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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa buscou apresentar como pode ser obtida e mantida a consciência 
situacional no âmbito de um Regimento de Cavalaria Mecanizado, em operações na 
faixa de fronteira, por meio das Comunicações Táticas e do Sistema de Apoio à 
Decisão do SISFRON. Mais especificamente, tratou das ações para as quais o RC 
Mec é primordialmente vocacionado: reconhecimento.  A abordagem do ambiente no 
qual os meios operam, as condicionantes da fronteira, a doutrina existente e em 
construção acerca de operações na faixa de fronteira e os aspectos técnicos do 
material, buscou um enfoque analítico do nível tático do emprego. Um aspecto 
comparativo foi apresentado em relação às tropas dotadas com os meios do 
SISFRON e sem esses meios, permeado pela percepção e pela vivência de militares 
com expertise no assunto e partícipes do projeto piloto na 4ª Brigada de Cavalaria 
Mecanizada. A temática possui grande relevância, uma vez que o Sistema Integrado 
de Monitoramento de Fronteiras é uma iniciativa inédita e o maior programa de 
vigilância de fronteiras em execução no mundo. Por tratar-se de um estudo de caráter 
bibliográfico, embasa-se na coleta documental e em questionários aplicados aos 
pioneiros, na operação do SISFRON nos RC Mec. Pode-se verificar que o suporte 
teórico nacional ainda não oferece estudos com um enfoque tático do emprego do 
SISFRON em operações na faixa de fronteira. Os dados obtidos permitiram 
compreender a importância da consciência situacional, que constitui peça chave em 
uma ação de reconhecimento e o que caracteriza sua obtenção e manutenção, por 
meio do emprego de tecnologia avançada e conceitos da Era do Conhecimento como 
superioridade de informações e guerra centrada em redes. A partir da análise dos 
resultados obtidos, verificou-se que o SISFRON agregou uma capacidade que antes 
a tropa de cavalaria mecanizada não possuía e que permite acentuada vantagem, nas 
operações na faixa de fronteira, por dar aos níveis decisórios um contato permanente, 
uma visão corrente da posição das tropas e dos acontecimentos que as envolvem e a 
possibilidade de modificar o planejamento no transcurso da operação, por meio de um 
sistema de comando e controle eficiente e preciso. A pesquisa desenvolvida 
apresentou nítido potencial de conhecimento em uma área com a doutrina ainda em 
desenvolvimento e não normatizada. Como produto finalístico está a conclusão acerca 
do ganho trazido pelos meios do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 
e a capacidade que o SISFRON agrega aos RC Mec na manutenção da soberania 
nacional em sua labuta diuturna, nas fronteiras terrestres do estado do Mato Grosso 
do Sul e uma análise desse ganho à luz dos sete fatores considerados para avaliação 
de uma capacidade. 
 
 
Palavras-chave: Consciência situacional. Comando e controle. Comunicações 
táticas. Sistema de apoio à decisão. Fronteira. SISFRON. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aimed to present how the situational awareness can be obtained and 
maintained by a Brazilian Cavalry Regiment in border operations through the Tactical 
Communications and SISFRON – Battlefield Management System. More specifically, 
it addresses the actions for which Brazilian Cavalry Regiment is primarily geared: 
reconnaissance. The environmental approach in wich the media operate, the 
constraints of the border, the existing doctrine and building on operations in the border 
and technical aspects of the material sought an analytical approach to the tactical 
employment. A comparative aspect is presented in relation to troops endowed with and 
without SISFRON resources, permeated by the perception and experience of military 
personnel with expertise in the subject and participants of the pilot project in the 4ª 
Mechanized Cavalry Brigade. The topic is of great relevance, SISFRON is an 
unprecedented initiative and the largest border surveillance program in the world. As 
this is a bibliographic study, it is based on documentary collection and questionnaires 
applied to the pioneers in the operation of SISFRON at Brazilian Cavalry Regiments. 
It can be seen that the national theoretical support does not yet offer studies with a 
tactical focus on the use of SISFRON in border operations. The data obtained allowed 
us to understand the importance of situational awareness, which is a key about 
reconnaissance operations and what characterizes its attainment and maintenance 
through the use of advanced technology and Knowledge Age concepts such as 
information superiority and network-centric warfare. From the analysis of the results 
obtained, we found that SISFRON has added a capability that previously the 
mechanized cavalry troop did not have and that allows a sharp advantage in border 
operations by giving decision-making levels a permanent contact, a current view of the 
position of the troops, and the events surrounding them,  the possibility of modifying 
planning in the course of the operation through an efficient and precise command and 
control system. The research developed presents clear potential of knowledge in an 
area with the doctrine still under development and not standardized. As a final product 
is the conclusion about the gain brought by the means of the SISFRON and the 
capacity that them adds to the Cavalry Regiment in maintaining national sovereignty 
in their day-to-day toil on the borders of the state of Mato Grosso do Sul. 
 
 
Key words: Situational awareness. Command and control. Tactical communications. 
Decision support system. Border. SISFRON. 
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1 INTRODUÇÃO  

A preocupação com as fronteiras terrestres sempre existiu e coincide com a 

própria formação do território nacional. Manter a soberania, defender a pátria e 

combater os ilícitos transfronteiriços e ambientais são missões constitucionais do 

Exército Brasileiro. Dotar a Força Terrestre com meios para monitorar e controlar de 

forma contínua e permanente as áreas de interesse do território nacional, em 

particular a faixa de fronteira terrestre brasileira, foi uma das ideias base para a 

concepção das Diretrizes de Implantação do Projeto do Sistema de Monitoramento de 

Fronteiras (SISFRON), aprovadas pela Portaria do Estado Maior do Exército n⁰ 193, 

de 23 de dezembro de 2010. 

O Regimento de Cavalaria Mecanizado tem como algumas de suas 

características principais, a mobilidade e as comunicações amplas e flexíveis. Ações 

de vigilância e reconhecimento estão entre as missões principais das unidades de 

Cavalaria. O estado do Mato Grosso do Sul historicamente é foco de tensão 

permanente quando falamos em fronteiras brasileiras e, por isso, a 4ª Brigada de 

Cavalaria Mecanizada, por meio de suas unidades implementa e valida o Programa 

Piloto do SISFRON.  

O Programa SISFRON retrata a preocupação do Exército com a modernização 

e com as suas missões constitucionais. É inegável a necessidade de aquisição de 

novas capacidades operativas por parte da Força Terrestre nos conflitos 

contemporâneos. Em todos os níveis, os comandantes necessitam obter uma 

percepção atualizada e que reflita a realidade sobre o ambiente e a situação de tropas 

amigas e oponentes. Dada a importância da necessidade de uma constante 

consciência situacional para os comandantes das unidades que operam na fronteira 

oeste, o SISFRON surge com diversas capacidades que possibilitam obter e manter 

a consciência situacional, em ações de reconhecimento na fronteira do Mato Grosso 

do Sul, num contexto de operações de cooperação e coordenação com agências. 

As Comunicações Táticas (Com Tat) e o Sistema de Apoio à Decisão (SAD) 

estão entre os principais subsistemas que permitem aos comandantes de unidades a 

antecipação aos oponentes, o emprego de tropas na medida certa em momento e 

local decisivo e oportuno, proporcionalmente as ameaças consideradas. 
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A Estratégia Militar de Defesa ressalta que uma estrutura de Comando, 

Controle e uma estrutura de Inteligência consolidadas são as principais capacidades 

operativas desejadas para as Forças Armadas. Comando, Controle e Inteligência são 

funções de combate que, conforme o CCOMGEX, multiplicam o poder de combate e 

são capazes de prover ao escalão decisor “uma precisa consciência situacional 

integrada ao teatro de operações, para que esse possa escolher a melhor linha de 

ação, elaborar seu planejamento e sua distribuição para execução.” (BRASIL, 2013)  

As unidades de Cavalaria, desempenhando as funções de combate movimento 

e manobra e inteligência, em suas operações e ações na fronteira do estado do Mato 

Grosso do Sul, encontram-se intensamente relacionadas com a função de combate 

Comando e Controle exercida pelos níveis decisórios.  

Conforme o manual de campanha C2-20 - Regimento de Cavalaria 

Mecanizado, o Comando e Controle (C2) é uma função de combate, por meio da qual 

o comandante do RC Mec e seu Estado Maior planejam, coordenam, sincronizam e 

conduzem as tropas para o cumprimento da missão. Essa função diz respeito ao 

pessoal, equipamento, comunicações, instalações e procedimentos necessários para 

obter e analisar as informações, para planejar, expedir ordens e planos e para 

supervisionar a execução das operações ou ações desencadeadas. 

O sucesso da função de combate Comando e Controle naquilo que dela se 

espera e sua integração com as demais funções de combate (integração necessária 

ao cumprimento da missão), depende do perfeito funcionamento dos sistemas e 

subsistemas que compõe a estrutura sobre a qual se apoia o C2.  

O sistema permite que as unidades se mantenham interconectadas de forma 

permanente por meio de voz, dados, videoconferência e rádio, em todos os níveis 

decisores e operativos, proporcionando aquisição e manutenção da consciência 

situacional. 

1.1 PROBLEMA 

Em pleno século XXI, vive-se a Era do Conhecimento. Num quadro de 

modernização de seus meios, doutrina e competências dos recursos humanos, o 

Estado Maior do Exército Brasileiro aprovou a Portaria n⁰ 197 – EME, de 26 de 

setembro de 2013. A portaria dá ênfase à necessidade de aquisição de novas 

capacidades operativas por parte da Força Terrestre e ressalta que “Em todos os 
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níveis, os comandantes necessitam obter uma percepção atualizada e que reflita a 

realidade sobre o ambiente e a situação de tropas amigas e oponentes” (BRASIL, 

2013b). Em resumo, destaca a importância da consciência situacional. Dada à 

importância da necessidade de uma constante consciência situacional, surgem os 

questionamentos acerca das capacidades do SISFRON (Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras) e como seria possível obter e manter a consciência 

situacional em ações de reconhecimento, mais especificamente na fronteira do Mato 

Grosso do Sul. 

A dúvida no que concerne à eficiência das Comunicações Táticas (Com Tat) e 

do Sistema de Apoio à Decisão (SAD) como subsistemas, paira sobre como a 

consciência situacional trazida permite, nos níveis decisórios, a antecipação aos 

oponentes, o emprego de tropas na medida certa em momento e local decisivo e 

oportuno, proporcionalmente as ameaças consideradas. 

Ao pesquisar o que de mais atual tem sido produzido sobre Comando e 

Controle, consciência situacional e mais especificamente sobre o Programa 

SISFRON, identificam-se formas de abordagem bastante distintas e um volume 

grande de publicações que se relacionam aos materiais e ao emprego desses, mais 

especificamente, tratando de dados técnicos de material e não do emprego. O 

SISFRON é o maior projeto de vigilância de fronteiras em execução no planeta, 

possuindo suas peculiaridades principalmente em relação ao ambiente operacional 

no qual se insere, o que por vezes dificulta a comparação do tema desta dissertação 

com publicações estrangeiras.  

A teoria existente sobre o tema ora em tela e os antecedentes do problema 

podem ser abordados como segue:  

a. Os referenciais teóricos nacionais não apresentam o planejamento e o 

emprego de um RC Mec, sob a ótica do Comando e Controle numa ação de 

reconhecimento. O emprego tático da tropa potencializado pelas capacidades do 

material não é exposto, apenas as capacidades do material previstas em manual para 

situações gerais, carregadas de particularidades de operador e da utilização dos 

meios elencados nas publicações; 

b. A literatura nacional aborda o assunto apenas num contexto mais global de 

emprego dos materiais e sistemas que integram o SISFRON, sem especificar como o 

Sistema de Apoio à Decisão ou às Comunicações Táticas potencializam as ações da 

tropa no terreno – não apenas nas ações de reconhecimento; 
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c. Por ser um tema bastante novo, as fontes de consulta nacionais carecem de 

conceitos substanciais relativos ao emprego tático de tropas dotadas com os meios 

do Programa SISFRON e a consciência situacional que os subsistemas podem 

proporcionar; e 

d. Diferindo do enfoque nacional, a literatura estrangeira examinada, 

disponibiliza uma visão calcada sobre a importância dos sistemas de Comando e 

Controle em operações e a obtenção da consciência situacional para manter a 

superioridade de informações num contexto de conflitos convencionais.  

Não se pode falar em comando e controle, consciência situacional, espaço 

cibernético e forças armadas sem abordar o conceito de Guerra Centrada em Redes 

(GCR). O conceito de GCR é uma visão que veio com os avanços tecnológicos e, em 

resumo, aborda o espaço de batalha hodierno como uma grande rede dividida em 

sub-redes. 

A GCR é uma forma de atuar na guerra com a visão específica oriunda da 
era da informação. Caracteriza-se pelo estabelecimento de um ambiente de 
compartilhamento da consciência situacional, de modo a contribuir para a 
obtenção da Superioridade de Informação e da iniciativa, mesmo que as 
peças de manobra estejam dispersas geograficamente. Ela enfoca o espaço 
de batalha como uma rede integrada e escalonada em outras redes, 
concorrendo para aumentar a mobilidade das peças de manobra, a 
coordenação entre elas e a utilização do conhecimento mútuo (BRASIL, 
2015a). 

A GCR proporciona a maximização do Comando e Controle, por meio da 

interação das capacidades específicas dos sistemas e domínios envolvidos, o que 

facilita a coordenação das forças. Com isso, a GCR permite a vantagem de deter a 

iniciativa do combate, o que proporciona o aumento do poder de combate das forças 

que operam. 

Uma força que se valha da GCR pode obter os efeitos multiplicadores da 

sincronização dos subsistemas e domínios integrantes do C² e é capaz de gerar mais 

poder de combate por meio de uma melhor sincronização de efeitos no espaço de 

batalha, maior velocidade e qualidade no Ciclo de C² e, como consequência, o 

aumento da capacidade de sobrevivência, de reação e letalidade. 

Buscando preencher as lacunas no conhecimento, bem como aprofundar as 

abordagens até então expostas e deixar claro como a consciência situacional pode 

ser obtida por uma tropa, empregando os sistemas e subsistemas do SISFRON, 

formulou-se o seguinte problema de pesquisa: “Como o Comando e Controle – por 

meio das Comunicações Táticas e do Sistema de Apoio à Decisão do SISFRON - 
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permite a obtenção e a manutenção da consciência situacional, nas ações de 

reconhecimento realizadas por um RC Mec, na fronteira do estado do Mato Grosso 

do Sul?”. 

1.2 OBJETIVOS 

  O principal objetivo da pesquisa foi comparar de forma sistêmica e devidamente 

dimensionada, a obtenção e a manutenção da consciência situacional dos RC Mec 

em ações de reconhecimento na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul. Essa 

comparação da consciência situacional nos níveis decisórios ocorreu entre tropas 

dotadas com meios pertencentes ao Programa SISFRON e tropas não dotadas com 

equipamentos e tecnologias do programa em questão. 

