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MEDIDAS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE UMA FORÇA-TAREFA
BLINDADA PARA O INVESTIMENTO A UMA LOCALIDADE

Paulo Henrique da Silva Souza*

RESUMO
Este trabalho tem por finalidade, apresentar e comparar as medidas de coordenação e controle (Mdd
Coord Ct) empregadas no investimento a uma localidade por uma Força-Tarefa Blindada (FT Bld) do
Exército Brasileiro (EB) com aquelas adotadas pelo Exército Norte-Americano (NA) e, a partir  de
então,  verificar a adequabilidade das nossas medidas ao EB e a necessidade de atualização da
nossa doutrina, utilizando a experiência e produção doutrinária daquele Exército. Caso a proposta de
atualização seja feita, esta será balizada pelas capacidades, limitações e peculiaridades do meios
que compõem as FT Bld do EB, bem como as características próprias do ambiente de localidade
encontrado em nosso território.
A tropa escolhida como base referencial do Exército NA foi a Stryker Brigade Combat Team Infantry
Battalion, dotada dos veículos Stryker, apto a cumprir as missões correspondentes às cumpridas pelo
EE 11 URUTU, empregado nas Operações de Paz no Haiti(MINUSTAH) e nas comunidades do Rio
de Janeiro, por ocasião das missões referentes às operações da Intervenção Federal.

Palavras-chave: URUTU, STRYKER, FORÇA-TAREFA, FT, DOUTRINA, ATUALIZAR, BLINDADO,
COORDENAÇÃO, MEDIDAS, COMPARAR.

ABSTRACT
This work aims to present and compare the coordination and control measures used in atack in a
locality by an Armored Combat Team of the Brazilian Army with those adopted by the US Army and,
from then on, to verify the suitability of our measures to the EB and the need to update our doctrine,
using the experience and doctrinal production of that Army. If the updating proposal is made, it will be
characterized by the capacities, limitations and peculiarities of the means that make up the Armored
Combat Team of the Brazilian Army, as well as the characteristics of the urban environment found in
our territory.
The troops selected as the reference base of the  North American Army were the Stryker Brigade
Combat  Team Infantry  Battalion,  equipped with  Stryker  vehicles,  capable  of  fulfilling  the missions
corresponding  to  those  carried  out  by  EE  11  URUTU,  employed  in  Peace  Operations  in  Haiti
(MINUSTAH) and in the communities of Rio de Janeiro, during the missions related to the Federal
Intervention Operations.

Keywords: URUTU, STRYKER, COMBINED ARMS, DOCTRINE, UPDATE, ARMORED, 
COORDINATION, MEASURES, COMPARE.

______________________________
* Capitão de Cavalaria da turma de 2008. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das
Agulhas Negras. Realizou o Curso de Operação da Viatura Blindada de Combate Leopard 1A5 BR,
em 2013 e o Curso Avançado de Tiro do Sistema de Armas da Viatura Blindada de Combate-Carro
de Combate (VBC CC) Leopard 1 A5 BR, em 2014, ambos no Centro de Instrução de Blindados, em
Santa Maria – RS.
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1. INTRODUÇÃO
 

De acordo com Mesquita  (2010),  devido ao processo de  urbanização

ocorrido desde a década de 1950, fruto da migração advinda das zonas rurais

e  combinado  com o  crescimento  exponencial  da  população,  fez  com que

surgissem  concentrações  urbanas  muitas  vezes  de  forma  desordenada.

Consequentemente,  essa  realidade  torna  praticamente  impossível

desconsiderar a evolução da condução das operações terrestres para dentro

de áreas edificadas, conforme o ocorrido na Operação Liberdade do Iraque.

