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RESUMO 

 
O combate moderno exige a integração das diversas funções de combate, para que os objetivos 
propostos sejam atingidos de maneira plena e com o menor número de baixas possíveis. 
Portanto, cresce a importância a função de combate Comando e Controle para aumentar a 
probabilidade de sucesso em uma operação militar, uma vez que exercendo em plenitude a 
Unidade de Comando, em seus aspectos básicos, existirá o domínio e o controle das ações 
desenvolvidas. Assim, com a extrema velocidade do combate atual, com a execução de 
movimentos constantes para posições distintas, existe a necessidade do Posto de Comando 
(PC) das frações constituídas, se adequar a esta dinâmica, sendo a utilização de meios 
embarcados (PC embarcado em Vtr e outros meios), uma solução eficaz para a manutenção das 
relações de comando, garantindo ao comandante de uma maior consciência situacional. Desta 
forma, o presente estudo procurou inicialmente analisar as principais características inerentes a 
um PC embarcado, especificamente nas operações de movimento retrógrado, realizando uma 
revisão literária do que é preconizado, fazendo um paralelo com as evoluções tecnológicas atuais 
que podem agregar maior dinamismo as operações. Em seguida, foi feita uma coleta de dados 
através de questionários e entrevistas, realizadas com especialistas onde verificou-se a 
adequabilidade da utilização da Vtr C2 como solução ao problema proposto. Por fim, o presente 
estudo serve de base para reflexões a respeito do emprego de Vtr C2 no GAC, como uma 
plataforma perene de posto de comando nas diversas operações, estando alinhada com as 
evoluções tecnológicas e conferindo uma maior flexibilidade ao comando.  
 
Palavras-chave: Comando e Controle, Posto de Comando Embarcado, Movimento Retrógrado, 
flexibilidade, tecnologia e Vtr C2. 
 
ABSTRACT 
 
The Modern combat requires the integration of various combat functions, so that the objectives 
proposed are fully achieved and with the lowest number of casualties possible. Therefore, the 
importance of the Command and Control combat function increases in order to raise the 
probability of success in a military operation, once fully exercising the Command Unit, in its basic 
aspects, there will be mastery and control of the actions developed. Thus, with the extreme speed 
of the current combat, with the execution of constant movements for different positions, there is 
a need for the Command Post (PC) of the constituted fractions, to adapt to this dynamic, being 
the use of embedded media (PC incorporated in Vtr and other means), an effective solution for 
the maintenance of the command, guaranteeing to the commander a greater situational 
awareness. In this way, the present study sought to analyze the main characteristics inherent to 
an embedded PC, specifically in the operations of retrograde movement, performing a literary 
review of what is recommended, tracing a parallel with current technological evolutions that can 
add greater dynamism to the operations. Then, a data collection was performed through 
questionnaires and interviews, carried out with specialists where the suitability of the Vtr C2 as a 
solution to the proposed problem was verified. Finally, this study serves as a basis for reflections 
on the use of Vtr C2 in the GAC, as a perennial platform of command post in several operations, 
being in line with the technological evolutions and giving greater flexibility to the command. 
 
Key words: Command and Control, Embedded Command Station, Retrograde Movement, 
Flexibility, Technology and VTR C2. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
       1 INTRODUÇÃO 

 

Através da análise das operações militares modernas ocorridas no final do 

século XX até os dias atuais, percebemos o incremento sensível dos meios 

tecnológicos em combate, conferindo às atividades um ritmo operativo 

extremamente veloz e dinâmico. Havendo destaque especial para a contínua 

evolução dos meios de comunicação. 

 Assim, o cenário atual do emprego de Forças Armadas em situações de 

Guerra e Não Guerra é cada vez mais dinâmico. As inovações tecnológicas 

conferiram às operações militares um fluxo de informações extremamente 

rápido, difuso e complexo; sendo de vital importância o seu domínio e 

gerenciamento. 

Desta forma, o domínio eficaz das informações em combate, possibilita 

ao comandante uma fidedigna e oportuna consciência situacional, capacitando-

o a intervir de maneira cirúrgica no combate, seja pelo fogo ou pela manobra.  

Avulta, dessa forma, a importância da modernização dos Postos de 

Comando para o judicioso e oportuno emprego dos meios militares, em particular 

dos Postos de Comando do GAC (PC do GAC). 

Neste contexto, destaca-se a necessidade de explorar as capacidades e 

características de um PC Embarcado, principalmente nas operações de 

movimento retrógrado, foco deste trabalho. Tendo o dinamismo e a velocidade 

como características vitais para o sucesso dessas operações. 