  Para alcançar o objetivo principal, os seguintes objetivos específicos foram 

formulados: 

  a. Caracterizar as peculiaridades do ambiente operacional contemporâneo; 

  b. Apresentar os principais conceitos estabelecidos nas fontes de consulta 

nacionais, acerca de Comando e Controle e sua relação com a obtenção da 

consciência situacional; 

  c. Identificar o emprego de alguns dos principais subsistemas do SISFRON em 

operações, bem como seu alinhamento com a doutrina vigente; e 

  d. Comparar possíveis ganhos operacionais e o aumento da capacidade 

operativa das tropas dotadas com meios do SISFRON, em relação às tropas não 

dotadas com as tecnologias do sistema. 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

Sabendo que o ambiente operacional contemporâneo é altamente volátil, faz-

se necessário uma consciência situacional atualizada e precisa. Visando alcançar 

possíveis soluções para o problema de pesquisa proposto, foram estabelecidas as 

seguintes questões de estudo: 

a. Quais peculiaridades do ambiente operacional da fronteira do estado do Mato 

Grosso do Sul mostram a necessidade de uma consciência situacional constante, 

atualizada e precisa?  
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b. É possível verificar, no suporte teórico nacional, uma ligação entre o Sistema 

de Comando e Controle e o emprego do RC Mec em ações de reconhecimento na 

faixa de fronteira? 

c. As Comunicações Táticas (Com Tat) e o Sistema de Apoio à Decisão (SAD) 

pertencentes ao SISFRON são eficientes para os níveis decisórios quando trata-se de 

consciência situacional? 

d. A consciência situacional trazida pelo SISFRON permite um controle preciso 

e oportuno das peças de manobra? 

1.4 JUSTIFICATIVAS  

A presente pesquisa tratou a temática sob a perspectiva da DMT, entendendo 

que a consciência situacional dos comandantes, em todos os níveis, é de fundamental 

importância e é citada na Portaria nº 197 – EME, de 26 de setembro de 2013, que 

aprova as Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre. Por isto, a 

pesquisa apresenta o conceito, as capacidades e a potencialização das capacidades 

das peças de manobra que comprovem tal importância; 

A pesquisa mostrou-se importante dado o alinhamento dos objetivos do Projeto 

SISFRON com a Estratégia Nacional de Defesa, Política Nacional de Defesa e o Livro 

Branco de Defesa Nacional: favorecer a garantia da soberania nacional frente a 

ameaças externas relacionadas às atividades de guerra; dispor de meios capazes de 

exercer vigilância, controle e defesa das fronteiras terrestres brasileiras; 

É vital o aperfeiçoamento das capacidades de comando, controle e 

monitoramento para manter a soberania em todo o território e o sucesso quando em 

operações, além de organizar as Forças Armadas sob a égide do trinômio 

monitoramento/controle, mobilidade e presença. 

A pesquisa é extremamente relevante levando-se em consideração a inclusão 

do Programa SISFRON no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e a 

preocupação do governo federal com as fronteiras e com a modernização. Dada essa 

importância, faz-se necessário extrapolar uma concepção mais global que ora é feita 

na abordagem do tema e torna-se nítido o potencial para busca de conhecimento e a 

necessidade de detalhamento em um assunto no qual as fontes nacionais ainda são 

escassas, contribuindo, significativamente, com a atualização doutrinária. 
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Esta investigação teve a intenção de apresentar o desdobramento de preceitos 

doutrinários vigentes, potencializados pelo princípio da GCR e do Comando e 

Controle, quando empregados por um RC Mec, bem como expor intervenções 

adequadas na realização do planejamento, da execução e da consciência situacional 

em operações e servirá de pressuposto teórico primário para outros estudos que 

sigam a mesma linha de pesquisa. 

Tal pesquisa, realizou a análise da capacidade de tomada de decisão, por meio 

da geração e manutenção de uma consciência situacional constante e precisa, no 

Amplo Espectro dos Conflitos, em uma região de fronteira complexa e tensa à luz da 

Doutrina Militar Terrestre que ora vigora. 

Usufruirão deste estudo os comandantes táticos em todos os níveis. 
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2 METODOLOGIA 

A solução do problema de pesquisa foi atingida tendo como esteio as fases que 

serão apresentadas a seguir. 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO  

O objeto de estudo foi a consciência situacional proporcionada pelas 

capacidades do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. A pesquisa 

buscou, de maneira mais específica, colher dados e informações provenientes do 

emprego das organizações militares possuidoras do sistema, durante suas ações de 

reconhecimento na faixa de fronteira, analisar os dados obtidos e comparar com 

tropas não dotadas com modernas tecnologias de sensoriamento e Comando e 

Controle.  

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras é pioneiro em sua 

concepção, na arquitetura de rede e de comunicações utilizada, e também no conceito 

de um conjunto de antenas instalado ao longo de toda a fronteira, sob 

responsabilidade do Comando Militar do Oeste (CMO), capaz de retransmitir dados, 

utilizar câmeras de vigilância de alta resolução, meios de apoio à guerra eletrônica, 

entre outros. A pesquisa e o estudo limitaram-se aos Regimentos de Cavalaria 

Mecanizados dotados com os meios orgânicos do SISFRON e participantes da 

validação nível unidade, que garantiu o avanço do projeto para sua segunda fase, 

inclusive com liberação de novos recursos por parte do governo federal.  

A participação na pesquisa de militares capacitados para operar os meios do 

SISFRON, assim como militares que estiveram presentes em todas as fases nas quais 

o sistema foi operacionalizado, trouxe, sem sombra de dúvidas, resultados 

consistentes. 

Durante a pesquisa, como foco principal dos experimentos, esteve a consciência 

situacional (variável dependente) obtida em todos os níveis, mostrando-se como 

condição sine qua non para o emprego na medida certa dos recursos militares e para 

a tomada de decisões eficazes que garantam o êxito das operações.  

A consciência situacional precisa, depende inteiramente dos sensores presentes 

na área de operações e da qualidade e velocidade da transmissão das informações, 
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ou seja, das Comunicações Táticas e do Sistema de Apoio à Decisão. A pesquisa teve 

por objetivo, apresentar de forma paralela o desempenho de uma tropa possuidora de 

meios SISFRON e de uma tropa que não possuísse a tecnologia, para que fossem 

garantidas uma comparação sistêmica e uma análise confiável. 

Os subsistemas do SISFRON (Comunicações Táticas e o Sistema de Apoio à 

Decisão) apresentam-se como variáveis independentes, uma vez que sua 

manipulação exerce efeito significativo sobre a variável dependente “consciência 

situacional”. 

Variável 
Independente 

Dimensão Indicadores 
Forma de 
medição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subsistemas 
do SISFRON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicações 

Táticas 

Capacidade de 
transmissão se 
consideradas as distâncias 
de dedobramento de um 
RC Mec (fonia, imagem e 
dados) 

a) Revisão da 
literatura 
b) Coleta de dados 
em relatórios de 
desempenho por 
término de 
atividade 
c) Questionário 
d) Pesquisa com 
militares 
possuidores de 
expertise no 
emprego das 
comunicações 
táticas 

Alcance de transmissão e 
perdas quando 
considerada a amplitude 
de desdobramento de um 
RC Mec (fonia, imagem e 
dados). 

Velocidade de 
transmissão, perdas e 
ganhos com as distâncias 
máximas na amplitude de 
desdobramento (fonia, 
imagem e dados). 

Qualidade das 
informações transmitidas e 
ganho em consciência 
situacional. 

Continuidade do fluxo de 
transmissão para emprego 
dos meios com 
oportunidade. 

 
 

Sistema de 
Apoio à 
Decisão  

 

Número de reportes 
situacionais das tropas 
amigas, de reportes de 
situação e localização do 
inimigo (APOP) e das 
medidas de coordenação e 
controle para emprego 
oportuno dos meios. 
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Variável 
Independente 

Dimensão Indicadores 
Forma de 
medição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

Subsistemas do 
SISFRON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
Apoio à 
Decisão  

 

Tempo de reportes 
situacionais das tropas 
amigas, de reportes de 
situação e localização do 
inimigo (APOP) e emprego 
oportuno e preciso das 
peças de manobra. 

a) Revisão da 
literatura 
b) Coleta de 
dados em 
relatórios de 
desempenho por 
término de 
atividade 
c) Questionário 
d) Pesquisa com 
militares 
possuidores de 
expertise no 
emprego das 
comunicações 
táticas 

Tempo de transmissão dos 
dados e imagens entre os 
níveis operativos e 
decisórios que permitem 
antecipação e mudança de 
planejamento no decorrer 
da operação. 

Intervalo de tempo entre a 
expedição de uma ordem e 
seu recebimento nos 
diversos escalões para um 
planejamento oportuno. 

Congestionamento das 
transmissões simultâneas. 

    
 

   Fonte: O autor 
 
    

A variável dependente consciência situacional consiste no reporte atualizado 

mais próximo do tempo real do ambiente operacional e a situação de tropas amigas e 

oponentes, permitindo uma tomada de decisão eficiente e acertada, dimensionada 

nos fundamentos do reconhecimento e nos princípios de Comando e Controle. 

   
 

Quadro 1: Definição operacional da variável independente 

Variável 
Dependente 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Consciência 
Situacional 

Fundamentos do 
Reconhecimento 

Fundamento 
“Participar com rapidez 
e precisão todos os 
informes obtidos para 
permitir mudanças de 
planejamento 
oportunas e emprego 
preciso das peças de 
manobra” 

a) Revisão da 
literatura 
b) Coleta de dados 
em relatórios de 
desempenho por 
término de atividade 
c) Questionário 
d) Entrevista 
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Variável 
Dependente 

Dimensão Indicadores 
Forma de 
medição 

 

 

Consciência 
Situacional 

 

 

Fundamentos do 
Reconhecimento 

Princípio “Rapidez” 

a) Revisão da 
literatura 
b) Coleta de 
dados em 
relatórios de 
desempenho por 
término de 
atividade 
c) Questionário 
d) Entrevista 

Princípio “Continuidade” 

Princípio “Confiabilidade” 

 
 

  Fonte: O autor 
 
 

Os dados provenientes da pesquisa documental, somados aos dados 

produzidos nos questionários e entrevistas, permitiram a realização de uma análise 

estruturada, sólida e fiel acerca do que se propõe estudar.  

Os dados colhidos nas pesquisas documentais e por meio das respostas das 

perguntas objetivas receberam tabulação simples e serão apresentadas, por meio de 

quadros comparativos, gráficos e tabelas, facilitando o estudo, a compreensão e a 

visualização. 

Os conceitos, ideias e dados frutos das entrevistas foram previamente tratados 

de forma qualitativa, por meio de análise de conteúdo, com o objetivo de diminuir 

opiniões demasiado subjetivas e que não contribuam para uma fidedigna produção 

científica. Além disso, o tratamento diminui a margem de erro por ocasião das 

considerações e avaliações estatísticas dos dados, contribuindo para a 

representatividade das análises. 

As informações apresentadas nos relatórios receberam tratamento quantitativo, 

a fim de ser analisado apenas o conteúdo que trata das Comunicações Táticas, do 

Sistema de Apoio à Decisão e da interação desses em uma possível geração de 

consciência situacional. 

Os dados colhidos na revisão da literatura nacional e estrangeira foram 

fichados e adequadamente organizados, possibilitando uma análise comparativa e 

crítica desses, embasando os resultados obtidos ao longo da pesquisa. 

Os dados obtidos nos questionários também foram tratados, porém, de forma 

qualitativa. A análise do conteúdo de uma forma ponderada busca minimizar a 

Quadro 2: Definição operacional da variável dependente 
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incidência de observações que denotem algum tipo de nostalgia ou visão isolada, 

focando nas experiências reais e que se confirmem por meio da linha principal de 

ideias evidenciadas pela amostra. 

A participação de militares com experiência no assunto, por meio dos 

questionários, relatórios de campo e revisão da literatura, permitiram a condução de 

uma análise sólida, imparcial e coerente. Os tratamentos foram necessários para 

evitar a contaminação do caráter científico com pessoalidades. 

2.2 AMOSTRA 

A fim de colaborar com as conclusões parciais relativas às variáveis da pesquisa, 

os militares envolvidos na validação nível unidade do Projeto SISFRON receberam 

um questionário para realização. A população considerada foi de 40 militares que 

ocupam funções chave que permitem o Comando e Controle.  

Contemplando e seguindo o caminho percorrido pelas informações e todos os 

envolvidos no processo (dos sensores aos níveis decisores da unidade) de sua 

obtenção, fizeram parte da população considerada os comandantes de grupo de 

exploradores, os comandantes de pelotão, os comandantes de subunidade, o oficial 

de comunicações, os oficiais de Estado Maior e o comandante da unidade, sendo 40 

militares o universo levantado pelos critérios pré-estabelecidos, partindo-se da 

premissa de emprego de dois (2) RC Mec, com duas (2) SU em 1º escalão e uma (01) 

SU em reserva.  

Buscou-se um retrato fiel das opiniões dos respondentes através de um indicador 

de nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%, o que delimita nossa amostra 

em no mínimo 37 militares. 

O grupo foi composto pelos militares participantes da validação do Projeto 

SISFRON nível unidade, ocorrido no ano de 2017 e conduzido pelas organizações 

militares da 4ª Bda C Mec, totalizando um número de 39 participantes voluntários.  

Os critérios para inclusão no grupo foram: ser oficial ou sargento da Arma de 

Cavalaria ou Comunicações; ter participado da validação do Projeto SISFRON nível 

unidade; estar servindo ou ter servido em um dos RC Mec responsáveis pela 

implantação do SISFRON; ter operado o sistema em algum dos níveis, por meio dos 

quais a informação proveniente dos sensores é processada até o escalão decisor; e 
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participar de forma voluntária. O grupo foi submetido à aplicação de questionários com 

objetivos bem delineados e definidos. 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A produção de conhecimentos dirigidos à resolução de problemas reais e 

específicos com viés qualitativo foi o principal objetivo deste trabalho, que se tratou 

de uma pesquisa aplicada, respondendo a uma questão particular, baseada numa 

revisão bibliográfica e documental de fontes confiáveis. As técnicas empregadas 

foram a coleta de dados documental, os questionários e as entrevistas. A pesquisa 

teve cunho e caráter descritivo, por meio de metodologia indutiva, utilizando 

questionários para levantamento e análise, bem como apreciação das entrevistas e 

documentos analisados.  

Os resultados obtidos foram reunidos, tabulados, comparados e analisados para 

após serem sintetizados. Os militares participantes da pesquisa, através de sua 

experiência contribuiram sobremaneira para a obtenção de resultados sólidos e 

embasados. 

2.3.1 Procedimentos Metodológicos  

Como marco teórico delineador do tema proposto para a pesquisa, foi realizada 

a juntada de manuais nacionais e estrangeiros, relatórios de desempenho de materiais 

e sistemas relativos ao SISFRON (produções científicas também nacionais e 

estrangeiras, além de periódicos eletrônicos de diversos países), limitados aos últimos 

dez anos. Também foram considerados os aspectos levantados por meio de relatórios 

de desempenho do material e questionários. 

2.3.2 Instrumentos  

Os instrumentos utilizados foram a coleta documental, por meio de fichamento, 

a comparação, a análise e a pesquisa, além de aproveitamento das informações 

obtidas por meio dos questionários. A revisão da literatura contribuiu com a análise e 
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com a pesquisa sobre o tema proposto, por meio do fichamento de produções 

científicas e periódicos nacionais e estrangeiros. 