Para fazer frente a esse novo panorama, faz-se necessário o emprego

de uma tropa com características próprias, capazes de garantir o êxito das

operações  no  ambiente  citado  anteriormente.  Tais  características  como

flexibilidade na composição dos seus meios, mobilidade da tropa atuante nos

diversos tipos de terreno apresentados, proteção blindada capaz de prover a

segurança contra fogos diretos e indiretos, potência de fogo contra o inimigo,

entre outras, são inerentes às Forças-Tarefas Blindadas (FT Bld), conforme

elenca o Manual de Campanha C 17-20 FORÇAS-TAREFAS BLINDADAS. 

Ainda de acordo com o C 17-20, no que se refere ao emprego das FT Bld

no ambiente de localidade, devido à dificuldade de comunicação e controle

entre outras características que serão abordadas no decorrer  deste artigo,

cresce de importância a adoção de medidas de coordenação e controle (Mdd

Coord Ct), com o objetivo de evitar o fratricídio e manter o dinamismo das

ações. 

1.1 PROBLEMA

Atualmente, no que se refere à experiência do Exército Brasileiro (EB) no

emprego  de  tropas  blindadas  em  ambiente  de  localidade,  podemos  citar,

conforme publicado no site do Ministério da Defesa (200-?), a participação do

Brasil  na  Missão  das  Nações  Unidas  para  a  Estabilização  do  Haiti

(MINUSTAH),  e  mais  recentemente,  em algumas  comunidades  do  Rio  de

Janeiro  cujo  a  conformação  urbana  deu-se  de  maneira  desorganizada  e

irregular,  onde  há  atuação  de  Organizações  Criminosas  (OCrim),  também
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chamadas de “favelas”, como por exemplo, no Complexo da Maré, Complexo

do  Alemão,  Rocinha,  entre  outras,  nas  operações  de  intervenção  de

segurança do Rio, de acordo com o publicado no site do Ministério da Defesa

(2018).

Diante  do  exposto,  considerando a  escassez  de  produção doutrinária

nessa  seara,  bem  como  o  aumento  do  seu  emprego  em  operações  no

ambiente urbano, seguem-se algumas questões: 

• As medidas de coordenação e controle constantes em nossos manuais

estão adequadas às atuais demandas do Exército Brasileiro (EB)?

• Utilizando-se como base comparativa a experiência de outros exércitos,

particularmente o Exército Norte-Americano (NA), há a necessidade de

atualização dos manuais e da doutrina nacional?

A  tropa  análoga  à  Força-Tarefa  Unidade  Blindada  (FT  U  Bld)  que

tomaremos como referência  será a  Stryker Brigade Combat  Team Infantry

Battalion (SBCT Infantry Battalion). Conforme matéria publicada pela Revista

Military  Review  (2018),  essa  tropa  tem  como  dotação  principal  o  veículo

Stryker,  concebido  a  cumprir  as  mesmas  missões  correspondentes  as

missões cumpridas pelo  EE 11 URUTU,  por  ser  uma Viatura  Blindada de

Transporte de Pessoal (VBTP) e também ser uma viatura sobre rodas (SR).

1.2 OBJETIVOS

Comparar  as  Mdd Coord  Ct  utilizadas  durante  o  investimento  a  uma

localidade, por uma FT Bld, à luz de manuais nacionais e também do Exército

NA, propondo atualizações doutrinárias, se for o caso.

Para atingirmos o objetivo geral de estudo, alguns objetivos específicos

serão abordados:

a) Descrever as características do ambiente urbano;

b) Descrever as fases do investimento à localidade;

c) Apresentar da FT Bld;

d) Descrever as Mdd Coord Ct utilizadas pelo EB; e

e) Descrever as Mdd Coord Ct utilizadas pelo Exército NA.
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Este artigo justifica-se pelo fato da Doutrina Militar em vigor abordar de

forma vaga e pouco detalhada o assunto a  ser  elucidado.  O emprego do

elemento Fuzileiro Blindado (Fuz Bld) no investimento à localidade possui um

papel muito importante e carece de maior observação. 