 
1.1 PROBLEMA  
 

O combate moderno exige a integração das diversas funções de combate, 

para que os objetivos propostos sejam atingidos de maneira plena e com o 

menor número de baixas possíveis. Portanto, cresce a importância a função de 

combate Comando e Controle para aumentar a probabilidade de sucesso em 

uma operação militar, uma vez que exercendo em plenitude a Unidade de 

Comando, em seus aspectos básicos, existirá o domínio e o controle das ações 

desenvolvidas. 

Assim, com a extrema velocidade do combate atual, com a execução de 

movimentos constantes para posições distintas, existe a necessidade do Posto 

de Comando (PC) das frações constituídas, se adequar a esta dinâmica, sendo 



 
a utilização de meios embarcados (PC embarcado em Vtr e outros meios), uma 

solução eficaz para a manutenção das relações de comando.  

Como preconizado doutrinariamente a utilização de um PC embarcado 

pode ser utilizado nas diversas operações militares: operações defensivas e 

ofensivas, sendo o movimento retrógrado um dos tipos de operação defensiva. 

Diante deste contexto formula-se a seguinte problemática: Quais as 

características de um PC embarcado de GAC em operações de movimento 

retrógrado?  

 
1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de determinar as características do PC embarcado do GAC em 

operações de movimento retrógrado, o presente estudo pretende propor as 

características necessárias e vantagens a um PC embarcado de GAC em 

operações de movimento retrógrado.  

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) Realizar uma pesquisa bibliográfica e documental acerca do emprego do 

PC embarcado em um movimento retrógrado, propondo as necessárias 

atualizações doutrinárias.  

b) Realizar uma pesquisa bibliográfica e documental acerca do emprego da 

Vtr de Comando e Controle Móvel (Vtr C2), já existente na força, como solução 

ao problema estabelecido. 

c) Coletar, através de entrevistas exploratórias, experiências de militares 

que já operaram e desenvolveram plataformas embarcadas em uso pela Força. 

d) Reconhecer, através de grupo focal com militares que já operaram com 

a Vtr de Comando e Controle Móvel (Vtr C2), levantando quais foram as 

principais deficiências encontradas. 

e) Reconhecer, a adaptabilidade da Vtr de Comando e Controle Móvel (Vtr 

C2) como elemento integrador do sistema Gênesis em desenvolvimento. 

f) Formular a necessidade de distribuição da Vtr de Comando e Controle 

Móvel (Vtr C2) para os GAC. 

 
1.3 JUSTIFICATIVAS  

 



 
A capacidade de comando e controle de uma tropa se evidencia ainda mais 

no contexto das operações modernas, exigindo do comandante uma rápida 

decisão frente aos óbices do combate. 

 A correta consciência situacional implicará no sucesso do processo 

decisório, ainda mais com a digitalização do espaço de batalha, o que permitirá 

a integração e a rápida transmissão das informações ao comando.  

Desta forma, destaca-se a importância da mobilidade e dinamismo do 

Posto de Comando do GAC que, por sua vez, concentra os “órgãos e instalações 

que possibilitam ao comandante e seu estado-maior o exercício de suas funções 

táticas e logísticas.” (BRASIL, 1998, p. 2-8) 

A organização das ações durante a execução de um movimento, 

principalmente sob pressão do inimigo, explicita a relevância da coordenação e 

controle por parte do comandante do GAC para a manutenção da continuidade 

do apoio de fogo aos elementos da manobra. 

Os principais manuais do Exército Brasileiro que versam sobre o emprego 

da artilharia de campanha, não abordam de maneira específica e detalhada o 

emprego do PC embarcado, carecendo de padronizações doutrinárias visando 

a uniformidade das ações. 

 As vantagens da utilização do PC embarcado para a manutenção da 

unidade de comando e controle das operações são notórias. Além disso, as Vtr 

de Comando e Controle Móvel (Vtr C2), já existem no Exército Brasileiro, sendo 

o material de fabricação nacional, com plena capacidade de suporte e 

adaptações de projeto. 

Diante dos fatos expostos, o presente tema de estudo se justifica por 

realizar uma pesquisa a respeito de um assunto atual e de suma importância 

para o emprego da artilharia de campanha do Exército Brasileiro, dentro do 

contexto de atualização doutrinária da Força. 

