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RESUMO 
O Exército Brasileiro iniciou o programa de blindados sobre rodas oficialmente em 1999, com a 
emissão dos Requisitos Operacionais Básicos (ROB) nº 09/99, começando com a entrada em 
serviço das primeiras Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal – Média de Rodas Guarani, que 
é um embrião do Projeto Guarani, além de contribuir para o crescimento da indústria nacional de 
defesa, criará condições para que o Exército Brasileiro possa, cada vez mais, adequar-se às 
exigências decorrentes do Processo de Transformação e Modernização das capacidades do 
Exército. Esse projeto tem por objetivo transformar as Organizações Militares de Infantaria 
Motorizada em Mecanizada e modernizar as Organizações Militares de Cavalaria Mecanizada. Para 
isso, estão sendo desenvolvidas novas famílias de Viaturas Blindadas de Rodas, a fim de dotar a 
Força Terrestre de meios para incrementar a dissuasão e a defesa do território nacional. Dotadas de 
tecnologia de ponta, as viaturas do Projeto Guarani apresentam robustez, simplicidade no emprego 
e custo reduzido de manutenção, facilitando sua vinculação ao conceito de emprego, tanto pelas 
Forças Armadas como por forças de segurança pública, indo de encontro com a política atual de 
aquisição de meios para o Exército, justificando um emprego dual do material. Fruto disso, o Projeto 
Piloto se iniciou com a implantação na 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada com a distribuição de 
viaturas Guarani para mobiliar as Unidades valor batalhão. Desta forma, o presente estudo procurou 
inicialmente analisar as vantagens e possibilidades do Posto de Comando do Grupo de Artilharia de 
Campanha ser embarcado na viatura sobre rodas Guarani. Optou-se pelas Operações de Marcha 
para o Combate simplesmente por serem operações que têm as tropas Blindadas e Mecanizadas 
como protagonistas. Em seguida, foi feita uma coleta de dados através de questionários, analisando 
principalmente a possibilidade, limitações e vantagens do Posto de Comando do GAC embarcado 
na Vtr Guarani nas Operações de Marcha para o Combate. Por fim, esses estudos serviram para 
esclarecer a necessidade de implantar essas viaturas nos Postos de Comando dos Grupos de 
Artilharia de Campanha pertencentes as Bda C Mec e Bda Inf Mec, trazendo como vantagens a 
mobilidade, permitindo uma maior centralização do comando e do tiro, aumento da segurança 
devido a blindagem do material e uma melhor logística, pois igualaria ao material pertencente à 
brigada que o GAC é orgânico. 
Palavras-chave: Projeto Guarani, Brigada de Infantaria Mecanizada, proteção blindada, mobilidade 
e vantagens. 
 
RESUMEN 
El Ejército Brasileño inició el programa de blindados sobre ruedas oficialmente en 1999, con la 
emisión de los Requisitos Operativos Básicos (ROB) nº 09/99, comenzando con la entrada en 
servicio de las primeras Vehículos Blindadas de Transporte de Personal - Media de Ruedas 
Guaraní, que es un embrión del Proyecto Guaraní, además de contribuir al crecimiento de la 
industria nacional de defensa, creará condiciones para que el Ejército Brasileño pueda, cada vez 
más, adecuarse a las exigencias derivadas del Proceso de Transformación y Modernización de las 
capacidades del Ejército. Este proyecto tiene por objetivo transformar las Organizaciones Militares 
de Infantería Motorizada en Mecanizada y modernizar las Organizaciones Militares de Caballería 
Mecanizada. Para ello, se están desarrollando nuevas familias de Viaturas Blindadas de Ruedas, a 
fin de dotar a la Fuerza Terrestre de medios para incrementar la disuasión y la defensa del territorio 
nacional. Dotadas de tecnología de punta, los vehículos del Proyecto Guaraní presentan robustez, 
simplicidad en el empleo y bajo costo de mantenimiento, facilitando su vinculación al concepto de 
empleo, tanto por las Fuerzas Armadas como por las fuerzas de seguridad pública, yendo de 
acuerdo con la política actual de adquisición de medios para el Ejército, justificando un empleo dual 
del material. Fruto de ello, el Proyecto Piloto se inició con la implantación en la 15ª Brigada de 
Infantería Mecanizada con la distribución de vehículos Guaraní para amueblar las Unidades valor 
batallón. De esta forma, el presente estudio intentó inicialmente analizar las ventajas y posibilidades 
del Puesto de Comando del Grupo de Artillería de Campaña ser embarcado en el vehículo sobre 
ruedas Guaraní. Y siendo en las Operaciones de Marcha para el Combate, simplemente por ser una 
operación que tiene las tropas Blindadas y Mecanizadas como protagonistas. A continuación, se 
realizó una recolección de datos a través de cuestionarios, analizando principalmente la posibilidad, 
limitaciones y ventajas del Puesto de Comando del GAC embarcado en Vtr Guaraní en las 
Operaciones de Marcha para el Combate. Por último, estos estudios sirvieron para esclarecer la 
necesidad de implantar las Vtr Guaraní en los Puestos de Comando de los Grupos de Artillería de 