Outra justificativa, é o emprego cada vez maior do EB em missões junto

a localidades em território nacional, como é o exemplo das favelas do Rio de

Janeiro (Folha de São Paulo,  2018),  tornando-se indispensável  a proteção

blindada oferecida  pela  viatura  em conjunto  com uma doutrina  atualizada,

espelhada com a adotada pelo Exército Norte-Americano.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A fim de possibilitar o bom entendimento do proposto e a formulação de

uma solução ao problema desta pesquisa, inicialmente faremos uma definição

dos  termos  a  serem  apresentados  do  decorrer  desta,  bem  como  uma

delimitação  no  campo  da  pesquisa,  nos  cercando  de  dados  referentes  à

adoção das Mdd Coord Ct utilizadas pelo Exército NA, no que diz respeito ao

emprego de uma FT Bld no investimento à localidade, de forma a possibilitar

uma posterior comparação com àquelas utilizadas pelo EB. 

As  palavras-chave  utilizadas  foram:  blindado,  combate,  urbano,

coordenação, medida, localidade, edifício, tal qual seus correlatos em inglês,

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

na internet  e  biblioteca  de monografias  da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de

Oficiais  (EsAO).  A  busca  de  dados  pertinentes  também  foi  realizada  em

manuais referentes ao tema, tanto do Exército Brasileiro quanto estrangeiros.

a. Critério de inclusão:

1)  Estudos  publicados  em  português  ou  inglês,  referentes  ao

emprego de FT U Bld em localidade, onde foram adotadas as medidas de

coordenação e controle, objeto de estudo deste artigo;
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2) Artigos, estudos sobre o tema, matérias jornalísticas e relatos de

experiência em combate que retratam inovações tecnológicas com reflexos na

consciência situacional das pequenas frações; e

3) Estudos qualitativos sobre as características do ambiente urbano.

b. Critério de exclusão:

1)  Estudos  que  abordam  única  e  exclusivamente  o  emprego  de

tropas  blindadas  em  localidades  com  enfoque  no  seu  poder  de  fogo

característico; e

2)  Estudos  com  ênfase  no  contexto  histórico  dos  combates  ora

ocorridos em ambientes urbanos.

2.1 COLETA DE DADOS

Dando  prosseguimento  ao  levantamento  de  informações  sobre  o

assunto, esta pesquisa levou em conta a coleta de dados por meio da revisão

da literatura, buscando manuais do EB e do Exército NA, visando, a posterori,

comparar a respeito das medidas de coordenação e controle adotadas por

ambos.

3. O AMBIENTE URBANO E SUAS CARACTERÍSTICAS

O ambiente urbano pode ser caracterizado por apresentar  estruturas

em  alvenaria  ou  concreto  armado  e  aço,  construções  dispostas  em

quarteirões  ou  verdadeiros  complexos  industriais.  Essas  estruturas

proporcionam cobertas e abrigos para as tropas que nela atuam, restringem a

observação em profundidade, impedem a boa comunicação entre os escalões

e canalizam o movimento das viaturas, dificultando bastante o controle das

tropas (BRASIL,1997). 

De  acordo  com o  manual  NA,  a  composição/formação  do  ambiente

urbano  pode  variar  conforme  a  influência  do  relevo  e  necessidades  dos

habitantes locais. Peculiaridades como a largura das ruas podem influenciar

diretamente no comando e controle e também na manobra (EUA, 2006).
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As  áreas  urbanas  podem  apresentar  3  (três)  padrões  básicos  de

composição: radial, grade ou irregular, bem como as combinações entre elas.