O trabalho pretende, ainda, estabelecer a adequada adaptabilidade da Vtr 

de Comando e Controle Móvel (Vtr C2), servindo de pressuposto teórico para 

futuras decisões quanto ao emprego desse sistema como elemento dinâmico e 

integrador do novo Sistema Gênesis.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Para colher subsídios que permitissem formular uma solução para o 



 
problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e 

fichamento das fontes, entrevistas com especialistas, realização de grupo focal, 

argumentação e discussão de resultados. 

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

principalmente, os conceitos de pesquisa qualitativa, pois as impressões dos 

militares entrevistados e que realizaram os grupos focais, são fundamentais para 

a compreensão das necessidades e características do PC embarcado do GAC 

e apresentar a sugestão do emprego da Vrt C2 como solução ao problema 

proposto. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, 

tendo em vista o pouco conhecimento disponível em publicações oficiais do 

Exército Brasileiro, notadamente escrito, acerca do tema, o que exigiu uma 

familiarização inicial, materializada pela pesquisa bibliográfica e a realização de 

grupo focal com militares com vivência profissional relevante sobre o assunto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Visando uma eficaz discussão a respeito do escopo da pesquisa e da 

resolução do problema proposto, faz-se necessária a revisão oportuna da 

literatura sobre o assunto e discussão com especialistas. 

Assim, após uma análise eficaz de todos os dados será possível 

estabelecer de forma conclusiva a melhor linha de ação a ser aplicada quanto 

as características inerentes a um PC embarcado em operações de movimento 

retrogrado, visando a mobilidade da referida operação. 

 

3.1 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 contexto das operações defensivas, o movimento retrógrado 

caracteriza-se pela otimização das ações, buscando não se engajar 

definitivamente em combate e iludir o inimigo quanto ao real valor e 

posicionamento da posição defensiva.  



 
O movimento retrógrado é um tipo de operação defensiva, sendo assim 

definido: 

É qualquer movimento tático organizado de uma força terrestre, para a 

retaguarda ou para longe do inimigo, seja forçado por este, seja 

executado voluntariamente como parte de um esquema geral de 

manobra, quando uma vantagem marcante possa ser obtida. (...) tem 

por finalidade principal preservar a integridade da força, a fim de que, 

em uma ocasião futura, a ofensiva seja retomada. (BRASIL, 2017b, p. 

3-10) 

A Artilharia no movimento retrógrado cresce de importância, por ser a arma 

capaz de engajar o inimigo com seus fogos desde o mais longe possível e 

retardar o inimigo, forçando-o a desdobrar-se prematuramente.  

Neste tipo de operação, as Unidades de Artilharia devem possuir elevado 

grau de mobilidade, sendo o PC embarcado o mais indicado para o caso. 

Dada a grande mobilidade do tipo de operação, todos os meios do PC 

do GAC deverão estar embarcados e em condições de, rapidamente, 

ocupar novas posições em virtude do retraimento do Elm Man. 

(BRASIL, 2017c, p. 14-11) 

O PC do GAC possuí os seguintes órgãos: comando, central de tiro, centro 

de comunicações, linha de viaturas, estacionamento da Bateria de Comando, 

posto de socorro e zona de pouso de helicópteros.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Área de PC do GAC 
Fonte: BRASIL, 1998, p. 2-11 



 
O PC embarcado possibilita a reunião de várias instalações em um único 

espaço, podendo estar dividido em 2 escalões, permitindo ao comandante 

coordenar de maneira muito mais rápida os trabalhos de seu estado-maior, 

integrando ao mesmo tempo todos os elementos de poder de combate, uma vez 

que consegue exercer plenamente a sua liderança; sua capacidade de comando 

e controle; o atualizado domínio das informações; o controle oportuno da 

manobra de seus elementos; o gerenciamento das ações de inteligência; a 

manutenção do apoio de fogo aos elementos de manobra; a manutenção do 

apoio logístico e a coordenação da proteção adequada à sua tropa.   

Esta organização do PC com mobilidade tática, através de sua instalação 

em viaturas de diversas classificações, pode ser empregada tanto nas 

operações defensivas quanto nas ofensivas, estando no escopo da pesquisa 

proposta, o estudo específico do emprego no movimento retrógrado.  

O controle cerrado e dinâmico das ações permitirá a manutenção da 

capacidade operativa da tropa, tendo sucesso na operação de defesa.  

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura contemplou 

apenas as operações de guerra.  

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português relacionados as características do PC 

embarcado; 

- Estudos qualitativos sobre a Vtr C2. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos cujo foco central não sejam relacionados ao Movimento 

Retrógrado. 