Campaña pertenecientes a las Bda C Mec y Bda Inf Mec, trayendo como ventajas la movilidad, 
permitiendo una mayor centralización del mando y del tiro, aumento de la seguridad debido al 
blindaje del material y una mejor logística, pues igualaría al material perteneciente a la brigada que 
el GAC es orgánico. 
Palabras clave: Proyecto Guaraní, Brigada de Infantería Mecanizada, protección blindada, 
movilidad y ventajas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem o propósito de apresentar e descrever as principais 

características dos órgãos do Posto de Comando (PC) de um Grupo de Artilharia 

de Campanha (GAC), de um Posto de Comando de um Grupo de Artilharia de 

Campanha embarcado e da Viatura (Vtr) Guarani, a fim de avaliar a possibilidade 

de se estruturar um PC embarcado na Vtr Guarani em operações de marcha para o 

combate. 

Assim, precisa-se entender sobre as características que uma tropa deve 

possuir para realizar uma operação de marcha para o combate, a definição do PC 

do GAC e a razão da escolha da Vtr Guarani.  

A marcha para o combate é um movimento tático na direção do inimigo, com 

a finalidade de obter ou restabelecer o contato com o mesmo e/ou assegurar 

vantagens que facilitem operações futuras. O melhor aproveitamento do dispositivo 

no momento do contato é obtido pela apropriada organização da força para o 

combate e pela manobra dos seus componentes. Esse tipo de operação ofensiva é 

executado agressivamente para se apossar do objetivo antes que o inimigo possa 

reagir (BRASIL, 2017, p. 3-4). 

O PC do Grupo é o conjunto de órgãos e instalações que possibilitam ao 

comandante e seu estado-maior o exercício de suas funções táticas e logísticas. O 

PC é frequentemente dividido nos escalões avançado e recuado. O avançado é, 

normalmente, o posto de comando propriamente dito (BRASIL, 1998, p. 2-8). 

E por qual razão foi escolhida a Vtr Guarani? Porque de acordo com os 

Projetos Estratégicos do Exército Brasileiro, foi criado o Projeto Guarani com o 

objetivo de modernizar a Cavalaria Mecanizada e transformar a Infantaria 

Motorizada em Mecanizada, aumentando a capacidade dessas tropas, além de 

agregar maior tecnologia. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Com a importância da decisão dos comandantes, em todos os níveis, que 

aumentou com o advento do combate moderno, cresce a necessidade da 

segurança dos PC, fazendo com que aumentasse a necessidade de um abrigo 

(blindagem) contra fogos. 
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As operações ofensivas (Op Ofs) são operações terrestres agressivas nas 

quais predominam o movimento, a manobra e a iniciativa, para cerrar sobre o 

inimigo, concentrar poder de combate superior, no local e no momento decisivo, e 

aplicá-lo para destruir ou neutralizar suas forças por meio do fogo, do movimento e 

da ação de choque (BRASIL, 2014, p.4-3). 