Conforme representa a figura retirada do manual NA FM 3-06, 2006:

Radial

Geralmente construídas por sociedades com grande influência religiosa

de forma a “irradiar” todas as vias primárias ao centro de poder. Esse aspecto

pode ser visto como um indício de um importante aspecto histórico dentro de

uma análise global. Apresentam círculos concêntricos, como anéis radiais, de

forma a melhorar e otimizar o tráfego e a mobilidade no seu interior. Com isso,

faz-se  necessário  um planejamento  minucioso  do  avanço  em seu  interior,

caso  o  contrário,  todo  movimento  será  canalizado  para  o  seu  centro,

causando um congestionamento das peças de manobra, perda da impulsão

do ataque e aumento  da probabilidade de emboscada ou fratricídio  (EUA,

2006).

Grade

É a forma mais comum apresentada pelas áreas urbanas,  com ruas

formando ângulos retos e quarteirões com tamanhos semelhantes, tal qual um

tabuleiro de xadrez. Tais características podem facilitar na implementação de

linhas  de  controle  e  limites  entre  as  peças  de  manobra,  porém,  deve  ser

considerado também edificações com formatos incomuns e projeções nítidas,

vias férreas e rodovias capazes de serem facilmente identificáveis também

pela Força Aérea (EUA, 2006).
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Irregular

Áreas urbanas que apresentam esse padrão podem ser apenas fruto de

questões estéticas, como ocorrido em alguns condomínios, do resultado do

crescimento conforme com o relevo ou, mais comumente, de um crescimento

desordenado e explosivo, resultando numa mistura de outros padrões. Essa

organização pode aumentar a possibilidade da ocorrência de fratricídio devido

aos labirintos formados pelas “ruas tortas”, principalmente nas tropas que são

mais empregadas em localidades de padrão Grade  (EUA, 2006). Esse é o

padrão  que  mais  se  assemelha  ao  encontrado  pelas  tropas  do  EB  ora

empregadas nas comunidades do Rio de Janeiro, por ocasião da Intervenção

Federal.

3.1 O ATAQUE EM UMA LOCALIDADE – FASE INVESTIMENTO

De uma forma  geral,  uma operação  de  ataque  a  uma localidade  é

dividida em 3 (três) fases: 

• isolamento da localidade;

• conquista de uma área de apoio na periferia da localidade; e

• progressão no interior da localidade.

Após o isolamento da localidade, normalmente feito por uma FT Fuz Bld

devido as suas características a serem abordadas no capítulo posterior,  é

realizado o investimento. Nessa fase, é realizada a progressão no interior da

localidade  através  de  eixos  de  progressão  visando  o  vasculhamento  e  a

limpeza das edificações, de forma coordenada e cadenciada, por meio das

linhas de controle impostas pelo Comandante (Cmt), propiciando a segurança

e o sincronismo das ações (BRASIL, 2002).

Durante  o  investimento  à  localidade,  os  fuzileiros  deverão  avançar

aproveitando a proteção blindada das Viaturas Blindadas de Transporte de

Pessoal (VBTP) e pelos carros de combate (CC). Estes, por sua vez, podem

liderar  o  movimento,  abrindo  fogos  em  alvos  vistos  ou  indicados  pelo

elemento  a  pé,  destruindo  o  inimigo  e  abrindo  passagens  nos  edifícios,

possibilitando a entrada do fuzileiro e o seu posterior vasculhamento, para a

neutralização  de  possíveis  resistências  inimigas.  Após  realizado  todo  o
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vasculhamento  de  forma  sistemática  e  coordenada,  são  conquistados  os

objetivos principais e a tomada da localidade (BRASIL, 2002).

3.2 A FORÇA-TAREFA UNIDADE BLINDADA (FT U BLD)

A FT Bld é a peça de manobra composta pelo combinado carros de

combate  e  o  fuzileiro  blindado,  capaz  de  destruir  o  inimigo  por  meio  do

combate embarcado ou desembarcado (BRASIL, 2002).