Os questionários tiveram perguntas simples, objetivas e diretamente ligadas a 

levantamentos quantitativos e qualitativos. Perguntas subjetivas foram utilizadas em 

menor escala para a obtenção de dados que aprofundem o conhecimento. As 

entrevistas com militares que vivenciaram a implantação e operacionalização do 

Projeto SISFRON em suas OM e participaram da validação do projeto para que esse 

pudesse avançar para a segunda fase, serão guiados dentro das variáveis estudadas. 

Todo questionário ou entrevista foi precedido de tutorial e nota de esclarecimento.  

  



30 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

Para estudar com propriedade os conhecimentos acerca do assunto, temos que 

compreender os diversos aspectos e condições que envolvem o emprego de um 

sistema como o SISFRON e em quais circunstâncias esse sistema foi concebido e 

efetivado. Necessitamos então, expor considerações sobre a Guerra na Era da 

Informação, alguns preceitos da Doutrina Militar Terrestre com enfoque na cavalaria 

mecanizada, o conceito de consciência situacional e sua interação com a função de 

combate C2 e manobra, as ações de reconhecimento e suas características e as 

características e peculiaridades do emprego do SISFRON na fronteira do estado do 

MS.  

3.1 CONFLITOS NO AMPLO ESPECTRO 

A compreensão dos conflitos no amplo espectro faz-se necessária quando 

dimensionamos nossa pesquisa nas ações de reconhecimento na fronteira do Mato 

Grosso do Sul. É imprescindível compreender toda a gama de características que 

perfazem o ambiente operacional do espaço de batalha dos dias atuais, os 

contendores (inimigos ou agentes perturbadores da ordem pública), as variáveis, as 

mudanças estruturais na sociedade e as capacidades requeridas para que as tropas 

empregadas, como um todo, possam enfrentar novas realidades e os cenários dos 

conflitos contemporâneos. 

Segundo o Manual de Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre Brasileira, o 

espectro dos conflitos é uma escala que representa os diferentes graus de violência 

que necessitam ser empregados pelo Estado. 

 

                                Figura 1: O espectro dos conflitos 
                      Fonte: BRASIL (2014, p. 4-2) 
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Como podemos ver na Figura 1, a escala gráfica que representa o espectro dos 

conflitos vai da paz estável até a guerra. A Doutrina Militar Terrestre Brasileira 

esclarece que, gradativamente da paz instável à guerra, há uma progressão da 

violência. 

Inicialmente, essa violência é localizada e limitada e não compromete a 

segurança estatal, não implica no envolvimento máximo da Expressão do Poder Militar 

Nacional, situação que podemos identificar na fronteira do Mato Grosso do Sul, uma 

situação de não guerra, pois, embora haja o emprego do poder militar, não envolvem 

o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais, quando este poder 

é usado de forma limitada. (BRASIL, 2018). Podemos afirmar, no entanto, que as 

atividades do narcotráfico, das forças infra-estatais (EPP, CV, PCC), dos grupos que 

reivindicam a posse de terras, entre outros, constituem uma ameaça a soberania, 

mesmo que num nível mais baixo. Estaríamos na escala gráfica entre a paz estável e 

a paz instável. 

Os conflitos no amplo espectro são conflitos da Era da Informação como nos 

apresenta a publicação Guerra na Era da Informação. Os cenários que dão forma as 

áreas conflituosas têm destacado-se por sua complexidade, instabilidade, 

imprevisibilidade, heterogeneidade, mutabilidade e dinamismo, os quais podem ser 

resumidos no conceito VICA desenvolvido pelo War College: volátil, incerto, complexo 

e ambíguo. 

Como principais características do mundo VICA do conflito moderno, VISACRO 

(2018) cita: 

 

• População civil com postura ambivalente (favorável, neutra e hostil); 

• Idiossincrasias culturais (complexidade do terreno “humano”); 

• Níveis variáveis de intensidade de conflito; 

• Assédio de organismos de defesa dos direitos humanos; 

• Atuação de organizações não governamentais; 

• Velocidade e fluidez da informação; 

• Disponibilidade de moderna tecnologia (capacidades ampliadas das 

forças militares: ver, engajar pelo fogo, manobrar e comunicar-se). 
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3.1.1 Operações no Amplo Espectro 

O emprego de forças nos conflitos contemporâneos é balizado na doutrina 

pelas Operações no Amplo Espectro e constituem um Conceito Operativo do Exército 

que direciona o preparo e o emprego dos elementos da Força Terrestre, para obter e 

manter resultados decisivos, combinando Operações Ofensivas, Defensivas e de 

Coordenação com Agências de forma integrada e sinérgica, simultaneamente ou 

sucessivamente, conforme preconiza a DMT (Doutrina Militar Terrestre). 

Esse novo Conceito Operativo busca adaptar-se ao ambiente operacional 

contemporâneo que afeta os conflitos armados da Era do Conhecimento com alguns 

fatores, elencados no Manual de Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre, 

destacando: o caráter difuso das ameaças, as novas tecnologias e sua proliferação, a 

dimensão humana dos conflitos, os combates em áreas urbanizadas, a importância 

das informações e o ambiente integrado interagências. Num ambiente cheio de 

desafios, é necessário um detalhado Exame de Situação para dispor e manobrar as 

forças em distintos tipos de operações e lograr êxito. 

Já faz um tempo, vivemos em um período de novas guerras que exigem 

adaptação e novas capacidades. Alguns estudiosos como William Lind, John Schmitt, 

e T. Hammes apresentam uma evolução das guerras por gerações, usando critérios 

como movimento e manobra, apoio de fogo e protagonismo estatal ou não. 

A problemática das fronteiras do estado do Mato Grosso do Sul conduz a um 

emprego em operações de cooperação e coordenação com agências em situação de 

normalidade, na qual não há nenhum tipo de restrição das liberdades individuais. 

As operações na faixa de fronteira são atribuições subsidiárias, as quais 

representam um tipo de OCCA (Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências). Essas operações na faixa de fronteira são embasadas legalmente pelas 

leis LC nº 97/99, LC nº 117/04 e LC nº 136/10, que conferem a Força Terrestre, 

preservadas as competências específicas das polícias judiciárias, poder de polícia e 

a execução de patrulhamento ostensivo, revista de pessoas, aeronaves e 

embarcações e prisões em flagrante delito. 

Dentre as transformações necessárias por parte das Forças Armadas 

brasileiras citadas no Manual de Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre, 

destacaremos três que possuem maior alinhamento com este trabalho, quais sejam: 
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Superioridade de Informações; Consciência Situacional; e Digitalização do Espaço de 

Batalha. 

3.2 AÇÕES DE RECONHECIMENTO 

As ações de reconhecimento já foram outrora denominadas operações de 

reconhecimento. Com a atualização da doutrina militar terrestre e consequentemente 

de nossos manuais, entendeu-se que o reconhecimento é uma ação comum a todas 

as operações, sejam elas operações ofensivas, defensivas ou de coordenação e 

cooperação com agências, conforme o EB20-MF-10.102. 

De forma geral, utilizam-se meios terrestres, aéreos, de comunicações, de 

cibernética, satélites e fontes humanas, ou seja, tudo aquilo de que podemos dispor 

para buscar informações de forma precisa, do inimigo, da força opositora, do agente 

perturbador da ordem pública ou das características de determinado terreno e/ou 

determinada população, em relação aos seus costumes, religião, valores, entre 

outros.  

Essas ações de reconhecimento, no âmbito da 4ª Bda C Mec, são amplamente 

utilizadas inseridas no contexto das operações na faixa de fronteira e nas ações 

preventivas de garantia da lei e da ordem, segundo o EB70-MC-10.242 Manual de 

Campanha de Garantia da Lei e da Ordem. 

As unidades de cavalaria da 4ª Bda C Mec atuam por meio de ações de 

reconhecimento em caráter permanente, em sua Subárea de Segurança Integrada, 

dentro do Plano de Segurança Integrada. Essas ações englobam as atividades de 

preparo da tropa, de operações psicológicas, de comunicação social e de inteligência, 

sendo esta última mais afeta ao objetivo do reconhecimento. 

O emprego de tropas constituídas como as subunidades de um RC Mec em 

ações de reconhecimento, prioriza a “estratégia da dissuasão, com vistas à solução 

do problema, se possível, de forma pacífica” (BRASIL, 2018). 

3.2.1 Importância das Ações de Reconhecimento e a Obtenção da Consciência 

Situacional 

Os conflitos, de uma maneira geral, independente da época, sempre tiveram 

como premissa básica na realização de um planejamento preliminar das ações. O 
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tempo foi e é o fator crucial que define a profundidade e o detalhamento de um 

planejamento para o emprego de uma força em combate, nos conflitos de qualquer 

intensidade. Um encadeamento de ideias, calcado sobre a análise de informações e 

dados, constituem a matéria-prima para a análise de uma situação, o planejamento – 

seja ele rápido e superficial ou detalhado e profundo – e a tomada de uma decisão. 

Uma tomada de decisão é precedida de um exame de situação do comandante 

das tropas empregadas e quanto mais dados estiverem disponíveis, mais acertada 

será a decisão. 

Os conflitos atuais são extremamente voláteis e incertos, não há um padrão de 

acontecimentos, uma linha lógica do desenrolar das ações, podendo ser necessário 

mudar o planejamento e remanejar peças de manobra, durante o transcurso das 

operações. O exame de situação de um comandante alimenta-se do Ciclo de 

Inteligência Militar, quando segue de forma sistêmica a realização de um 

planejamento e do emprego das forças em operações.  

O Exame de Situação é o processo sistemático de planejamento detalhado 

de emprego dos elementos da F Ter que visa a dar uma sequência lógica e 
ordenada aos diversos fatores que envolvem o processo decisório nas 
Operações no Amplo Espectro. (BRASIL, 2016a). 

Esse exame de situação já citado, é composto de fases que permitem, segundo 

o Manual de Planejamento e Emprego da Inteligência Militar, analisar a missão a ser 

cumprida, compreender a situação e o cenário do conflito, conhecer as capacidades 

inimigas ou da força opositora e estimar a tomada de linhas de ação do oponente. 

Seguindo nessa linha de pensamento, podemos integrar todas as informações 

relacionadas ao ambiente operacional, aos fatores que influem nesse ambiente, aos 

efeitos ambientais desse ambiente sobre as operações e a avaliação da ameaça, por 

meio de um processo de integração, o PITCIC (Processo de Integração Terreno, 

Condições Meteorológicas, Inimigo e Considerações Civis). Todo o volume de dados 

vem das fases de obtenção e produção de dados do Ciclo de Inteligência Militar que 

ocorre continuamente. 

Uma das ferramentas que permite obter esses dados tão importantes durante 

o planejamento são as ações de reconhecimento que são empregadas com a 

finalidade de aperfeiçoar o entendimento da situação pelos comandantes em todos os 

níveis, materializando a consciência situacional. 
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Na fronteira do Mato Grosso do Sul a criminalidade atua de forma imprevisível. 

O crime organizado rearranja-se e replaneja-se rapidamente utilizando seu “Comando 

e Controle” baseado em ferramentas civis como aplicativos de aparelhos celulares, a 

exemplo do WhatsApp, Telegram e grupos em redes sociais que abrangem todo o 

território nacional, sendo constantemente alimentados com informações.  

As ações de reconhecimento dão subsídios ao decisor, trazendo conhecimento 

e consciência da situação, por meio da identificação das possibilidades da ameaça, 

suas vulnerabilidades, sua composição, seu dispositivo e seu valor sobre o terreno e 

sobre as condições meteorológicas. Mais especificamente, na área da qual trata a 

pesquisa, precisamos conhecer as características e possibilidades das ORCRIM. 

Por definição, reconhecer é levantar informações. Alinhados com esta definição 

é que os RC Mec da 4ª Bda C Mec – Brigada Guaicurus - são empregados nas 

operações de coordenação e cooperação com agências por meio de ações de 

patrulhamento na faixa de fronteira, abordagens de veículos e pessoas, sejam essas 

abordagens planejadas - através de postos de bloqueio e controle de vias – ou 

abordagens de oportunidade realizadas durante o patrulhamento, tudo para combater 

os ilícitos transfronteiriços e ambientais e realizar o Levantamento Estratégico de Área 

(LEA).  

Na coordenação e cooperação com agências, as informações obtidas durante 

o reconhecimento na faixa de fronteira alimentam os órgãos de inteligência civis e 

militares. Nações experimentadas em combate como os Estados Unidos da América 

dão extrema importância às ações de reconhecimento, como podemos verificar no 

(FM 3-98) Manual de Campanha norte-americano 3-98, cujo título é reconhecimento 

e segurança. Os comandantes em todos os níveis se posicionam de forma a exercer 

o comando e ganhar consciência situacional (EUA, 2015, tradução nossa). 

Esse manual norte americano evidencia que o reconhecimento, juntamente 

com a segurança, é fundamental para o comando. A finalidade do reconhecimento é 

responder aos requisites de informação (EEI), aprimorando sempre a consciência 

situacional. Ressalta ainda que a posição dos postos de comando é normalmente 

escolhida de forma a garantir as comunicações de forma contínua e por longas 

distâncias. 

A atuação dos RC Mec ocorre sempre com vistas a obter informes e aprimorar 

a consciência situacional e essa ação pode ser explicada pela definição que descreve 
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o Ciclo de Inteligência Militar, por meio do Manual de Campanha EB70-MC-10.307 – 

Planejamento e Emprego da Inteligência Militar. O Manual de Campanha define o 

Ciclo de Inteligência Militar como uma sequência lógica e organizada de ações, que 

produzem dados e conhecimentos colocados à disposição de um usuário, de forma 

racional. Este ciclo permite eficazmente a produção de conhecimento a ser 

empregado.  

Ressalta-se que quando utilizamos o termo “ciclo”, devemos lembrar que as 

ações não são finalizadas, elas são atualizadas constantemente, gerando novas 

estimativas correntes, atualizações de cenário, implicando em mudanças de 

planejamento e novas tomadas de decisão. Nessa pesquisa tratamos do nível tático, 

mas as informações colhidas pelas tropas mecanizadas são em proveito do escalão 

superior (níveis operacional, estratégico ou político) conforme descrito pelo próprio 

manual do Regimento de Cavalaria Mecanizado. Neste caso específico, buscamos 

analisar se a capacidade de transmissão de dados em diversas formas é possibilitada 

pelo SISFRON e se alimentam os escalões superiores, propiciando análises de 

cenário precisas e superioridade de informações. A Figura 2 apresenta o 

desenvolvimento do Ciclo da Inteligência que ocorre de forma contínua balizado pelas 

mudanças de cenário e situação. 

 

 

    Figura 2: O Ciclo da Inteligência Militar 
                                       Fonte: BRASIL (2016a, p. 2-2) 
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3.2.1.1 Superioridade de Informações e Consciência Situacional 

A superioridade de informações é traduzida por uma vantagem operativa 

derivada da habilidade de coletar, processar, disseminar, explorar e proteger um fluxo 

ininterrupto de informações aos comandantes em todos os níveis, ao mesmo tempo 

em que se busca tirar proveito das informações do oponente e/ou negar-lhe essas 

habilidades. É possuir mais e melhores informações do que o adversário sobre o 

ambiente operacional, permitindo o controle da dimensão informacional (espectros 

eletromagnético, cibernético e outros) por determinado tempo e lugar. (BRASIL, 

2015a). 