Diante dessa analise, levanta-se a seguinte questão: quais as vantagens do 

Posto de Comando do Grupo de Artilharia de Campanha embarcado na Vtr 

Guarani nas operações de marcha para o combate? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de determinar a possibilidade do emprego da Vtr Guarani no PC 

embarcado do GAC, o presente estudo pretende analisar as vantagens e 

desvantagens do emprego dessa viatura nas operações de marcha para o 

combate, concluindo sobre sua adequabilidade. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral, foram formulados os objetivos 

específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado: 

a) identificar e descrever o Posto de Comando do GAC; 

b) identificar e descrever o PC embarcado do GAC na operação de marcha 

para o combate; e 

c) descrever e justificar a escolha da Vtr Guarani. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

 A modernização de equipamentos favorece a obtenção de uma capacidade 

de decisão e mobilidade melhor e mais rápida, fazendo com que o Apoio de Fogo 

seja eficaz e eficiente às peças de manobra. 

A constante evolução tecnológica faz com que o combate moderno se torne 

cada vez mais complexo e custoso. Dessa forma, o Exército Brasileiro acaba 

buscando soluções simples, eficazes e com uma boa relação custo-benefício para 

atender as suas necessidades operacionais. 

Algumas Brigadas do Exército Brasileiro não possuem material compatível 

para prover o Apoio de Fogo necessário. Dentre essas Brigadas que carecem 

desse material está a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, que devido a essa 
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necessidade e seu pioneirismo, poderia adotar o PC embarcado do GAC na Vtr 

Guarani. 

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

respeito de um tema de suma importância para a artilharia orgânica das Brigadas 

Mecanizadas. 

O trabalho pretende, ainda, abastecer os gestores do Projeto Guarani, que 

nasceu com a necessidade de um processo de transformação profundo e amplo  

com o objetivo de modernizar a Cavalaria Mecanizada e transformar a Infantaria 

Motorizada em Mecanizada, com conhecimentos sobre as possibilidades de 

emprego da Vtr Guarani no PC embarcado do GAC em outra Brigada diferente das 

Bda Mec, servindo de pressuposto teórico para futuras decisões quanto ao seu 

uso. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para que permita formular uma solução plausível para o problema 

apresentado, o artigo se iniciou com uma pesquisa sobre o PC de um GAC e sobre 

as Viaturas Blindadas sobre Rodas Guarani, empregadas principalmente na 15ª 

Brigada de Infantaria Mecanizada e nas Brigadas de Cavalaria Mecanizadas. 

Realizou-se também consulta a militares que já tiveram experiência com um PC 

embarcado de Artilharia, uma leitura de artigos e monografias sobre as tropas 

mecanizadas, questionários e discussão de resultados. 

Inicia-se o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, 

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

literatura no período de 1999 aos dias atuais. Essa delimitação está baseada no 

início do projeto Guarani, que começou oficialmente em 1999, com a emissão dos 

Requisitos Operacionais Básicos (ROB) nº 09/99. 

Para a compreensão das vantagens e desvantagens do PC embarcado dos 

GAC na Vtr Guarani, foi utilizado o resultado obtido por meio dos questionários 

enviados para militares com experiência profissional com tropas mecanizadas e 

com PC embarcados. 

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

serviram em Organizações Militares Mecanizadas. 

A amostra selecionada para responder ao questionário também foi restrita 

aos militares que servem no Centro de Instrução de Blindados, por possuírem 



7 

 

experiência com as Vtr Guarani, e militares que integram ou integraram os Grupos 

de Artilharias de Campanha das Brigadas Mecanizadas. 

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nas consultas as Organizações 

Militares, a população a ser estudada foi estimada em 40 militares. A fim de atingir 

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

significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança de aproximadamente 

90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal 

(nideal) foi de 36 militares. 

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (link do Google questionário) para 40 militares que 

atendiam os requisitos. 

A partir do nideal (36), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=40) foi 

superior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da 

amostra, contribuindo para a pesquisa. 

Foi realizado um pré–teste com 2 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, foram realizadas melhorias 

no questionário de modo que este se tornasse mais objetivo e sucinto. 