3.2 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 grupo focal. 

 

3.2.1 Entrevistas 

 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os 

seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 



 

DANIEL DA SILVA RODRIGUES – 1º 
Ten 

Comandante do Pelotão Centro de 
comunicações – 1º BCom 

HERNANY OBERHERR 
MENDONÇA -2º Ten 

Adj O Com 9º GAC 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados  

Fonte: O autor 

3.2.2 Grupo Focal 

Devido à natureza exploratória da investigação e finalizando a coleta de 

dados, foi conduzido um grupo focal, visando a debater os resultados colhidos 

nas pesquisas bibliográficas e entrevistas, com os seguintes especialistas: 

Nome Justificativa 

DANIEL DA SILVA RODRIGUES – 1º 
Ten 

Comandante do Pelotão Centro de 
comunicações – 1º BCom 

HERNANY OBERHERR MENDONÇA 
-2º Ten 

Adj O Com 9º GAC 

QUADRO 2 – Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal 

Fonte: O autor 

Durante a orientação do referido grupo focal, foram levantadas, como 

pautas, divergências entre o encontrado na literatura analisada e a percepção 

da amostra, obtida por intermédio das entrevistas, notadamente nos seguintes 

aspectos: 

a) Necessidades de adequação nos manuais sobre o emprego e 

características de um PC de GAC embarcado; 

b) Confrontação dos procedimentos adotados no emprego da Vtr C2 no 

1º BCom e no 9º GAC, propondo-a como solução do problema. 

  c) Possibilidade e limitações do emprego da Vtr C2. 

 

3. 3 APRESENTAÇÃO DA VTR C2  

 

Analisando o problema proposto, a Vtr C2 e seus sistemas integrados, 

constituem-se em uma solução eficaz face a questão, por aglutinar as principais 

características necessárias a um PC de GAC no contexto moderno de um 

movimento retrógrado: capacidade de comunicações através de meios 

modernos; informações transmitidas em tempo real, melhorando o nível de 



 
Consciência situacional; mobilidade; e a integração de órgãos de uma área de 

PC, possibilitando a união física de diversos meios.  

 

Figura 2: Vtr C2; 
Fonte: SAVIS, 2014, p. 22 

 

A Vtr C2, possuí a sua operacionalidade constituída através de sua 

integração dependente a uma Vtr ¾ Ton Módulo de Telemática Operacional 

(MTO), que permite a comunicação de dados, voz e imagens oriundas do campo 

de batalha, principalmente com a integração aos VANTs em operação. 

Apresenta, ainda, em seu interior rádios HF, VHF e UHF, possibilitando a 

exploração em amplo espectro dos meios de comunicações, conseguindo, 

ainda, através desses realizar o geoposicionamento da tropa em campanha, 

capacidade de extrema importância face o dinamismo de um movimento 

retrógrado. 

 

 
Figura: MTO; 
Fonte: CTEx 

 

O MTO, por sua vez é conectado a Vtr C2 através de uma conexão por 

fibra ótica, passando a a Vtr C2 a processar todas as informações através de 

estações computadorizadas distintas. Desta forma, a Vtr C2 é um espaço de 



 
consolidação de diversas informações e de alimentação para o poder decisório 

do Cmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Vtr C2 e MTO; 

Fonte: 9º GAC 

 

Além das características já citadas, a Vtr C2 possuí uma grande 

versatilidade de modelos de shelters disponibilizados pelo fabricante, podendo 

assim o espaço físico interno ser moldado conforme as peculiaridades ou 

demandas de uma tropa específica, podendo apresentar-se em ambientes 

únicos ou divididos. 

A grande vantagem do emprego da Vtr C2 como PC do GAC, além das 

capacidades de comunicações e mobilidade, traduz-se pelo poder de integração 

dos diversos órgão do PC do GAC em apenas um único ambiente. Esta 

característica facilita o poder decisório do Comandante e o trabalho de seu 

Estado-Maior (EM), reformulando e dinamizando a área de PC do GAC, podendo 

assim com o conjunto Vtr C2 + MTO, aglutinar no mesmo espaço o C Com; C Tir 

e o PC. 

Operações realizadas pelo 9º GAC, sediado na cidade de Nioaque - MS, 

comprovaram tal especificidade, integrando de forma versátil na Vtr C2, as 

potencialidades para o comando e controle das operações com a central de tiro, 

que é o subsistema responsável pelo controle e direção do tiro de Artilharia. 