De acordo com a sua composição, as FT Bld, valor unidade, podem ser

chamadas  de  FT RCC,  quando  a  maioria  de  suas  subunidades  (SU)  são

compostas por esquadrões de carros de combate (Esqd CC), de FT BIB, caso

a maioria de suas SU sejam companhias de fuzileiros blindados (Cia Fuz Bld)

ou  de  FT  equilibradas,  caso  haja  o  equilíbrio  entre  os  elementos  que  a

compõem (BRASIL, 2002). 

 Essa combinação entre os elementos CC e Fuz Bld propiciam às FT

características próprias que as tornam um elemento de grande importância no

combate além de garantir que as deficiências de um elemento seja suprida

pelas capacidades do outro, e vice-versa.

As FT Bld tem como características: 

• Mobilidade: devido a todos os elementos estarem sendo transportados

em  viaturas  blindadas  sobre  lagartas,  sejam  as  Viaturas  Blindadas

Carros de Combate (VBCCC) Leopard 1 A5 BR ou as VBTP M-113,

empregadas pelo elemento Fuz Bld, possibilitando bom desempenho no

deslocamento, seja em estrada ou através campo, na transposição de

obstáculos e cursos d' água;

• Potência  de  fogo:  com  o  emprego  do  seu  armamento  orgânico,

dotados  de  metralhadoras,  canhões,  morteiros,  mísseis  anticarro  e

armas automáticas;

• Ação  de  choque:  resultado  da  junção  de  todas  as  demais

características;

• Proteção blindada: dada pela blindagem presente nos seus CC e Vtr

Bld; e
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• Sistema de comunicação amplo e flexível: ligações entre os escalões

superiores e  subordinados  por  meio  dos  rádios  de  dotação das Vtr,

garantindo o fluxo das informações de forma rápida e contínua.

No  cumprimento  das  missões,  destacam-se  como  as  principais

possibilidades das FT Bld: atacar e contra-atacar sob fogo inimigo, conduzir

operações ofensivas e defensivas continuadas, aproveitar o êxito e perseguir

o inimigo, executar ações contra forças irregulares, acompanhar o ataque dos

carros de combate para destruir  as  resistências inimigas remanescentes e

manter o terreno após a sua conquista.

Dadas as limitações próprias do meio blindado, podemos elencar como

principais limitações (BRASIL, 2002): 

• Vulnerabilidade  aos  ataques  aéreos,  ao  emprego  de  minas,  armas

anticarros e obstáculos artificiais;

• Mobilidade restrita  em terrenos montanhosos,  arenosos,  pedregosos,

pantanosos e cobertos; e

• Necessidade de grande demanda logística e poder de fogo restrito em

áreas edificadas e cobertas.

3.3 AS MEDIDAS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE (Mdd Coord Ct) – EB

De acordo com BRASIL, 2002, e já citado anteriormente, o ambiente de

localidade  tem  como  características  a  sua  grande  compartimentação,  a

dificuldade da manutenção das comunicações e, por vezes, a não observação

entre  as  peças  de  manobra.  Contudo,  visando  manter  o  dinamismo  e

sincronismo  das  ações  mas  principalmente,  diminuindo  ao  máximo  a

possibilidade de fratricídio, há o emprego das Mdd Coord Ct.

São as principais Mdd Coord Ct empregadas pelo EB:

• Linhas  de  Controle  (L  Ct):  geralmente  linhas  transversais  ao

movimento,  podendo  ser  traçadas  sobre  ruas,  avenidas,  ferrovias  e

cursos d`água. Ao atingir a L Ct, a unidade informa ao seu Esc Sp e de

lá só prosseguirá para a seguinte mediante ordem. As L Ct têm papel
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fundamental  na  sincronização  do  avanço  da  tropa  e  do  ataque

(BRASIL, 2003);

• Zonas de Ação (Z Aç): é destinada aos escalões subordinados (Esc

Subd) suas áreas de responsabilidade, podendo variar sua dimensão

de acordo com o valor do inimigo, dimensão e densidade dos edifícios e

a resistência esperada (BRASIL, 2003);

• Limites: marcações que delimitam as Z Aç entre as frações, evitando o

fratricídio e assegurando não só o apoio mútuo entre as frações mas

também a segurança de que todas as edificações foram vasculhadas.