Além disso, foram realizadas pesquisas em sítios eletrônicos, como do 

Exército Brasileiro, em artigos científicos e monografias de anos anteriores da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e em monografias da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). O sistema de busca foi 

complementado pela pesquisa em manuais de campanha do Exército Brasileiro. 

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

operações de marcha para o combate, devido à necessidade de movimento e 

blindagem da tropa que executa essa operação. 

  a. Critérios de inclusão: 

- Estudos relacionados à implantação do projeto Guarani, à adequação dos 

órgãos do PC do GAC embarcado; 

- Revistas que retratam o projeto Guarani; e 

- Estudos qualitativos sobre as características da Vtr Guarani. 

b. Critérios de exclusão: 

- Estudos que não abordam o emprego de tropas de natureza mecanizadas; 

e 
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- Estudos cujo foco central não sejam relacionados ao PC do GAC 

embarcado. 

Quanto ao objetivo geral, além dos questionários, foram pesquisadas 

possibilidades de melhorias ou adaptações a serem realizadas nas Vtr Guarani nos 

órgãos do PC embarcado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

3.1.1 Posto de Comando do Grupo de Artilharia de Campanha 

 

Brasil (1998) define o Posto de Comando (PC) do Grupo como a junção de 

órgãos e instalações que facilitam as decisões do estado-maior e do seu 

comandante tanto nas funções táticas como logísticas. Além disso, o PC é 

freqüentemente dividido em escalões avançado e recuado. O escalão avançado é, 

normalmente, o posto onde se decide a parte tática e o escalão recuado fica com 

os encargos logísticos do comando (área de trens). 

A Constituição do posto de comando compreende os seguintes órgãos: 

comando, central de tiro, Centro de Comunicações (C Com), linha de viaturas, 

estacionamento da Bateria de Comando, posto de socorro (PS) e zona de pouso 

de helicóptero (ZPH) (BRASIL,1998). 

O escalão avançado é constituído pelos seguintes órgãos: Comando 

(Cmdo), a Central de Tiro (C Tir) e o Centro de Comunicações (C Com) e está 

localizado numa mesma área. São os órgãos diretamente responsáveis pelas 

decisões das operações e pela direção de tiro do Grupo. A localização desses 

elementos depende do espaço disponível, do terreno e das cobertas e abrigos 

existentes (BRASIL, 1998). 

O Cmdo é o local onde o comandante, apenas com o material necessário, 

exerce suas atribuições, auxiliado pelo subcomandante e um número reduzido de 

praças (BRASIL, 1998). 

A C Tir é onde ficam o pessoal de operações, inteligência e comunicações. 

A C Tir possui meios informatizados conectados para permitir a direção do tiro, a 

coordenação do apoio de fogo e a busca e difusão de dados e conhecimentos 

(BRASIL, 1998). 



9 

 

O C Com é o órgão responsável por prover as ligações com o escalão 

superior e subordinado, com os meios informatizados que possui (BRASIL, 1998). 

 

3.1.2 Posto de Comando do GAC embarcado 

 

 Para entender a necessidade do PC embarcado, serão apresentadas 

algumas características das Operações de Marcha para o Combate e a 

necessidade do PC do GAC acompanhar as Baterias de Obuses. 

A missão do Grupo, nesse tipo de operação, é apoiar pelo fogo de forma 

contínua a força apoiada, sem que esta se atrase por falta de apoio de fogo ou por 

não contar com este. Nesse contexto é necessário que o apoio de fogo tenha 

rapidez e precisão, para conseguir se articular na coluna de marcha da tropa 

apoiada (BRASIL, 1998). 

Com isso, cresce a necessidade dos órgãos do PC do GAC terem 

mobilidade compatível com suas baterias de obuses e a tropa que está sendo 

apoiada pelo GAC, fazendo com que o PC do GAC seja embarcado em alguma 

viatura. 

 

3.1.3 Características das Vtr Guarani 

 

Os dados abaixo são retirados do Boletim de Acesso Restrito do Exército nº 

5, de 31 de maio de 2016, onde aprova as CONDICIONANTES DOUTRINÁRIAS E 

OPERACIONAIS Nº 001/16 (CONDOC nº 001/16), que trata sobre Viaturas 

Blindadas Sobre Rodas do Exército Brasileiro. 