Complementando a configuração de uma área clássica de PC, o MTO traduz-se 

como o C Com da Unidade. 



 
  

Figura 4: C tir integrada a Vtr C2 

Fonte: 9º GAC 

Figura 5: Vtr C2 integrando – PC/Ctir 

Fonte: SAVIS, 2014, p. 20 

 

Corroborando as ideias já apresentadas, através das entrevistas 

realizadas com os especialistas na operacionalização do sistema, ratificou-se a 

que a Vtr C2, integrada ao MTO, confere grande capacidade à tropa que recebe 

seu apoio. Destacando-se as seguintes colocações do grupo focal: 

-Grande capacidade de comunicação e C²; proporcionando uma fidedigna 

consciência situacional da tropa, podendo fornecer imagens em tempo real da 

tropa disposta no terreno. 

-Rápida operacionalização e mobilização de um C Com, não precisando 

da montagem de estruturas adicionais. 

-Mobilidade eficaz, apresentando algumas dificuldades para 

deslocamentos contínuos em estrada de terra, devindo a seu tamanho e peso. 



 
 

4 CONCLUSÃO 

Com base nos estudos efetuados, a utilização de um PC embarcado nas 

operações de movimento retrógrado, além de ser preconizada, apresenta-se 

como de vital importância, haja vista a mobilidade inerente da operação. 

Corroborando esta ideia, as tropas mais aptas a realização de um movimento 

retrógrado são, respectivamente, as tropas Blindadas (Bld), as tropas de 

Cavalaria Mecanizadas (CMec) e as tropas de Infantaria Mecanizada (Inf Mec); 

marcadas pela agilidade e versatilidade nas operações. 

O PC do GAC em apoio a estas operações deve buscar se aliar a meios 

tecnológicos, permitindo uma maior integração e velocidade das informações, 

propiciando o sucesso nas operações.  

Assim, o mero embarque dos órgãos de um PC em unidades adaptadas 

ocasionalmente para o emprego por demanda de uma operação, como ocorre 

usualmente, soluciona o problema, entretanto é mais eficaz e perene a 

possibilidade da utilização de meios vocacionados para tal atividade e que já 

possuem capacidades integradas.  

A Vtr C2, em utilização pelo Exército Brasileiro nas Operações de 

Pacificação e no SISFRON, é um exemplo de unidade preparada para tal 

demanda. Possuí capacidades integradas de meios de comunicação e de 

informática que permitem ao comandante uma consciência situacional mais 

verosímil, estando em sintonia com as evoluções do campo de batalha. 

A capacitação de estruturas modernizadas de um PC de GAC embarcado, 

também vão ao encontro as peculiaridades do combate moderno, além deste 

órgão ser o meio alternativo para manutenção do comando por parte do Cmt de 

Bda, caso o PC de Bda seja engajado, auxiliando na compreensão e justificativa 

de sua modernização e instalação em meios vocacionados e perenes.  

Dessa forma, visando as demandas inerentes a um movimento retrógrado 

e como solução ao problema proposto, seria conveniente que os Grupos 

orgânicos de Bda Bld, C Mec e Inf Mec sejam dotados da Vtr C2 e do MTO, 

conferindo a essas tropas uma maior integração de seus órgãos de PC, 

mobilidade ao PC do GAC e capacidade de uma gama de potencialidades de 

telecomunicações.  



 
Apresentando, assim, uma correta consciência situacional ao comandante 

do GAC e de seu EM, possibilitando a capacidade de sincronizar as ações em 

combate de forma oportuna e centralizada, buscando prover o emassamento dos 

fogos do GAC, a flexibilidade de emprego e assegurando um eficiente e rápido 

apoio de fogo. 

Visando a adequação às operações futuras, onde a modernização da 

Artilharia do Exército Brasileiro prevê em curto prazo o emprego do sistema 

Gênesis por todos os subsistemas, o emprego da Vtr C2 e do MTO faz-se ainda 

mais oportuno, uma vez que o sistema já utiliza meios computadorizados e de 

processamento de dados oriundos dos meios de comunicações. Esta 

capacidade foi amplamente verificada pelo emprego nas Vtr C2 de diversos 

sistemas similares ao processo empregado pelo Sistema Gênesis:  a 

transmissão de dados através dos meios de telecomunicações. 

A Vtr C2, configura-se, portanto, como um meio oportuno e qualificado 

para exemplificar as características de um PC embarcado em um movimento 

retrógrado, consolidando as diversas características necessárias a este tipo de 

operação.   
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