Em todos os níveis, os comandantes necessitam obter uma percepção 

atualizada e que reflita a realidade sobre o ambiente e a situação de tropas amigas e 

oponentes. A consciência situacional contribui com a decisão adequada e oportuna 

em qualquer situação de emprego, permitindo que os comandantes possam se 

antecipar aos oponentes e decidir pelo emprego de meios na medida certa, no 

momento e local decisivos, proporcionalmente à ameaça. (BRASIL, 2015a). 

Transmissões ao vivo de vídeos e transferência de imagens em tempo real, são 

capacidades do SISFRON, que permitem a superioridade de informações além de 

garantir a legitimidade das ações, no caso das operações realizadas na faixa de 

fronteira do Mato Grosso do Sul. 

As ações realizadas pela tropa durante as operações não podem ser 

distorcidas pela mídia ou por partes interessadas em manchar a imagem da Força 

Terrestre, se existem imagens ou vídeos que comprovem a atuação correta da tropa 

em situações de crise como a abordagem de um veículo suspeito, uma perseguição, 

contato com indígenas, contato com grupos reivindicatórios de questões agrárias, 

sociais, entre outros. Mídias transmitidas ao vivo ou que podem ser gravadas, 

permitem o domínio da narrativa e até uma divulgação, se necessário, para se 

contrapor a notícias sensacionalistas e de cunho duvidoso, em suma, permitem a 

superioridade de informações gerada pela consciência situacional. 
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3.2.2 O Regimento de Cavalaria Mecanizado no Reconhecimento 

O Manual Regimento de Cavalaria Mecanizado - C2-20, nos diz que o R C Mec 

é organizado, equipado e instruído para cumprir, principalmente, missões de 

reconhecimento e segurança. 

E para que as unidades de cavalaria mecanizada atinjam um real nível de 

pronto emprego, devem possuir as capacidades que lhes são caras, desenvolvidas 

em sua plenitude. 

Segundo o EB20-MF-10.102, essa geração de capacidades, exige que os 

seguintes fatores sejam atendidos: 

1) Doutrina: Fator basilar para os demais, calcado sobre os produtos 

doutrinários; 

2) Organização (e Processos): Basicamente trata-se da Estrutura 

Organizacional e da estruturação e bom funcionamento dos diversos processos; 

3) Adestramento: Condensa as atividades de preparo da tropa obedecendo 

programas de instrução, ciclos de instrução e avaliação, certificação e simulação, 

muito ligado a doutrina; 

4) Material: Fator ligado aos materiais propriamente ditos que são empregados 

em exercícios e operações. Materializado pelo Quadro de Distribuição de Material 

(QDM), incluindo disponibilidade, suporte logístico, manutenção, ciclo de vida, dentre 

outros; 

5) Educação: Fator importantíssimo, para que seja extraída a máxima 

capacidade dos materiais, alinhados ao emprego da doutrina. Trata-se da capacitação 

e habilitação sólidas e eficientes, continuadas, seja em nossos estabelecimentos de 

ensino e em parcerias, focada no preparo individual.  “Essa competência deve ser 

entendida como a capacidade de mobilizar, ao mesmo tempo e de maneira inter-

relacionada, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, para 

decidir e atuar em situações diversas.” (BRASIL,2014a); 

6) Pessoal: Fator relacionado a todas as atividades que envolvem os 

integrantes da força terrestre, desde a estruturação do plano de carreira até a 

valorização profissional. Engloba uma abordagem do planejamento, da organização, 

da direção, do controle e da coordenação das competências necessárias à dimensão 

humana da Força, conforme o Manual de Campanha Doutrina Militar Terrestre; e  
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7) Infraestrutura: O próprio nome já deixa explícito a consideração de todos os 

elementos estruturais que dão o suporte necessário ao preparo e emprego das tropas. 

O C2-20 nos apresenta as características do Regimento de Cavalaria 

Mecanizado que são: Mobilidade, Potência de Fogo, Proteção Blindada, Ação de 

Choque, Sistema de Comunicações Amplo e Flexível e Flexibilidade. Destacaremos 

para estudo as características mais relevantes para nossa pesquisa, ou seja, a 

Mobilidade, o Sistema de Comunicações Amplo e Flexível e a Flexibilidade. 

Para uma melhor compreensão, passamos a descrição dessas características 

com maior ligação a nossa pesquisa. De acordo com o Manual do Regimento de 

Cavalaria Mecanizado, a Mobilidade evidencia-se pela capacidade do RC Mec de 

grande velocidade de deslocamento, por meio de estradas.  

O combate na Era da Informação tem como uma de suas características o 

conflito urbano e todos os desdobramentos que este tipo de conflito proporciona, 

conforme nos apresenta o Cel Alessandro Visacro, em seu livro A Guerra na Era da 

Informação. Se o conflito ocorre em áreas urbanizadas é necessário que seus atores 

utilizem as redes viárias para acessar as cidades, povoados, estruturas estratégicas 

entre outros. Se os atores utilizam estradas, utilizam-nas para realizar emboscadas, 

sabotagens, deslocamento de tropas e de forças irregulares, deslocamento de 

suprimentos pela cadeia logística da tropa empregada ou pelos suprimentos 

transportados pelas forças subterrâneas que sustentam os insurgentes. Daí 

novamente podemos ressaltar a importância e a atualidade dos RC Mec como tropas 

altamente móveis, com blindagem leve e média, aptos a reconhecer eixos, áreas 

específicas e zonas, a fim de identificar as ameaças e buscar o contato com o inimigo, 

até chegar às áreas onde o conflito ocorrerá propriamente. 

Se analisarmos a situação da fronteira do Brasil com o Paraguai, na área da 4ª 

Bda C Mec, faz-se necessário reconhecer os múltiplos eixos (estradas) que provém 

de fora do território brasileiro e suas condições de trafegabilidade, os pontos de 

passagem sobre os cursos d’água, a utilização destes eixos pelas ORCRIM em delitos 

transfronteiriços que caracterizam quase que um poder paralelo, empregando ações 

milionárias, planejadas, com elementos fortemente armados e que ameaçam a 

soberania brasileira na fronteira com outro Estado. 

Mudança de frentes e formações são as principais consequências de seu 

emprego flexível e altamente móvel. O Regimento de Cavalaria Mecanizado organiza-

se em seu comando e estado maior, um esquadrão de comando e apoio (Esqd C Ap) 
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e três subunidades mecanizadas – três Esquadrões de Cavalaria Mecanizados (Esqd 

C Mec). 

 

 

                     Figura 3: Estrutura organizacional básica dos RC Mec 

                   Fonte: BRASIL (2002, p. 1-5) 

 

O Esqd C Ap possui duas estruturas que vale a pena destacar para o nosso 

estudo: o Pelotão de Comunicações, que é responsável por instalar e operar todo o 

sistema de comunicações do RC Mec; e a Seção de Vigilância Terrestre orgânica do 

Pelotão de Comando do Esquadrão de Comando e Apoio, seção esta responsável por 

empregar os meios de vigilância terrestre como os radares móveis transportáveis. 

Meios como a Seção de Vigilância Terrestre são empregados nas ações de 

reconhecimento na faixa de fronteira, devido a sua grande extensão de terreno a ser 

reconhecido, monitorando os locais em que não é possível a presença de tropa, haja 

vista que as necessidades são maiores que as disponibilidades. 

Os Esquadrões de Cavalaria Mecanizados são estruturados, conforme 

preconiza o C2-20, em comando/seção de Comando e três pelotões de cavalaria 

mecanizados. Em relação às ações de reconhecimento, segundo o C2-20, cada 

pelotão possui a capacidade de reconhecer um eixo e uma frente de 4 (quatro) 

quilômetros. Por sua vez, um esquadrão pode reconhecer três eixos simultaneamente 

e uma frente de 12 (doze) quilômetros em um reconhecimento de zona ou área. Um 

RC Mec, por sua vez, pode reconhecer 8 (oito) eixos e uma frente de 32 (trinta e dois) 

quilômetros, considerando-se uma reserva mínima no valor de um pelotão de 
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cavalaria mecanizado. A Figura 3 apresenta a estrutura de um RC Mec no nível SU 

com suas peças de manobra e apoio. 

Para as ações de reconhecimento na faixa de fronteira, tomamos por base os 

dados de manual e a doutrina vigente, porém de forma adaptada. Aproveita-se a 

capacidade do RC Mec de reconhecer múltiplos eixos e uma das características 

principais da cavalaria mecanizada que é a flexibilidade, haja vista as necessidades 

de alterar o planejamento durante a execução dos reconhecimentos na faixa de 

fronteira. Como preconiza o conflito moderno, que é complexo e volátil, os agentes 

perturbadores da ordem pública que atuam nessa região adaptam-se facilmente a 

necessidade de buscar novas rotas e novas formas de se organizar de forma a 

adequarem-se à presença de tropas e agências no terreno.  

O pelotão de cavalaria mecanizado conta com nove viaturas (quatro viaturas 

blindadas leves do grupo de exploradores, uma viatura blindada leve do comandante 

de pelotão, duas viaturas blindadas de reconhecimento da seção de viaturas 

blindadas de reconhecimento, uma viatura blindada de transporte de pessoal para o 

grupo de combate e uma viatura blindada de transporte de pessoal para a peça de 

apoio) e 37 militares. 

Ações de reconhecimento necessitam que os níveis decisores possam, 

constantemente, exercer seu comando e modificar o emprego das peças de manobra 

por meio do controle, uma vez que as ORCRIM – as ameaças reais, modificam 

rapidamente as rotas que utilizam para seus atos ilícitos, mudam as zonas de atuação 

e reorganizam as redes de apoio. Dessa forma, um contato constante faz-se 

necessário para a troca de informações entre o escalão decisor e o escalão 

empregado no terreno. 

 

3.2.3 As Ações de Reconhecimento do RC Mec na Fronteira do MS 

De forma bastante sucinta, já citamos anteriormente alguns problemas que 

envolvem a fronteira do estado do Mato Grosso do Sul. É necessário o entendimento 

das peculiaridades desta região para que possamos compreender como é feito o 

planejamento, o preparo e o emprego do Exército Brasileiro, mas, especificamente, 

da 4ª Bda C Mec em sua área de responsabilidade. A questão que envolve esta 
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pesquisa é a capacidade do SISFRON em obter e manter, ou não, a Consciência 

Situacional nas ações de reconhecimento na faixa de fronteira do Mato Grosso do Sul. 

Até o momento, ficou bastante claro que as operações na faixa de fronteira são o 

principal direcionamento do SISFRON, desde sua concepção.  

Para esclarecer em relação à escolha da faixa de fronteira do Mato Grosso do 

Sul para implantação da fase piloto do Programa SISFRON e de como ele é 

empregado atualmente, analisaremos, neste subcapítulo, algumas particularidades 

dessa região do país. A figura a seguir apresenta a área de responsabilidade da 4ª 

Bda C Mec e as principais rodovias que cortam essa área e são bastante utilizadas 

pelas ORCRIM para o transporte dos ilícitos. 

 

 

   Figura 4: Áreas de Responsabilidade da 4ª Bda C Mec 
   Fonte: Ass Com 11o RC Mec (2018) 
 

Segundo o EB20-MF-10.102, a Doutrina Militar Terrestre tem como um dos 

principais vetores do Processo de Transformação do Exército na Era do 

Conhecimento, a busca da efetividade, baseada na permanente atualização, em 

função das evoluções na natureza dos conflitos, que são resultados das mudanças da 

sociedade e da evolução tecnológica. 

A fronteira do estado do Mato Grosso do Sul possui características bastante 

peculiares. A população é fonte de informação para as tropas federais e para as 

organizações criminosas que, por meio do suborno, cooptam facilmente o apoio 

popular. A Força Oponente do Exército Brasileiro ou os APOP, como também são 

chamados, é descaracterizada e misturada aos cidadãos de bem, exercendo coerção 
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sobre a população que é influenciada. Essa situação exige um grande conhecimento 

sobre o terreno humano e sobre as considerações civis durante as operações.Tais 

levantamentos são obtidos por meio de ações de reconhecimento nas operações na 

faixa de fronteira ou coordenação com agências. 

Os principais problemas que podem ser observados na faixa de fronteira a qual 

estamos tratando são as questões agrárias, o tráfico de drogas, que é extremamente 

expressivo, a violência, o contrabando, os crimes ambientais, a questão relativa às 

áreas indígenas e as forças de guerrilha existentes, principalmente, no Paraguai como 

o Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP). De uma forma gráfica, a figura seguinte mostra 

os principais problemas existentes na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul. 

 

 

    Figura 5: Os problemas da fronteira do estado do Mato Grosso do Sul 

    Fonte: Ass Com 11 R C Mec (2018) 

 

Segundo informações da Secretaria de Jsutiça e Segurança Pública do Mato 

Grosso do Sul, do ano de 2014, a produção de maconha na região chegava a 35 mil 

toneladas por ano e crescendo. Cerca de 80% da maconha comercializada no país 

entra por essa região. A população indígena ultrapassa facilmente os dez mil. 

Diante desse quadro que surge a necessidade de reconhecer todos os eixos 

que penetrem da fronteira para o interior do país, as características desses eixos e 

suas condições de trafegabilidade dependendo das condições meteorológicas, a 

existência de pontes, de pontos de passagem a vau, de áreas que possam servir de 

pontos de apoio aos ilícitos, da existência de aeródromos, dos corredores por meio 



44 

 

das fazendas e áreas agricultáveis que são ou podem ser utilizados pelas 

organizações criminosas, dentre outras tantas necessidades. 

Nesse contexto é realizado um reconhecimento de eixo e de zona na área de 

fronteira, comumente chamado de Reconhecimento Mecanizado de Fronteira (Rec 

Mec Fron), que é um reconhecimento utilizando meios mecanizados em estruturas 

modulares e sensores altamente tecnológicos, na área de fronteira do estado do Mato 

Grosso do Sul, conjugando o modo doutrinário de operação da cavalaria mecanizada 

e as ações subsidiárias previstas na CF/88, como apresentado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: O autor  

 

Buscando alta efetividade no combate aos ilícitos transfronteiriços, por meio de 

patrulhamento e bloqueios em áreas precisas e um levantamento preciso e completo 

de informações, o SISFRON vem com o objetivo de trazer a consciência situacional 

do posicionamento da tropa e da transmissão veloz das informações e busca também 

permitir ao comandante fazer-se presente nos momentos críticos, que necessitam de 

decisões momentâneas. 

O emprego de meios altamente tecnológicos, como mostra a Figura 7, atende 

as características esperadas dos elementos da Força Terrestre. A tropa, segundo o 

MD20-10.102, deve ser dotada de armamentos e de equipamentos com alta 

tecnologia agregada, sustentada por uma doutrina em constante evolução, integrada 

por recursos humanos treinados e motivados. Para isso, baseia sua organização em 

estruturas com as características de Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, 

Figura 6: Reconhecimento Mecanizado de Fronteira 
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Elasticidade e Sustentabilidade (FAMES), que permitem alcançar resultados decisivos 

nas Operações no Amplo Espectro, com prontidão operativa, e com capacidade de 

emprego do poder militar de forma gradual e proporcional à ameaça. 