Nessa CONDOC nº 001/16, um dos itens cita as características dos 

blindados sobre rodas do Exército Brasileiro que serão implantados na Bda Inf Mec 

e na modernização das Bda C Mec/RC Mec. Algumas características são 

comprimento de aproximadamente 6,91 metros, largura de 2,70 metros, altura de 

2,43 metros sem a torre de canhão. Abaixo serão descritas as características de 

três viaturas mais especificas, uma Posto de Comando, uma Comunicações e uma 

Direção de Tiro (CONDOC nº 001/2016). 

A Viatura Blindada Posto de Comando - Média Sobre Rodas (VBPC-MSR) é 

destinada a equipar as unidades de Batalhão de Infantaria Mecanizada (BI Mec), 

Regimento de Cavalaria Mecanizada (RC Mec), GAC, Batalhão de Engenharia de 

Combate Mecanizada (BE Cmb Mec), Batalhão de Comunicações (B Com), 
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Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica (B Com GE) e Batalhão Logístico 

(Blog), além de ser dotada dos meios que viabilizem o exercício do comando e 

controle, como os de Comunicações (Com), e possuir interoperabilidade com 

Sistemas de Comando e Controle em Operações Conjuntas. É capaz de 

transportar seis militares, sendo o atirador, o motorista e mais quatro voltados para 

o trabalho de Estado Maior (EM) (CONDOC nº 001/2016). 

A Viatura Blindada de Comunicações - Média Sobre Rodas (VBCom - MSR) 

é destinada a equipar as unidades de BI Mec, RC Mec, GAC, BE Cmb Mec (Exp) e 

B Log, com a finalidade de prover as comunicações internas e externas à viatura 

blindada em dados e voz, permitindo o gerenciamento do campo de batalha e do 

próprio carro, proporcionando a consciência situacional aos diversos níveis de 

comando a que pertence (CONDOC nº 001/2016). 

A VBCom - MSR permite a operação de um Sistema de Comunicações 

embarcado, capaz de ser operado por até três pessoas, em regime de trabalho 

contínuo, além de ser capaz de transportar cinco militares (um motorista, um 

atirador, dois operadores do sistema de Com e um mecânico de comunicações) 

(CONDOC nº 001/2016). 

A Viatura Blindada de Central de Direção de Tiro - Média Sobre Rodas 

(VBCDT-MSR) destina-se a equipar as unidades de BI Mec, RC Mec e GAC. É 

capaz de transportar sete ou oito homens, incluindo o motorista e o atirador e 

possui comunicações necessárias ao controle e à direção de tiro, além de ser 

equipada com meios de coordenação e desencadeamento de fogos (CONDOC nº 

001/2016). 

 

3.2 QUESTIONÁRIO 

 

  O questionário inicialmente teve como enfoque saber o nível de experiência 

dos militares da amostra (90% capitães, 5% tenentes e 5% sargentos), 

possibilitando concluir que dentro desse universo a maioria, devido a sua 

experiência, já trabalhou em várias funções num GAC, como Central de Tiro, 

Comunicações e Cmt de Bia. 

  Em relação à experiência com a Nova Família de Blindados sobre Rodas 

(NFBR - Vtr Guarani), 82,5% não tiveram experiência com as Vtr Guarani, e sete 

militares tiveram experiência com as Vtr Guarani. 

Dentre os militares que possuem experiência com as Vtr Guarani, foi 

perguntado em quais versões já teve contato ou utilizou para poder dar subsídios 

quanto ao espaço interno das viaturas. Para 85,7% dos militares o contato foi com 

a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal - Média Sobre Rodas (VBTP-MSR) e 
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para 14,3% o contato foi com a Viatura Blindada Ambulância - Média Sobre Rodas 

(VBAmb-MSR). Dos militares que tiveram contato com a VBTP-MSR 14,3% 

também tiveram contato com a Viatura Blindada Oficina - Média sobre Rodas 

(VBOfn-MSR), conforme Tabela 1. 