Os limites devem passar pela orla da rua, garantindo que toda a área

da rua seja incluída na Z Aç de uma das frações (BRASIL, 2003);

• Objetivos: sua utilização visa demarcar áreas no interior da localidade

cuja  conquista  garanta  a  segurança  da  tropa,  dado  o  seu

comandamento  sobre  uma  via  de  acesso  (VA)  principal,  regiões

importantes  e  que  acarretarão  a  mudança  de  dispositivo,  formação,

ritmo da operação ou direção (BRASIL, 2003);

• Ataque  Principal:  a  direção  do  ataque  principal,  representada

graficamente por uma seta, abre o prosseguimento para o interior da

localidade  numa  VA  favorável  em  relação  as  demais  elencadas

(BRASIL, 2003).

• Pontos Limites: Os pontos limites fixam os locais onde o comandante

do  escalão  superior  deseja  que  os  Cmt  subordinados  vizinhos

coordenem seus fogos e seus dispositivos defensivos (BRASIL, 2002).
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3.4 AS MEDIDAS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE ADOTADAS PELO

EXÉRCITO  NA  E  SUA  COMPARAÇÃO  COM  AS  CORRELATADAS

ADOTADAS PELO EB

De  acordo  com  o  manual  NA FM  3-90  Tatics,  o  comandante  deve

estabelecer  o  mínimo  possível  de  medidas  de  coordenação  e  controle,

apenas o imprescindível para que haja coordenação entre suas unidades e

sem restringir sua liberdade de manobra.

São  as  principais  Mdd  Coord  Ct  empregadas  pelo  Exécito  NA,

particularmente em operações urbanas:

• Phase  Lines  (PL): linha  utilizada  na  coordenação  e  controle  e

geralmente  fácil  de  ser  identificada  (EUA 3-06).  Se  assemelha  às

Linhas de Controle no tocante ao controle do avanço das frações bem

como sua representação gráfica. Diferente do manual nacional C 17-20,

não consta no manual NA a característica restritiva de movimento. 

• Boundary: linha que demarca o limite das áreas de responsabilidade

entre as frações. Também há a preocupação no ajuste dessa linha de

forma a pagar a responsabilidade de toda uma via a determinada fração

(EUA 3-90).  Medida  de  controle  semelhante  ao  Limite  adotado  pelo

manual C 17-20.

• Checkpoint:  utilizado  para  controlar  a  manobra,  a  orientação  do

movimento e a coordenação dos fogos entre as frações (EUA 3-90).

Medida que se assemelha ao Ponto Limite, tanto na sua representação

gráfica,  quando  uma Linha  de  Controle  cruza  um Limite,  quanto  na

finalidade de coordenação de fogos entre  frações  vizinhas,  a fim de

evitar o fratricídio.

• Contact  Point:  locado  em  um  ponto  nítido  no  terreno,  é  utilizado

quando  há  a  necessidade  de  que  duas  frações  realizem  o  contato

físico. É criado quando há o encontro/cruzamento entre PL e Boundary
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lateral (EUA 3-90). No nosso caso, essa mesma Mdd Coord Ct chama-

se Ponto de Ligação (BRASIL, 2003).

• Numbering  System:  sistema  de  numeração  dos  edifícios  e/ou

quarteirões visando o fácil reconhecimento ao reportar o objetivo (EUA

3-06.11). Não constam nos manuais nacionais alguma Mdd Coord Ct

semelhante.

Numbering System
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4. CONCLUSÃO

Após  a  comparação  entre  as  Mdd  Coord  Ct  empregadas  pelo  EBo

Exército  NA,  chega-se  a conclusão de  que as nossas medidas  são muito

semelhantes às empregadas por aquele Exército.