 

 

        Figura 7: O emprego da tecnologia no combate aos ilícitos 

        Fonte: Ass Com 11o RC Mec (2018) 
 

3.3 CONSCIÊNCIA SITUACIONAL, COMANDO E CONTROLE E DIGITALIZAÇÃO 

DO ESPAÇO DE BATALHA 

O manual de campanha EB20-MC-10.205 Comando e Controle, do ano de 

2015, cita como atividades de C2 a condução do processo de planejamento e a gestão 

do conhecimento e da informação. Segundo o manual, as tarefas relativas às 

atividades supracitadas são o planejamento, a preparação, a execução e avaliação 

das mudanças, no cenário da Área de Operações e a eficiência das operações em 

curso.  

O Comando e Controle exercido de forma eficiente é um objetivo perseguido 

pelas maiores forças militares do mundo, em todas as suas operações. As potências 

estrangeiras investem em Comando e Controle. De acordo com Armas y Servicios n⁰ 

9 (2015), o Exército do Chile operou seu mais novo sistema de Comando e Controle, 

chamado STOMT-Baquedano, de forma muito eficiente em todos os exercícios 
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divisionários e conjuntos, no ano de 2015. O sistema permitiu que as unidades se 

mantivessem interconectadas de forma permanente por meio de voz, dados, 

videoconferência e rádio em todos os níveis decisores e operativos (tradução nossa).  

Em 2017, uma comitiva do exército chileno visitou a 4ª Bda C Mec juntamente 

com integrantes do Ministério da Defesa do Brasil, a fim de conhecer o Programa 

SISFRON de monitoramento de fronteiras. 

As Forças de Defesa de Israel também investiram de forma pesada em 

tecnologia. Um sistema denominado Lake Castle proporciona as condições esperadas 

pelo governo israelense para os comandos militares do Norte e do Sul na sua difícil 

missão de monitorar a fronteira de Israel. 

Lake Castle foi criado pela primeira vez há uma década. O sistema gera uma 

consciência situacional de forma centralizada das operações desenvolvidas 
para que os comandantes em diversos níveis (geral ou territorial) possam ter 
subsídios para a tomada da melhor decisão. Em suas novas versões, o 
sistema gera e transmite as informações de forma muito mais rápida e fornece 
aos decisores um panorama do campo de batalha permitindo um uso mais 
efetivo do poder de fogo disponível. (LAPPIN, 2016). 

O Comando e Controle também aparece no capítulo 1 do manual norte 

americano de processo de operações como um dos fundamentos de condução das 

operações. Segundo o FM 5-0 Process Operations, um comandante exerce seu 

comando e controle, necessariamente, por meio de um sistema, com o objetivo de 

integrar as funções de combate (inteligência, movimento e manobra, fogos, proteção 

e logística) e sincronizar as atividades de emprego em espaço, tempo e finalidade. 

Sob a ótica do Comando e Controle, um sistema de C2 que integre os meios 

orgânicos do RC Mec (Esquadrões C Mec e Pelotões C Mec) deve permitir que a 

unidade militar alcance grandes profundidades, explorando o terreno e mantendo a 

continuidade e a confiabilidade nas transmissões e nas ligações. Nessa linha de 

pensamento, já elencamos uma segunda característica que é o sistema de 

comunicações amplo e flexível, que assegura as ligações rápidas, podendo ser 

reorganizadas de acordo com a necessidade, tanto com o escalão superior, quanto 

com o escalão subordinado. Por último, falando em flexibilidade, destacamos que o 

RC Mec, decorrente de sua instrução diferenciada, das características de suas 

viaturas e material, lhe conferem modularidade, permitindo que a composição dos 

meios seja adequada a operação em curso e que essa composição seja modificada 

com as mudanças no desenrolar do conflito. 
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A capacidade de avaliar oportunamente as mudanças na situação durante 

qualquer tipo de conflito, inclusive os de muito baixa intensidade, como no caso do 

Mato Grosso do Sul, expressa fielmente o conceito de consciência situacional e a 

possibilidade de intervir de forma precisa e acertada na execução das operações, que 

constitui a arte do comando, por meio do controle. “A sua importância reside 

justamente no constante acompanhamento da operação que se faz necessária, 

medindo a sua efetividade, pela coleta dos dados relevantes, se valendo inclusive das 

informações visuais.” (BRASIL, 2015a). 

É vital que haja uma coerência em toda a operação, para que se obtenha o 

êxito desejado, com a sincronia das ações, o ajuste dos meios, a intervenção 
na operação, enfim, se acercando de tudo o que dispor, proporcionando o 
máximo da aplicação do poder militar terrestre. (BRASIL, 2015a). 

Ainda, segundo o EB20-MC-10.205, os processos de gestão do conhecimento 

garantem que os produtos de conhecimento sejam úteis para os comandantes. A 

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

a compreensão e a tomada de decisões. A gestão da informação ajuda os 

comandantes a desenvolver a consciência situacional. (BRASIL, 2015a).  

Mais uma vez, relembrando o conceito de Comando e Controle, nas esferas 

militar e civil, descrito por Ince, A.N., Evrendilek, C., Wilhelmsen, D., Gezer, F (1997) 

temos que é um processo por meio do qual chefes militares e civis exercitam seu 

comando, autoridade e direção sobre todo tipo de recurso disponível (humano e 

material), para atingir seus objetivos táticos e estratégicos (tradução nossa). Deve-se 

levar em consideração a doutrina adotada pelo nosso país. “A Doutrina Militar 

Brasileira preconiza a existência de apenas dois tipos de sistema de Comando e 

Controle – Tático e Estratégico”. (OLIVEIRA, 1999). O autor também aponta que a 

doutrina norte-americana e outras incluem ainda o sistema de Comando e Controle 

no nível Operacional, que seria a ligação entre os Sistemas Tático e Estratégico. A 

função de combate Comando e Controle, mais especificamente representada pelo 

SISFRON nessa pesquisa, integra-se com todas as demais funções de combate da 

nossa força terrestre (Figura 8) e proporciona a já referenciada e tão importante 

consciência situacional para o comandante de um RC Mec, bem como caracteriza a 

busca pela superioridade de informações tão necessária nos conflitos modernos e já 

explicada anteriormente.  
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A superioridade de informações é traduzida por uma vantagem operativa 

derivada da habilidade de coletar, processar, disseminar, explorar e proteger 
um fluxo ininterrupto de informações aos comandantes em todos os níveis, 
ao mesmo tempo em que se busca tirar proveito das informações do 
oponente e/ou negar-lhe essas habilidades. (BRASIL, 2014). 

 Fonte: BRASIL (2015a, p. 3-8) 

 

A capacidade do comandante de uma unidade, e de seus subordinados em 

função de comando, tomarem decisões e realizarem ações acertadas são 

fundamentais para o êxito e a sinergia das forças que atuam em operações no amplo 

espectro, como já vimos. Essas operações contemplam as diversas missões que 

envolvem o emprego de capacidades militares. 

O processo de tomada de decisão envolve a obtenção de dados, a 

conjugação de fatores intervenientes, a obtenção e a manutenção da 
consciência situacional, até a decisão propriamente dita. A crescente 
complexidade das crises e dos conflitos modernos e a necessidade de 
obtenção de vantagens decisivas nas operações militares tornaram o 
processo decisório cada vez mais dependente de Sistemas de Tecnologia da 
Informação e Comunicações (TIC) que garantam aos comandantes a 
execução dos ciclos de comando e controle, com rapidez, precisão e 
oportunidade. (BRASIL, 2015a). 

O sucesso da função de combate Comando e Controle naquilo que dela se 

espera e sua integração com as demais funções de combate (integração necessária 

ao cumprimento da missão) depende do perfeito funcionamento dos sistemas e 

subsistemas que compõe a estrutura sobre a qual se apoia o C2. No caso desta 

Figura 8: Relações do C2 com as demais funções de Combate 
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proposta de pesquisa, falamos mais especificamente das Comunicações Táticas e do 

Sistema de Apoio à Decisão do SISFRON. 

O sucesso desses sistemas depende da sua possibilidade de produzir e 

executar decisões oportunamente com informação acurada e precisa. Na 
indústria, gerentes e líderes de corporação identificam objetivos de mercado 
e mobilizam os seus recursos para alcançá-los. No campo militar, chefes 
militares planejam e executam longas e complicadas operações para 
cumprirem a sua missão. Diretores da indústria mobilizam linhas de produção, 
gerentes, trabalhadores especializados e seus recursos naturais e 
manufaturados para produzir produtos superiores. Comandantes militares 
mobilizam armas, tropas e sofisticados meios de comunicação para defender 
e conquistar territórios e objetivos militares e políticos. (Kostin, 2001). 

O Programa SISFRON acompanha o processo de modernização da Força 

Terrestre e insere-se na Era da Informação em que o espaço de batalha é digitalizado, 

utilizando conceitos e mecanismo de comando e controle e de guerra centrada em 

redes (GCR). 

A informação em rede (digitalização) é a integração entre sensores, armas e 

postos de comando, e entre esses e sistemas similares – civis, militares, nacionais ou 

multinacionais – em todos os níveis de comando, do estratégico ao tático, apoiada em 

uma Infraestrutura de Informação e Comunicações (IIC) comum. O emprego dessa 

infraestrutura integrada permite disponibilizar as informações aos diferentes níveis de 

decisão, independentemente do lugar em que se encontra, com nível de proteção 

adequado. (BRASIL, 2014). 

A Guerra Centrada em Redes (GCR) é uma forma de atuar na guerra com a 

visão específica oriunda da era da informação. (BRASIL, 2015a). Consciência 

situacional compartilhada, buscando a superioridade de informação, 

independentemente da localização das forças terrestres, define a GCR. 

A Guerra Centrada em Rede enxerga o espaço de batalha como uma grande 

rede escalonada em outras sub-redes, todas integradas e direcionadas para o 

aumento da capacidade de coordenação e controle das peças de manobra e o 

compartilhamento de conhecimento. A GCR propicia benefícios em operacionalidade 

de acordo com o EB20-MC10.205 Manual de Campanha Comando e Controle, quais 

sejam:  

a) a obtenção e o compartilhamento da consciência situacional;  

b) o incremento do poder relativo de combate em relação ao oponente;  
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c) o aumento da rapidez nas decisões e a consequente aceleração do ciclo de 

C2 e do ritmo das operações;  

d) a maior precisão das armas e a maior letalidade dos ataques;  

e) a agilidade na identificação de alvos; 

f) a maior proteção à Força; e  

g) a sincronização das ações. 

 

De forma a facilitar a compreensão da GCR e o incremento do poder de combate 

por ela propiciado, devem-se explorar os seus quatro domínios: da informação, do 

físico, do cognitivo e do social. Por meio da interação dos domínios da informação, do 

físico e do cognitivo, permite-se a ampliação das capacidades de Comando e 

Controle, facilitando o comando das forças em presença. “A GCR agrega rapidez e 

qualidade aos ciclos de C² e, consequentemente, a vantagem da iniciativa das ações, 

o que proporciona o aumento do poder de combate das forças que operam 

empregando seus conceitos.” (BRASIL, 2015). 

Uma força que empregue os fundamentos da GCR é capaz de gerar mais 
poder de combate por meio da melhor sincronização de efeitos no espaço de 
batalha, da maior velocidade e da qualidade no ciclo de C² e, como 
consequência, do aumento da capacidade de sobrevivência, de reação e de 
letalidade. (BRASIL, 2015a). 

Falar em ciclos de C2 implica diretamente em tratar do ciclo de observação, 

orientação, decisão e ação, denominado ciclo OODA. Considerando tal ciclo, na 

primeira etapa, é percebida uma mudança no curso dos acontecimentos; na segunda, 

é produzida uma imagem mental da nova situação; na terceira etapa, chega-se à 

decisão da conduta a ser desenvolvida; e, na última, são implementadas as ações 

decorrentes da decisão tomada, voltando-se à da observação para um novo ciclo. 

Deve-se buscar realizar o ciclo completo mais rapidamente que o oponente. (BRASIL, 

2015a). Esse ciclo busca possibilitar a compreensão do ciclo de Comando e Controle, 

buscando a paralisia estratégica do oponente (paralisia do processo decisório do 

oponente), servindo como ferramenta de auxílio para a tomada de decisão.  

O EB20-MC10.205 Manual de Campanha Comando e Controle nos mostra que 

numa situação conflituosa (seja de guerra ou não guerra), o comandante que 

completar o ciclo OODA antes do adversário gera interferência no ciclo do oponente 
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e, consequentemente, interrompendo-o e obrigando este a reiniciar seu ciclo. Desta 

forma, conclui-se que leva vantagem àquele que utilizar o ciclo mais rápido como 

podemos observar na Figura 9. Quanto menor é a duração desse ciclo, mais ágil é o 

processo de decisão. 

Entretanto, somente a velocidade não garante essa vantagem. Se a percepção 

do ambiente for incorreta, falsa, incompleta ou inadequada, o ciclo não afetará o 

ambiente como deveria, deixando de ser efetivo pela qualidade. Daí cresce de 

importância que as percepções do ambiente, a transmissão e a análise dessas 

percepções estejam calcadas sobre um eficiente sistema de Comunicações e IRVA. 

 

         Figura 9: Interação dos Ciclos OODA 

         Fonte: BRASIL (2015a, p. 2-8) 

3.4 O SISFRON 

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) é um 

Programa Estratégico do Exército Brasileiro que tem como principal objetivo dotar o 

Exército Brasileiro dos meios necessários para exercer o monitoramento e controle da 

faixa de fronteira terrestre brasileira, com o apoio de sensores, decisores e atuadores 

e de outros meios tecnológicos que garantam um fluxo ágil e seguro de informações 

confiáveis e oportunas, de modo a possibilitar o exercício do comando e controle em 

todos os níveis de atuação do Exército, segundo a sua destinação constitucional. 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019). 
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No início da pesquisa, levantamos a correlação entre o SISFRON e a 

transformação da Força Terrestre, sua inserção na Era da Informação, empregando 

meios de alta tecnologia.  Essa mudança com a busca da agregação de novas 

capacidades, alinha-se com a Política Nacional de Defesa e com a Estratégia Nacional 

de Defesa, que prevê o Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) para a 

geração de força. 

O SISFRON foi estruturado e planejado com base nesses novos conceitos, já 

se visualizando a potencialização de ameaças concretas existentes, as quais podem 

constituir futuras ameaças aos interesses nacionais. 

Capacidade é a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que 

possa cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um conjunto de sete 

fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização 

(e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – que 

formam o acrônimo DOAMEPI. (BRASIL, 2014a). 

3.4.1 Subsistema Comunicações Táticas 

Conforme o Manual Técnico do SISFRON, o principal objetivo do subsistema 

Com Tat é fornecer comunicações entre as subunidades (esquadrões) e as frações 

(pelotões) de uma mesma unidade (RC Mec). Esse sistema será o elo entre o sistema 

de apoio à decisão (SAD), sensores e os demais subsistemas já mencionados neste 

capítulo, evidenciando a alta flexibilidade e mobilidade do subsistema (Comunicações 

amplas e flexíveis). A figura a seguir mostra a interação dos sistemas do SISFRON 

em seus diversos níveis. 
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           Figura 10: Arquitetura Geral da interligação do subsistema de 
                             Comunicações Táticas e SAD 
           Fonte: SAVIS – EMPRESA EMBRAER DE DEFESA E SEGURANÇA, 2014 

 

O subsistema de Comunicações Táticas, quando se fala em rádios, é composto 

de múltiplas redes de rádios distintas, que se entrelaçam em uma rede de IP (Internet 

Protocol). A estruturação/arquitetura de rede está correlacionada diretamente com a 

estrutura tática de cada OM, mais especificamente o RC Mec em nossa pesquisa e 

suas três peças de manobra principais que são os esquadrões de cavalaria 

mecanizados. Ainda tratando de redes, o Manual Técnico do SISFRON aborda que 

podemos dividir as Comunicações do RC Mec em três grandes redes, que são: Rede 

do RC Mec; Rede dos Esqd C Mec (SU); e Rede dos Pelotões C Mec. De acordo com 

esse Manual Técnico, as Comunicações Táticas dividem-se em rádios portáteis, 

viaturas rádio, viaturas rádio com shelter e estações fixas. Essas são responsáveis 

pelo curso de todo o fluxo da informação, dos sensores até o processamento pelo 

escalão superior. 