 

TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra que teve contato com as Vtr Guarani 
especificando qual seu tipo 

Grupo 
 

Tipo Vtr Guarani 

Amostra 

Valor 

absoluto 
Percentual 

VBTP-MSR 6 85,7% 

VBAmb-MSR 1 14,3% 

                            Fonte: O autor 

 

Outra questão abordada no estudo foi verificar quantos militares já viram ou 

trabalharam num PC embarcado, buscando verificar a possibilidade de instalação 

dos órgãos do PC na viatura Guarani e verificou-se que 72,5% não tiveram essa 

oportunidade e 27,5% já viram ou trabalharam num PC embarcado, conforme 

Tabela 2. Outra informação que foi verificada foram os diversos tipos e tamanhos 

de viaturas empregadas como PC embarcado, inclusive viaturas menores que a 

Guarani, como a Land Rover. 

 

TABELA 2 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra que já viram ou trabalharam num PC 
embarcado e qual tipo de Vtr estava o PC embarcado. 

Grupo 
 

Tipo de Vtr 

Amostra 

Valor 

absoluto 
Percentual 

Vtr 5 Ton 8 72,73% 

Vtr Land Rover 1 9,09% 

Vtr Unimog 1 9,09% 

Vtr Mercedes 1418 1 9,09% 

                                     Fonte: O autor 

 

Outra questão abordada no estudo foi se já participou de algum exercício 

que envolvia uma Operação de Marcha para o Combate. Neste item, a maioria dos 

militares (77,5%) já tinha participado, tornando a amostra mais direcionada ao tema 

proposto. 

No contexto das Operações de Marcha para o Combate, considerando uma 

Bda Inf Mec ou uma Bda C Mec realizando essa atividade, foi perguntado qual a 

opinião quanto a importância do emprego do PC embarcado do GAC para 

acompanhar as baterias de obuses dentro do alcance do rádio, para que estas 
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possam atirar em proveito de suas brigadas, tendo 92,5% respondido muito 

importante, conforme Gráfico 1, fazendo com que o comando e controle seja muito 

importante, tornando a necessidade de uma Vtr de comunicações imprescindível. 

 

GRÁFICO 1: Avaliação da amostra, em valores percentuais, sobre a importância do emprego do PC 
do GAC embarcado nas Operações de Marcha para o Combate 

 
 Fonte: O autor 

 

Ainda de acordo com a pergunta anterior quanto à importância do PC 

embarcado nas Operações de Marcha para o Combate, foi solicitado que 

justificasse a resposta, sendo que vinte oito (70%) justificaram o emprego do PC 

embarcado devido à grande mobilidade e velocidade necessária para apoiar a 

manobra e acompanhar as baterias de obuses, 22,5% justificaram devido a manter 

o comando e controle e 7,5% devido à proteção blindada necessária, conforme 

Tabela 3. 

 

 TABELA 3 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca da justificativa sobre a 
importância do PC do GAC embarcado nas Operações de Marcha para o Combate. 

Grupo 
 

Justificativa 

Amostra 

Valor 

absoluto 
Percentual 

Velocidade e mobilidade 28 70 % 

Comando e controle 9 22,5 % 

Proteção blindada 3 7,5 % 

                                     Fonte: O autor 

 

Outra questão abordada no estudo foi a possibilidade de utilização da Vtr 

Guarani para um PC do GAC, onde 36 militares (90%) acharam possível, 7,5% 

acharam parcialmente possível e 2,5% não acharam possível. 

Ainda referente à Vtr Guarani, considerando apenas os três órgãos do PC do 

GAC do escalão avançado que possuem estruturas físicas montadas (Posto de 

37

3

00

Muito importante

Importante

Pouco Importante

Não é importante

 



13 

 

Comando, C Tir e Centro de Comunicações), foram perguntadas quantas Vtr 

Guarani seriam necessárias para acomodar esses órgãos. Na resposta, 23 

militares (57,5%) responderam três, 17,5% responderam quatro, 15% responderam 

duas, 5% responderam seis, 2,5% responderam cinco e 2,5% responderam 

nenhuma, conforme Gráfico 2, chegando-se a conclusão que três Vtr Guarani são 

suficientes para mobiliar o PC embarcado. 