O manual NA FM 3-90, deixa explícito que a adoção excessiva dessas

medidas  podem  comprometer  a  liberdade  de  manobra  das  unidades  e

consequentemente, o dinamismo/velocidade das ações e, corroborando com

essa ideia, coincidentemente ou não, poucas medidas de coordenação são

elencadas nos manuais nacionais, deixando o Cmt livre para suprimir algumas

medidas ou implementar outras, estando de acordo com fatores da decisão.

Contudo, transcorrido as pesquisas realizadas neste trabalho e fruto da

comparação entre as Mdd Coord Ct adotadas pelos 02 (dois) exércitos em

questão, este autor enxerga, como sugestão, a possibilidade de acrescer uma

nova Mdd Coord Ct no manual C 17-20 Forças-Tarefas Blindadas, medida

essa já empregada pelo Exército NA, a supracitada “Numbering System”.

 O Sistema de Numeração (tradução nossa), consiste na atribuição de

um sistema de letras e números aos edifícios e/ou quarteirões que compõem

a  localidade.  Esse  sistema  seria  padronizado  nos  diversos  escalões

envolvidos  numa  determinada  missão,  de  forma  a  estabelecer  uma

comunicação clara e uníssona em todas as funções de combate, evitando

transmissão de dados errôneos capazes de causar desde o fratricídio até o

chamado overkill, quando o mesmo alvo é abatido por mais de uma peça de

manobra.

Quanto  a  padronização,  essa  poderia,  como  sugestão,  ser  uma

numeração crescente, na direção geral esquerda para a direita (tomando a

direção do ataque principal como referência). Nos escalões mais baixos, seria

possível  a  atribuição  de  uma  letra  maiúscula  a  esquerda  do  caractere

numérico,  conforme  a  zona  de  ação  da  fração  correspondente.  Com  a

padronização  estabelecida  pelo  Escalão  Superior  (Esc  Sp),  essa  seria

repassada  aos  demais  envolvidos  sendo  admitida  pequenas  adequações
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dentro das frações, sem que haja perda de sincronia ou consonância com os

dados fornecidos pelo Esc Sp.

A  adição  dessa  medida  teria  a  finalidade  de  proporcionar  ao

Comandante  de  Fração (Cmt  Frç)  nos  seus  diversos  níveis,  a  rapidez  na

transmissão  de  diferentes  tipos  de  informações,  nas  diferentes  fases  da

missão, tais como:

• Atribuição  de  objetivos  principais  e  intermediários,  de  forma  clara,

rápida e precisa;

• Solicitação  do  Apoio  de  Fogo  (Ap  F),  seja  aéreo,  de  artilharia  ou

morteiro, numa localização específica, dispensando maiores detalhes a

respeito da edificação como cor, número de andares e forma, reduzindo

muito o tempo despendido na exploração rede rádio;

• Solicitação de apoio em resgate aéreo;

• Indicação de área de fogo restrito; e

• A localização do inimigo, informando rapidamente ao Elemento Carro

de Combate (Elm CC) apenas a numeração correspondente ao edifício

e o andar onde o inimigo se encontra. Entre outras.

Portanto, concluímos neste artigo que as medidas de coordenação e

controle  empregadas  pela  FT  Bld  no  investimento  à  localidade  estão

adequadas  às  demandas  do  EB  e  que  não  há  a  necessidade  de  uma

atualização da nossa doutrina, porém, a adoção de algumas medidas visando

aumentar  o  dinamismo  das  ações  e  no  repasse  das  informações  seriam

admissíveis.  Isso  resultaria  no  aumento  da  eficiência  no  cumprimento  das

ordens  emanadas  sem que houvesse  um exagero  nas  coordenações,  um

fator  negativo  capaz  de  causar  uma  significativa  perda  da  rapidez  nas

tomadas de decisão do Cmt e também na restrição excessiva das ações nos

escalões mais baixos.
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