As viaturas rádio com shelter, no nível Regimento de Cavalaria Mecanizado, 

são empregadas para realizar os enlaces entre as subunidades (Esqd C Mec) e a 

unidade (RC Mec). Para esse estudo, abordam-se apenas três das quatro 

configurações conhecidas como módulos, os quais diferem entre si pelo tipo de rádio 

empregado. São os módulos do RC Mec: Módulo ALFA; Módulo BRAVO e Módulo 
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GOLF, como são chamadas as viaturas, o conjunto rádio e sua posição na arquitetura 

de rede considerando suas capacidades de comunicações e ligações táticas. 

 

     Figura 11: Arquitetura das viaturas rádio 
     Fonte: O Autor  
 

As viaturas rádio trata-se de viaturas Agrale Marruá, modelo AM11 VTL (viatura 

tática leve) e AM21 (conhecida como Marruá Cargo), que possuem dispositivos de 

comunicações e TI instalados. O Manual do SISFRON nos apresenta as 15 

configurações conhecidas, contudo, abordaremos apenas as que são relevantes para 

as comunicações no RC Mec. Os módulos ALFA mais relevantes são: ECO A (viatura 

tática do comandante do RC Mec); HOTEL A (viatura da turma Com da SU); JULIET 

A (viatura do comandante de esquadrão); KILO e DELTA (viaturas para Coordenação 

do Pelotão de Comunicações); LIMA ALFA (viaturas dos Comandantes de Pelotão); 

LIMA BRAVO (viaturas dos comandantes do grupo de exploradores); e LIMA ( viaturas 

dos exploradores). A figura a seguir mostra a visão através do C2 em Combate de dois 

Esquadrões de Cavalaria Mecanizados desdobrados em um exercício realizado na 

fronteira do estado do Mato Grosso do Sul. 
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 Fonte: Relatório de Validação do 11º RC Mec, 2017 
 

 

Finalizando ao tratar das subdivisões das Comunicações Táticas, temos os 

rádios portáteis que são o SPR (Security Personal Radio), capaz de transmitir voz por 

meio do rádio RF-7800S em uma das sub-redes e com a possibilidade de transmitir 

voz e vídeo, por meio do TVP (Tactical Video Processor), quando inserido numa sub-

rede SPR distinta da citada anteriormente.  

De forma mais pormenorizada, para uma melhor compreensão do sistema e 

seu funcionamento pode-se analisar a representação gráfica da arquitetura de um RC 

Mec dotado de meios SISFRON na Figura 11. Analisemos as redes principais que 

 Figura 12: Desdobramento de 2 SU de um RC Mec 
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operam em um RC Mec e suas derivações que se fazem necessárias para o emprego 

das Comunicações Táticas em sua plenitude. 

A rede do Pelotão de Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec) é composta, conforme 

o Manual do SISFRON, pela rede do Grupo de Exploradores (G Exp) e da rede do Pel 

C Mec propriamente dita. 

A rede do GE conta com duas redes UHF, uma dedicada a voz e outra dedicada 

a transmissão de dados, voz e geolocalização (GPS). Nessas redes estão inseridos 

os rádios UHF veiculares, portáteis, os TVP (Tactical Video Processor) e as mini 

câmeras. O G Exp é composto por quatro viaturas (uma do comandante do G Exp – 

LIMA B e três dos exploradores – LIMA). As viaturas dos exploradores possuem 

apenas rádio UHF e estão inseridas na rede de transmissão de dados e voz do G Exp. 

Os exploradores poderão valer-se ainda de seus rádios veiculares ou portáteis para a 

transmissão de apenas um stream de vídeo, por meio do TVP na rede de dados e voz. 

Esse stream de vídeo do TVP será enviado para a viatura (módulo) LIMA B que, por 

sua vez, encaminhará ao módulo LIMA A, HOTEL A/JULIET A até o módulo ECO A e 

GOLF.  

A viatura LIMA B do Comandante do G Exp possui um rádio V/UHF veicular 

(up) para comunicar-se com a rede do Pel C Mec e um rádio UHF veicular para 

comunicar-se com os exploradores. Possui ainda um laptop robustecido que permite 

operar um sistema de apoio à decisão (C2 em Combate) e um software de 

gerenciamento de vídeos e imagens para visualizar as mídias provenientes das 

câmeras acopladas ao processador tático de vídeo - TVP (tradução nossa). 

A rede do Pelotão é uma rede ANW2, na qual se ligam o comandante do GE 

(viatura LIMA B) e o Cmt Pel C Mec (viatura LIMA A), com capacidade de transmissão 

de dados, voz e geolocalização (GPS). Ambas as viaturas (LIMA A e LIMA B) possuem 

rádio multibanda. Resumindo, o rádio UHF (RF-7800S) recebe as informações dos 

exploradores, podendo explorá-las no SAD e, utilizando o C2View, encaminha para a 

rede do Pel/Cmt Pel, por meio do seu rádio multibannda (RF-7800M) e do roteador. 

Para a comunicação por voz do comandante do Pel C Mec com o comandante do G 

Exp utiliza-se o rádio multibanda. E, por sua vez, para a comunicação do Cmt GE com 

os exploradores, utiliza-se o UHF. 

A rede do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, conforme prevê o Manual 

Técnico do SISFRON, emprega a forma de onda de banda larga adaptável de rede 

(ANW2)  que engloba o comandante do Esqd C Mec (JULIET A), os comandantes dos 
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três pelotões (03 LIMA A) e a turma de comunicações da subunidade (HOTEL A). 

Essa forma de onda usa protocolos inteligentes e inovadores que não requerem a 

presença de uma estação de controle de rede definida. Cada rádio descobre 

automaticamente e junta-se a uma rede autorizada. Uma rede com essa concepção 

permite retransmissão automática através de qualquer estação disponível, caso 

alguma estação abandone a rede. 

Basicamente temos o Cmt Esqd C Mec em sua viatura JULIET A, que possui 

um rádio multibanda e um rádio HF. Para comunicar-se na rede HF, a viatura HOTEL 

A que possui dois rádios multibanda e os rádios multibanda dos comandantes de Pel 

C Mec. Os Cmt Pel C Mec ligam-se a rede do Esqd C Mec por meio de seus rádios 

multibanda, podendo comunicar-se com os demais Cmt Pel C Mec, com o Cmt Esqd 

C Mec e com a Tu Com da SU. O Cmt SU com seu rádio multibanda (viatura JULIET 

A) poderá ver os vídeos encaminhados pelos escalões subordinados, comunicar-se 

por voz e dados e receber reporte de GPS dos escalões superiores e subordinados. 

Podemos notar que o documento técnico descreve que o Cmt Esqd C Mec poderá 

apenas ver os vídeos, uma vez que o encaminhamento deste é realizado pela viatura 

da turma de comunicações da SU (viatura HOTEL A), que possui dois rádios 

multibanda. Dessa forma, o aproveitamento da banda do rádio da viatura do Cmt SU 

é mais eficiente. Cabe salientar que o vídeo transmitido pelos exploradores pode ser 

transmitido por multicast para o Cmt SU e para a turma. Com que, por sua vez, poderá 

encaminhá-lo ao escalão superior (RC Mec). 

A viatura HOTEL A da turma de comunicações possui dois rádios multibanda, 

como citado anteriormente. Esses rádios realizarão o enlace entre as redes das 

subunidades e do Regimento de Cavalaria Mecanizado. Essa viatura, chamada de 

MTO SU, por realizar esse enlace é uma viatura de extrema importância por ter a 

responsabilidade de sempre posicionar-se de modo a garantir a continuidade do 

enlace e de monitorar as conexões, de forma a providenciar o restabelecimento das 

ligações se for necessário. 

A rede do Regimento de Cavalaria Mecanizado é uma rede ANW2 que permite 

que os dados, voz e reportes de GPS trafeguem entre os módulos HOTEL A das 

subunidades (MTO SU), GOLF (MTO U) e ECO A (viatura tática do Cmt do RC Mec). 

Além dessa rede citada, também existe uma rede HF que permite o tráfego de voz 

entre os Cmt de Esqd C Mec, o Cmt R C Mec e uma estação fixa de HF instalada. 

Nesse nível RC Mec, os vídeos e dados poderão ser transmitidos pelo MTO U (módulo 
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GOLF) para os escalões superiores, porém, também podem ser visualizados pelo Cmt 

do RC Mec em sua viatura ECO A, que não pode encaminhar esses dados, como uma 

forma de melhor aproveitar a largura de banda do rádio à semelhança da viatura 

JULIET A dos Cmt de Esqd C Mec. 

O MTO SU – viatura GOLF, liga-se a viatura Comando e Controle. Essa viatura 

trata-se de um caminhão tipo baú extremamente equipado e capaz de ser mobiliado 

pelo Estado Maior de uma unidade, para análise de informações, dados, alimentação 

do ciclo de inteligência e apoio na tomada de decisões do Cmt RC Mec conforme 

mostrado na figura abaixo. 

 

 

     Figura 13: CC2 Móvel empregado em Operações na Faixa de Fronteira 

                Fonte: Agência Verde-Oliva (2018) 

3.4.2 Subsistema de Apoio à Decisão 

O Subsistema de Apoio à Decisão é responsável pelo processamento, pela 

comparação das informações e pela expedição das decisões, no mais curto prazo 

possível, de acordo com o Manual Técnico do SISFRON. Este subsistema 

compreende um sistema computacional de Comando e Controle (C2 em Combate 6.0 

e atualizações), que dará suporte às Operações realizadas pela força empregada, 

sendo a ferramenta que liga os múltiplos e diversos sensores (radares, câmeras de 

longo alcance, veículos aéreos não tripulados, binóculos multifuncionais, MAGE, 
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MAE, dentre outros) e os atuadores empregados (a tropa e todos os seus 

equipamentos que fornecem informações como imagens, mensagens, diversas 

mídias) aos níveis decisores. Estes podem observar graficamente todos os dados 

captados e transmitidos, analisar com as ferramentas que o sistema de apoio à 

decisão (SAD) fornece e expedir as ordens utilizando o próprio software, enviando 

imagens, planejamentos gráficos, ordens, entre outros.  

O SAD possibilita aos níveis de comando e EM obter o controle das operações 

em curso com uma consciência situacional corrente e atualizada, permitindo ainda o 

comando por intermédio dos seguintes recursos: 

a)  Apresentação da visualização gráfica da manobra, por meio de um conjunto 

de ferramentas de desenho, marcação, inserção de símbolos e informações e 

visualização georreferenciada das peças de manobra; 

b) Redação de ordem de operações, relatórios, planos, mensagens, dentre 

outros; 

c) Relativa segurança da informação; 

d) Monitoramento, em tempo real, dos sistemas de manobra, inteligência, 

logística, apoio de fogo, mobilidade e contra mobilidade, proteção (dentre eles 

a defesa antiaérea); e 

e) Recursos de apoio à decisão e simulação (análise de relevo, hidrografia, solo, 

aspectos planialtimétricos, utilização de filtros visuais). 

 

Conforme Paranhos Jr. (2002), que utiliza a definição do Dr. Joel S. Lawson, 

existem cinco funções num sistema de C2, que se inter-relacionam e relacionam-se 

com o ambiente. Dentre essas cinco, vamos citar apenas três que envolvem o sistema 

de apoio à decisão de forma mais específica que são: 

1. PROCESSAMENTO (PROCESS): age sobre os sinais enviados pelos 

sensores para tentar extrair significado deles. Esta função pode incluir as 

análises de inteligência e outros dados externos recebidos, e seu produto é 

emitido na forma de relatórios de eventos e relatórios de status para uso em 

funções posteriores; 

2. COMPARAÇÃO (COMPARE): compara o estado observado do ambiente 

operacional, tal como determinado por relatórios do processo, com o Estado 

Final Desejado (EFD). Nesse momento ocorre a interação homem – homem -
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máquina (MMMI em inglês), um dos componentes mais importantes de um 

sistema de C2 - a máquina "apresenta" o conhecimento ao Cmt para habilitá-lo 

a tomar decisões críticas. Neste ambiente centrado no conhecimento, uma 

"Imagem Operacional Comum” (IOC) fornece aos Cmt consistentes e 

contextualizadas representações gráficas do campo de batalha; e 

3. DECISÃO (DECISE): determina o que deve ser feito para mudar do estado 

atual para o EFD estabelecido. É a palavra final do Cmt e, portanto, a função 

mais complexa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                              
                 Fonte: Ass Com CMO (2013) 

 

Segundo Cordeiro (2004), o software C2 tem como finalidade otimizar o tempo 

de resposta no fluxo de informações e na qualidade, aprimorando o fluxo de 

informações e, por meio dos recursos de planejamento oferecidos, permite o 

monitoramento em tempo real das operações correntes e o aumento de sua eficiência 

e eficácia, sejam elas num contexto de defesa externa ou operações subsidiárias. O 

SAD do SISFRON baseia-se na distribuição descentralizada de dados, evitando a 

centralização dos dados em um servidor central. A Figura 14 mostra a capacidade do 

Sistema de Apoio à Decisão de empregar camadas relacionadas as diversos 

dimensões do espaço de batalha a fim de auxiliar os níveis decisores.  

Figura 14: Sistema de Apoio à Decisão 
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Segundo Cordeiro (2004), a concepção do C2 em Combate foi com o anseio 

permitir que todas as informações estivessem disponíveis de forma conjunta e 

imediata para os usuários, em particular para os tomadores de decisão em todos os 

níveis.  

As informações provenientes dos diferentes sensores e atuadores são 

disponibilizadas em um ambiente único de modo a possibilitar ao decisor, de acordo 

com seu nível, avaliar as diferentes informações e tomar uma decisão mais acertada, 

calcada em um embasamento e fundamentação. Esse sistema de apoio à decisão 

também é configurado e possui a capacidade de buscar rotas alternativas entre os 

diferentes pontos, ou seja, se uma rota estiver indisponível, ele adapta-se a outra que 

estiver disponível para efetuar a ligação. 

Cordeiro (2004) ressalta ainda que o software do SAD sofre constantes 

aprimoramentos, fruto de relatórios e de oportunidades de melhoria visualizados 

durante seu emprego. Dessa forma, pode-se atender a doutrina em constante 

evolução e acompanhar o avanço das necessidades impostas pelos campos de 

batalha modernos. 

O SAD hoje incorpora o conceito de arquitetura de software orientado a serviço 

que visa facilitar a integração entre sistemas, orientando a criação e a disponibilização 

de soluções modulares e fracamente acopladas, ou seja, que minimizam o impacto 

das modificações e falhas sofridas no sistema como um todo. 