 

GRÁFICO 2: Avaliação da amostra, em valores percentuais, sobre a quantidade de Vtr Guarani 
necessárias para mobiliar um PC do GAC embarcado.  

 

 Fonte: O autor 

 

Por fim, almejando verificar, criticamente, a opinião dos militares a respeito 

do tema, foi disponibilizado um espaço para considerações sobre as limitações e 

vantagens do emprego da Vtr Guarani no PC do GAC embarcado, no qual surgiram 

vários comentários. 

 As desvantagens levantadas foram o pouco espaço interno das viaturas 

Guarani para caber os materiais necessários dos órgãos do PC, o aumento da 

necessidade logística devido a nova viatura empregada. Foi levantada também a 

maior dificuldade na camuflagem dos órgãos do PC, devido ao tamanho das Vtr 

Guarani, além da difícil adequabilidade do sistema de tiro à viatura. 

 As vantagens mencionadas foram o aumento da mobilidade para o PC, além 

da maior proteção e adequabilidade ao tipo de Brigada apoiada, tendo em vista que 

essas brigadas apoiadas possuem as Vtr Guarani, facilitando também a logística. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 O Exército Brasileiro vem, cada vez mais, dando importância a 

modernização do material de Artilharia, realizando estudos para aquisição de 

obuseiros sobre rodas e do material da tropa mecanizada, principalmente com o 

Projeto Guarani, propiciando o desenvolvimento de novas capacidades e até 

mesmo estudos para modernização e atualização de manuais da doutrina para o 

cumprimento das missões da melhor forma, não podendo olhar apenas para os 

materiais de tiro, e sim para a modernização dos órgãos de comando e controle 

dessas novas capacidades adquiridas. 

 Com o presente estudo pode-se constatar que o PC do GAC tem muita 

importância nas decisões, possibilitando ao comandante e seu estado-maior o 

exercício de suas funções táticas e logísticas através do comando e controle, na 

coordenação do apoio de fogo e a busca e difusão de dados e conhecimentos 

através da central de tiro do grupo. 

Devido à importância do PC do GAC, percebe-se uma necessidade maior de 

segurança desses órgãos, corroborando com o emprego deles numa plataforma 

blindada, porém adaptada às necessidades da Artilharia. 

 Para conseguir atender as exigências de velocidade, mobilidade, comando e 

controle e proteção blindada necessária na Operação de Marcha para o Combate, 

verifica-se a necessidade do emprego da Vtr Guarani. 

Também no estudo levantou-se que três viaturas Guarani podem mobiliar o 

escalão avançado do PC do GAC embarcado, basicamente uma para cada órgão. 

Neste caso, uma para o Comando, uma para a Central de Tiro e outra para as 

Comunicações, seguindo o CONDOC nº 001/16, que cita as VBPC, VBCDT e 

VBCom como futuras viaturas do GAC. 

Quanto às desvantagens, ficou claro que o pouco espaço interno das 

viaturas pode prejudicar a colocação dos materiais necessários para o 

funcionamento pleno dos órgãos do PC. Além da maior dificuldade de camuflagem 

devido à quantidade (três vtr Guarani) necessária para mobiliar o escalão avançado 

do PC e a necessidade de adequação do sistema de tiro e meios digitalizados tanto 

para a direção de tiro quanto para as comunicações.  

Por fim, conclui-se que há a necessidade de implantar as Vtr Guarani nos 

PC dos GAC pertencentes às Bda C Mec e Bda Inf Mec, trazendo como vantagens 

a mobilidade, permitindo uma maior centralização do comando e do tiro, aumento 
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da segurança, devido à blindagem do material e uma melhor logística, pois 

igualaria ao material pertencente à brigada que o GAC pertence, conseguindo um 

melhor apoio por parte do Batalhão Logístico, além das Vtr Guarani possuírem 

espaço suficiente para essa implantação. 
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