Cordeiro (2004) nos mostra que visando atender as demandas do SISFRON, o 

SAD foi desenvolvido em uma plataforma totalmente baseada no princípio de software 

orientado a serviço, o Neocortex. Sua finalidade é ser o elo entre as diferentes partes 

de soluço orientadas a serviço e sua concepção baseia-se na análise e cuidados das 

características e requisitos do SAD.  

Entre os requisitos, pode-se destacar (apud PUTTINI, 2013): 

a) Emprego do sistema em ambientes computacionais heterogêneos e 

baseados em plataformas computacionais com diferentes capacidades, muitas das 

quais apresentando restrições importantes de recursos computacionais básicos 

(processamento, memória ou acesso à rede). Assim, as soluções e sistemas de C2 

devem permear ambientes dotados de infraestrutura computacional avançada, 

presentes em Centros de C2, bem como devem executar em sistemas computacionais 

mais restritos, conectados via rádio, como aqueles presentes em unidades blindadas, 

destacamentos remotos e dispositivos móveis (celulares, tablets); 
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b) Soluções de C2 projetadas para operar em conjunto ou isoladamente, 

considerando diferentes situações de conectividade em rede. Num nível mais tático, 

a conectividade do usuário à rede é mais simples, muitas vezes por intermédio de 

rádios de campanha. Neste caso, a dependência com um nó de computação 

centralizado é inadequada; 

c) Soluções de C2 projetadas para operar em ambientes hostis, típicos em 

cenários de Op Mil. Tais ambientes requerem o uso de soluções que permaneçam 

robustas e resilientes mesmo na presença de agentes maliciosos, adversários e 

situações das mais diversas naturezas e características. A resiliência em redes vem 

sendo um tema de grande relevância, especialmente devido ao aumento da 

complexidade das infraestruturas de Comunicações em campanha. O crescimento 

exponencial da internet e o aumento do tráfego multimídia e outras necessidades de 

comunicação ininterrupta, exigem redes mais robustas e tolerantes a falhas e ataques; 

e 

d) Gerência de configuração, especialmente no que se refere à instalação e 

atualização de soluções em sistemas computacionais do EB em campanha. Tais 

sistemas possuem elevado grau de descentralização, dada à abrangência e dispersão 

geográfica da área de operações e isso requer o uso de soluções de fácil 

gerenciamento de configuração de software. 

Todas essas características implementadas transformam o C2 em Combate em 

um SAD, que é um Programa de C2 em Combate moderno e adaptável, com 

arquitetura baseada em padrões web, trazendo modelos e padrões de criptografia 

novos e mais seguros, com módulos de inteligência de imagens e principalmente de 

interoperabilidade com a grande gama de sensores e atuadores disponíveis e 

empregados em sua máxima capacidade. 
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Fonte: O Autor  

 

O sistema de apoio à decisão está disponível nas máquinas (notebook 

robustecido) dos diversos níveis decisores, desde o nível comandante de grupo 

(Grupo de Exploradores), passando pelo comando do pelotão, comando do esquadrão 

e chegando até todo o Estado Maior e o Comandante, cada um configurado com seus 

níveis de acesso e permitindo a troca de informações e dados oportuna e 

extremamente rápida. O SAD traz grande vantagem nas operações realizadas pelos 

RC Mec, dada sua natureza extremamente móvel e intimamente ligada a coleta de 

dados e informações, como as ações de reconhecimento durante a marcha para o 

combate ou até o estabelecimento de uma posição de retardamento, nos movimentos 

retrógrados das operações defensivas, nas operações de segurança e nas operações 

subsidiárias, sejam elas de garantia da lei e da ordem ou atuação na faixa de fronteira. 

A Figura 15 mostra algumas das ferramentas do C2 em Combate como a medição de 

distâncias, a verificação do perfil topográfico de uma linha do terreno e a utilização do 

Chat Tático. 

  Figura 15: C2 em Combate – SAD do SISFRON 
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3.4.3 A Concepção do Sistema de Monitoramento de Fronteiras aplicado a 

Fronteira do estado do Mato Grosso do Sul 

Conforme o Escritório de Projetos do Exército, o SISFRON é um sistema de 

sensoriamento e apoio à decisão que permite ao Exército, por meio do emprego 

operacional, fortalecer a presença e aumentar sua capacidade operativa e de 

monitoramento, na faixa de fronteira terrestre. Em sua concepção, no contexto de 

aumentar a segurança na faixa de fronteira, o sistema prevê uma interação entre os 

órgãos de fiscalização e combate aos delitos transfronteiriços e ambientais num viés 

de cooperação interagências. O programa foi concebido pelo Comando do Exército 

após a aprovação da Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, que orienta a 

organização das Forças Armadas com base no trinômio monitoramento/controle, 

mobilidade e presença. 

Entre os objetivos específicos do SISFRON enquanto Programa Estratégico, 

segundo o EPEX, cabe destacar os mais importantes para a realização desta 

pesquisa, que são: 

a) Prover as estruturas física e lógica adequadas ao ciclo de Comando e 

Controle em todos os níveis do processo decisório, contemplando enlaces 

apropriados para comunicações entre todos os escalões, com capacidade de 

transmissão compatível com a missão atribuída e com a possibilidade de operar em 

rede, conforme estabelecido na Estratégia Nacional de Defesa; 

b) Possibilitar a integração entre as funções de combate da Força Terrestre; e 

c) Preparar o combatente da Força Terrestre para operar em ambiente de alta 

complexidade tecnológica, adaptando-o à consciência situacional ampliada e ao 

conceito da guerra centrada em redes. 

Segundo CCOMGEX (2011), o SISFRON é um sistema de Comando e 

Controle, Comunicações, Computação, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento 

(C4IVR), que visa dotar a Força Terrestre de meios habilitadores a uma presença 

efetiva na faixa de fronteira brasileira. 

Em matéria veiculada pelo Ministério da Defesa, em novembro de 2018, o 

SISFRON opera na 4ª Bda C Mec com 90% de sua capacidade. O projeto-piloto do 

Programa SISFRON possui sistemas integrados de sensores, decisores (softwares) e 

atuadores, operando entre os municípios de Caracol e Mundo Novo, numa faixa de 

650 quilômetros. 
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O projeto-piloto descrito emprega em grande parte tecnologia nacional de ponta 

com radares, equipamentos óticos, binóculos de visão termal e câmeras de longo 

alcance. A estrutura permite que as informações captadas em toda extensão da 

fronteira sejam transmitidas em tempo real nos centros de operações e utilizadas no 

Ciclo de Inteligência, sendo interpretadas e servindo de subsídio para a tomada de 

decisão pelo comandante tático. A figura a seguir mostra uma visita de inspeção do 

Ministro de Estado da Defesa em validação do sistema realizada na cidade de 

Dourados, localizada no estado do Mato Grosso do Sul. 

 

      

      Fonte: AssCom MD (2018)  

 
O Comandante da 4ª Bda C Mec, General de Brigada Lourenço William da Silva 

Ribeiro Pinho, em entrevista ao meio de comunicação Dourados Agora, situado na 

cidade sede do Comando da Brigada Guaicurus, explica que o projeto implantado na 

área de responsabilidade da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada é um projeto piloto, 

sendo a primeira aplicação prática de um conceito de sistema de monitoramento 

inteiramente concebido no Brasil. Segundo ele, o SISFRON trouxe a tecnologia e a 

modernidade para as operações na área de fronteira. 

Figura 16: Ministro da Defesa em visita a 4ª Bda C Mec 



66 

 

O SISFRON é um sistema de última geração na área de vigilância e 

informações, permitindo que se tenha maior consciência, por parte das Forças 

Armadas e dos órgãos de segurança e controle, do que se passa no cotidiano na 

região em que se encontra instalado. É como um "reality show" da fronteira. Os dados 

obtidos, após analisados por especialistas, servem de informação de inteligência para 

que sejam desencadeadas operações com maior efeito, oportunidade e precisão. 

Além disso, o sistema permite um maior comando e controle destas ações, conferindo 

maior integração e, por conseguinte, sinergia. 

Segundo Vasconcelos Filho (2014), o SISFRON atenderia inicialmente as 

necessidades de Comando e Controle das operações desenvolvidas no Comando 

Militar da Amazônia. No entanto, o Comando Militar do Oeste argumentou, junto ao 

Alto Comando do Exército, acerca da fragilidade de sua área de responsabilidade por 

onde entra a maior parte das drogas consumidas no país. 

A proposta realizada pelo Comandante Militar do Oeste foi de que o Projeto 

Piloto do SISFRON fosse implantado em suas três Brigadas, dentre elas a 4ª Brigada 

de Cavalaria Mecanizada. As áreas de responsabilidade do CMO são fronteiras secas 

na sua maior parte e nos trechos onde são rios, esses são de fácil travessia, muitas 

vezes sem necessidade de embarcações. Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul que fazem fronteira com a Bolívia e o Paraguai, em uma extensão de cerca de 

2.500 km, constituem a área de implantação do Projeto Piloto do SISFRON. A Figura 

17 representa de forma gráfica a disposição dos meios e infraestrutura do SIFRON e 

sua área de cobertura. 

Idealizado e planejado pelo Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica 

do Exército (CCOMGEx), o SISFRON é um abrangente e integrado sistema 
de sensoriamento, de apoio à decisão e de emprego operacional, que 
permite melhores condições para a atuação do Estado, por intermédio do , 
na faixa de fronteira e Amazônia, de forma integrada com órgãos civis e 
militares nos níveis federal, estadual ou municipal e com órgãos de países 
vizinhos, no combate aos ilícitos internacionais. (PRADO FILHO, 2014) 
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                  Fonte: SAVIS – Empresa Embraer de Defesa E Segurança (2014) 
 

O SISFRON possui previsão de término da implantação de sua fase piloto para 

2021, considerando-se que nenhum tipo de restrição orçamentária prejudique a 

finalização da atividade. Até o presente momento, pouco mais de 90% da fase piloto 

está efetiva no tocante a entrega de material e operação. 

O suporte prestado pela SAVIS do grupo EMBRAER Defesa ainda é 

insuficiente frente a demanda de manutenção, substituição de materiais, capacitação, 

além do que a maioria dos componentes são importados de origem norte-americana. 

A dificuldade desse suporte acarreta alta indisponibilidade dos rádios pela reposição 

lenta de componentes. Nosso sistema logístico ainda não absorveu a capacidade de 

prover o suporte desse material. 

As viaturas táticas leves utilizadas pela cavalaria mecanizada possuem um 

sistema de suspensão que não permite um alto nível de amortecimento durante os 

deslocamentos, por sua vez, a trepidação e os solavancos intensos, fazem com que 

cabos, conectores e componentes venham a soltar-se e prejudicar o funcionamento 

do material.  

Deve-se ressaltar também que não houve transferência de tecnologia e isso 

acarreta alguns problemas de integração. Para exemplificar essa afirmação pode-se 

citar por exemplo o desconhecimento da forma de onda empregada pelos rádios da 

família FALCON da Harris. Tal conhecimento permitiria a realização dos testes de 

integração com o RDS (rádio definido por software) do Projeto RDS Defesa, 

desenvolvido atualmente pelo Centro de Tecnologia do Exército.  

Figura 17: Abrangência do SISFRON 
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3.4.4 O funcionamento do SISFRON: Comunicações Táticas e Sistema de 

Apoio a Decisão no controle das Peças de Manobra de um RC Mec 

Segundo Pessanha (2013), o SISFRON reúne um conjunto de recursos 

tecnológicos, estruturas organizacionais, processos e pessoas que se constituem num 

sistema de sistemas, tendo como componentes principais o Subsistema de Apoio à 

Atuação, o Subsistema de Apoio à Decisão e o Subsistema de Sensoriamento. 

Conforme explica, para a implantação do projeto piloto, no âmbito do Subsistema de 

Sensoriamento, foram estabelecidos os seguintes subsistemas: sensores ópticos e 

optrônicos; sensores de vigilância, monitoramento e reconhecimento (SVMR); 

sensores de sinais eletromagnéticos (Guerra Eletrônica); comunicações táticas; 

comunicações por satélite; infovia e centros de comando e controle (C2). 

O comandante de um RC Mec precisa ter a capacidade de exercer o comando 

durante todo o tempo em uma ação de reconhecimento na fronteira do estado do Mato 

Grosso do Sul, devido à volatilidade do ambiente operacional. Por meio do SISFRON, 

o que antes seria uma decisão intempestiva frente a evoluções durante uma operação 

(ordem fragmentária ou conduta), agora pode ser um replanejamento da manobra em 

tempo real e atualizado para os níveis decisórios e para as peças de manobra, enviado 

pela rede do RC Mec, permitindo que os elementos essenciais de informação sejam 

atualizados, os objetivos sejam modificados, novos dados sejam inseridos sobre os 

APOP’s, sobre os eixos, entre outros. 

O comandante da OM, alimentado com informações do escalão subordinado, 

pode informar o escalão superior e atualizar de forma instantânea sua manobra, 

atribuindo inclusive novas missões a suas peças de manobra nos casos, os 

esquadrões de cavalaria mecanizado. 

O georreferenciamento permite um controle preciso das posições das 

subunidades, permitindo ao comandante, caso haja necessidade, empregar a sua 

reserva para reforçar determinada peça de manobra, ampliando suas capacidades de 

reconhecimento ou para aumentar a segurança durante uma abordagem de 

oportunidade e talvez até mesmo para desaferrar uma tropa engajada em uma troca 

de tiros com as ORCRIM. A capacidade de transmissão de vídeo permite ao comando 

verificar a gravidade da situação e informar ao escalão superior, ao mesmo tempo em 

que solicita mais apoio, podendo inclusive transmitir esse mesmo stream de vídeo 

para a brigada enquadrante, por exemplo. 
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Além disso, a reserva ou tropa responsável por reforçar pode também observar 

a situação de uma tropa engajada em, por exemplo, uma troca de tiros e planejar um 

melhor sentido e direção de abordagem durante o seu deslocamento até seu destino, 

acompanhando a evolução da situação. Nesse sentido, ganha-se tempo, correção na 

abordagem e pode-se evitar fratricídio ou baixa de civis não combatentes. 

Os subsistemas de comunicações táticas e apoio à decisão permitem que 

durante a ação de reconhecimento, a fração que reconhece possa lançar eventos com 

sua descrição, localização georreferenciada, vídeos e calungas que simbolizam 

inclusive ameaças civis, bem como modificar ou lançar novas medidas de 

coordenação e controle, com a finalidade de controlar o movimento, prover ligações 

táticas, marcar pontos de passagem com suas características, limitar zonas de ação, 

entre outros. Alimentado por todos os seus pelotões, num panorama geral, o RC Mec 

pode fazer um exame de situação constante, auxiliados por elementos gráficos, 

imagens e vídeos que permitem o emprego de tropa de uma forma mais precisa em 

sua Z Aç. 

Vale ressaltar, que a missão do Exército Brasileiro não é policiamento, mas no 

contexto de operações na faixa de fronteira realiza patrulhamentos e ações de 

reconhecimento dentre outras que garantem a manutenção da segurança e da 

soberania nacional. Embora não seja polícia, possui esse poder numa faixa de 150 

km a partir da linha de fronteira e pode realizar abordagens e apreensões de 

oportunidade, seja pelo contato direto e fortuito com a situação ou por meio de uma 

manobra concebida em tempo real pelo comando, empregando o C2 em Combate, 

muitas vezes originada de informes obtidos do escalão superior ou em coordenação 

e cooperação com agências federais, estaduais e municipais. 

O chat operacional existente no C2 em Combate auxilia no sigilo, por vezes 

necessário, quando da presença de civis, ORCRIM, grupos reivindicatórios ou 

imprensa não comprometida com a veracidade das notícias, em momentos nos quais 

não se faz adequado o uso da comunicação por voz. 

Se falarmos em desdobramento, as comunicações táticas permitem uma 

transmissão VHF, que atende a distância de desdobramento de um RC Mec, prevista 

no C2-20 para conflitos convencionais .Pelo fato de necessitar de visada direta entre 

as antenas das viaturas, necessita que as peças de manobra utilizem adequadamente 

o terreno, não permitindo o desenfiamento total das antenas (essas devem estar 
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acima das elevações) e constantemente reposicionando os elementos de manobra 

para manter-se a continuidade das comunicações. 

Nesse ínterim, as dimensões do desdobramento podem, inclusive, ser 

aumentadas dependendo do terreno ou diminuídas, baseando-se na área de 

cobertura dos rádios e não no apoio de fogo direto ou indireto das frações, conforme 

o manual preconiza para as ações de guerra convencional.  

Uma patrulha do grupo de exploradores pode, por exemplo, realizar um golpe 

de sonda para reconhecer um eixo perpendicular ao eixo principal e engajar-se 

decisivamente numa troca de tiros com as ORCRIM. Se não houver uma comunicação 

contínua dentro do “guarda-chuva” de cobertura da rede rádio, o comandante de 

subunidade ou unidade perde a consciência dos acontecimentos. Em compensação, 

pelo fato de as ORCRIM não possuírem um poder de fogo superior a uma patrulha do 

grupo de exploradores, se a cobertura da rede rádio permitir, o golpe de sonda pode 

ser maior que os dois quilômetros previstos em manual, desde que não prejudique a 

celeridade no reconhecimento do eixo principal. 

A profundidade e a largura de zonas de ação num reconhecimento de área ou 

de zona, por exemplo, podem ser ampliadas com a utilização de repetidoras passadas 

em reforço as subunidades, uma vez que estas se estabelecem interpostas entre os 

módulos de telemática operacional ligado ao C2 móvel e às subunidades, replicando 

o sinal. Portanto estas antenas/viaturas repetidoras não atingem grande efetividade 

centralizadas no pelotão de comunicações do esquadrão de comando e apoio, 

dificultando o apoio e o posicionamento de tais meios. Se cada subunidade possuísse 

sua própria viatura/antena repetidora, os alcances e a continuidade das transmissões 

melhoraria sobremaneira. 

O planejamento das ações de reconhecimento na faixa de fronteira deve ser 

realizado de maneira faseada, de forma que as peças de manobra não ultrapassem a 

cobertura dos rádios e com base nas áreas de silêncio e na predição de enlaces. Faz-

se necessário que os escalões planejadores tenham conhecimento de forma geral 

acerca das diversas condicionantes que envolvem o emprego das comunicações 

táticas do SISFRON. 

As camadas da atmosfera e seu comportamento diferenciado quanto às 

características de propagação, devido às condições de ionização, interferem ao longo 

do dia nas comunicações estabelecidas pelos equipamentos rádios HF. Frente a isso, 

é necessário que os rádios HF das viaturas saiam para as operações pré-sintonizados 
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(PRE-SET configurados), levando em consideração as variações das influências 

atmosféricas, a fim de melhorar a utilização das capacidades das comunicações 

táticas. 

Nos RC Mec da 4ª Bda C Mec, apenas as viaturas leves dos grupos de 

exploradores possuem o SISFRON e tem instalados os rádios que integram as 

comunicações táticas e o subsistema de apoio à decisão. As viaturas GUARANI 

possuem rádios da mesma família dos rádios do SISFRON (rádios FALCON da 

HARRIS), que podem ser integrados ao sistema, mas não possuem o mesmo sistema 

de apoio à decisão (possuindo o sistema GCB - Gerenciamento do Campo de Batalha) 

e em princípio não é compatível com o C2 em Combate. 

As VBTP GUARANI deveriam possuir o mesmo sistema e a mesma 

infraestrutura rádio das viaturas leves. Contudo, a função da VBTP e do grupo de 

combate ou peça de apoio – que também emprega a VBTP GUARANI - não é 

reconhecer e transmitir informes em uma primeira análise. Dada essa análise, a 

ausência da VBTP GUARANI o SISFRON não traz tanto prejuízo. A principal função 

seria proporcionar proteção blindada e emprego de tropas de fuzileiros em situações 

específicas como, por exemplo, numa abordagem com troca de tiros, no 

estabelecimento de um perímetro de segurança em área de risco ou no 

desaferramento de uma fração levemente blindada que esteja engajada, como o 

grupo de exploradores. 

Nas ações de reconhecimento na faixa de fronteira, as VBTP são bastante 

utilizadas nas abordagens e na segurança como já citado e nos reconhecimentos e 

patrulhamentos em pequenas localidades ao longo dos eixos ou que sejam objetivos 

de informação. Os rádios pessoais seguros dos integrantes do grupo de combate 

(SPR), por exemplo, podem estar configurados para conectarem-se diretamente ao 

C2 em Combate, presente na viatura do grupo de exploradores e, por meio da câmera, 

transmitirem vídeos e imagens captadas pelos militares. 

O REMAX presente nas VBTP GUARANI constitui excelente instrumento de 

detecção, reconhecimento, identificação e observação, porém, é ligado apenas ao 

GCB. Contudo, se necessário realizar um imageamento do sistema de gerenciamento 

de missão do REMAX, pode-se realizá-lo por meio da câmera ligada ao SPR para 

uma transmissão via rádio diretamente ao grupo de exploradores, comandante de 

pelotão, comandante de subunidade e comandante de unidade. 
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As viaturas blindadas de reconhecimento (VBR) não possuem sistema rádio 

veicular e não são integradas aos subsistemas do SISFRON. Os militares da 

guarnição da viatura utilizam o SPR e, assim como ocorre com a guarnição da VBTP, 

podem ter seus rádios pessoais ligados ao sistema. A ausência de um rádio veicular 

pode ser explicada pelo processo de modernização pelo qual passa a VBR. 

Nas ações de reconhecimento desenvolvidas na fronteira oeste, nas operações 

reais, não faz tanta falta o emprego da viatura, uma vez que normalmente sua 

guarnição, juntamente com a guarnição da peça de apoio, mobiliza um segundo grupo 

de combate. Além disso, o emprego da VBR não se faz necessário por não haver 

nenhum tipo de ameaça que justifique o emprego de um canhão 90 mm. Por isso, o 

emprego dos pelotões de cavalaria mecanizados nas subunidades é modular, 

empregando basicamente viaturas leves, VBTP GUARANI e viaturas 5 ton 

(caminhões). 

O SISFRON é um programa e sua fase piloto aconteceu na 4ª Bda C Mec, fruto 

de relatórios e experimentações, muitas adequações, necessidades e mudanças 

estão sendo listadas e servirão de base para novas implantações do sistema, podendo 

inclusive ser fruto de futuras pesquisas e investigações de caráter científico, 

relacionadas a área de defesa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente seção teve como finalidade apresentar e discutir os resultados 

obtidos no estudo. A partir de uma pesquisa qualitativa e um direcionamento para que 

os resultados passassem por uma análise indutiva, de forma organizada e científica, 

buscou-se expor as formas como se podem obter e manter a consciência situacional 

em operações, facilitando a tomada de decisões, garantindo aos níveis táticos 

atuadores e decisores as ferramentas para obtenção, transmissão e processamento 

de dados e de informações de forma mais rápida, fiel e contínua. Dessa forma, 

pudemos estabelecer o impacto na capacidade de tomar decisões corretas e a 

importância de um sistema confiável de Comando e Controle, sempre à luz da doutrina 

vigente e buscando conexões entre as variáveis estudadas nas dimensões pré-

estabelecidas. No transcurso do estudo, buscou-se, também, verificar a atualização e 

adequabilidade do suporte teórico nacional.  

Mais especificamente nesta pesquisa, o impacto trazido pela consciência 

situacional considerada recai sobre as operações na faixa de fronteira, por meio de 

ações de reconhecimento, seja para o êxito das ações subsidiárias ou de defesa 

externa. 

Inicialmente, os dados são apresentados de forma a propiciar sua interpretação 

e análise e, posteriormente, passa-se a discussão, a fim de alcançar conclusões 

adequadas e coerentes à problemática estudada. 

A pesquisa foi qualitativa e teve predominância bibliográfica, sendo assim, os 

dados foram organizados e apresentados por meio de quadros, facilitando a 

apresentação das questões de estudo elencadas inicialmente e o estabelecimento de 

nexo causal entre as variáveis dependente e independente. 

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

São apresentados nesta seção, os dados obtidos por meio da coleta 

documental e aqueles extraídos dos questionários com especialistas (Apêndice 

A,B,C,D e E). 

As questões de estudo apresentadas nas páginas 20 e 21 serviram de esteio 

para a pesquisa e partiram da premissa que a consciência situacional é fator primordial 

no ambiente operacional contemporâneo e nos conflitos da Era da Informação. Como 
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alcançar essa consciência situacional foi o principal problema da pesquisa que 

delineou o estabelecimento das questões de estudo.  

4.1.1 Análise das peculiaridades do ambiente operacional da fronteira do estado 

do Mato Grosso do Sul que mostram a necessidade de uma consciência 

situacional constante, atualizada e precisa 

Esta seção teve como base a questão de estudo “Quais peculiaridades do 

ambiente operacional da fronteira do estado do Mato Grosso do Sul mostram a 

necessidade de uma consciência situacional constante, atualizada e precisa?” 

apresentada na página 20. Buscou também averiguar quais particularidades do 

ambiente operacional do estado do Mato Grosso do Sul, à luz da Doutrina Militar 

Terrestre (2017), mostram a necessidade de uma consciência situacional por parte 

dos níveis decisórios. 

Nesse sentido, analisando criteriosamente as nuances do ambiente 

operacional em tela, podemos identificar as características de forma marcante. Essas 

considerações encontram-se no quadro a seguir. 

Os dados expostos permitem relacionar o conjunto de peculiaridades do 

ambiente operacional fronteiriço do Mato Grosso do Sul. Podemos notar também a 

relevância de se ter uma consciência global de todos os acontecimentos durante todo 

o tempo em que uma tropa é empregada, haja vista a diversidade e grande número 

de ameaças. A referida juntada fornece subsídios adequados e oportunos à solução 

da questão de estudo. 

 

1) “[...] aposição geográfica de Mato Grosso do Sul e sua rede de rodovias, que 
favorecem a conexão com os principais centros urbanos brasileiros, portos e 
aeroportos, principais meios usados pelo narcotráfico para acessar os mais 
expressivos mercados de drogas do mundo”. (BRASIL, 2017). 

2) “[...] notadamente o de cigarros, e o tráfico de drogas e armas têm andado de 
mãos dadas pelas estradas brasileiras (IDESF, 2015). E são as disputas das 
organizações criminosas pelo domínio desses pontos que visam à manutenção 
dessas rotas usadas pelos fluxos ilícitos e que fomentam a violência em 
determinados pontos da fronteira.” (Brasil, 2017). 

3) “[...] não há uma política de Estado para delinear a atuação governamental na 
região de fronteira e que a ausência de institucionalização concorre para que 
várias fragilidades prevaleçam.” (BRASIL, 2015) - TCU. 
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4) “A identificação de agentes públicos nas redes criminosas foi uma das 
características mais marcantes nos levantamentos da CPI do narcotráfico (2000), 
cujo resultado levou ao indiciamento de mais de oitocentas pessoas.” (BRASIL, 
2017). 

5) “Os municípios apontados como corredores de tráfico de drogas e armas 
foram: Corumbá, Bela Vista, Ponta Porã, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete 
Quedas e Mundo Novo.” (BRASIL, 2017). 

6) “Os principais problemas, hoje, que podem ser observados na faixa de 
fronteira do MS são a violência, o tráfico de drogas e armas, a questão agrária, 
a questão indígena e as forças com cunho de guerrilha transnacionais. O grande 
desafio estatal é enfrentar todas essas nuances de forma simultânea, 
monitorando, reprimindo e acompanhando as evoluções constantes de toda essa 
problemática.” (PASTRO, Breno, Agente de Inteligência da PF do MS). 

7) “[...] o surgimento de nova configuração geopolítica conduz a horizontes mais 
incertos e complexos para planejar a Defesa da Pátria, razão de ser das FA. 
Essas mudanças vêm alterando gradativamente as relações de poder, 
provocando instabilidades e incertezas e suscitando o aparecimento de conflitos 
locais e regionais.” (BRASIL, 2014). 

8) “Tornou-se comum a inserção de novos atores no Espaço de Batalha, inclusive 
de atores não estatais com elevado poder de influenciar opiniões e defender 
interesses de seus patrocinadores.” (BRASIL, 2014). 

9) “A F Ter ao incorporar capacidades com tecnologia agregada estará inserida 
definitivamente na Era do Conhecimento. Essas capacidades ampliam a gama 
de alternativas disponíveis aos comandantes dos elementos da F Ter, 
possibilitando instrumentos adequados para emprego oportuno, com poder de 
combate efetivo e proporcional às ameaças. Este é o requisito fundamental da F 
Ter da Era do Conhecimento que atua em um ambiente cada vez mais complexo 
e imprevisível, permeado por novos atores.” (BRASIL, 2014). 

Quadro 3: Apresentação de dados obtidos da revisão da literatura 
Fonte: O autor  
  
 
 O Quadro 3 apresenta a complexidade do ambiente da fronteira do Mato 
Grosso do Sul, corroborando com o conceito VICA que conjuga a volatalidade, 
incerteza, compexidade e ambiguidade traduzidas pela ausência de poder estatal, 
grande número de atores com interesses distintos, corrupção, postura ambivalente da 
população em relação às forças públicas e às ORCRIM. 

4.1.2 Disponibilidade de fontes de consulta no suporte teórico nacional acerca 

do emprego dos RC Mec em ações de reconhecimento na faixa de fronteira 

potencializado por um Sistema de Comando e Controle  

A presente secão teve como objetivo verificar se havia disponibilidade de fontes 

de consulta nacionais que discorressem sobre a utilização do Sistema de Comando e 

Controle e o emprego dos RC Mec, em ações de reconhecimento na faixa de fronteira. 

Cabe salientar também que como linha base de raciocínio para o desenvolvimento 
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desta seção, utilizou-se a questão de estudo “É possível verificar, no suporte teórico 

nacional, uma ligação entre o Sistema de Comando e Controle e o emprego do RC 

Mec em ações de reconhecimento na faixa de fronteira?” evidenciada na página 21. 

De uma forma mais específica, buscou identificar publicações de qualquer natureza 

que fizessem referência ao planejamento, controle e emprego do RC Mec em 

operações na faixa de fronteira. 

Durante a pesquisa bibliográfica, inicialmente, identificou-se uma acentuada 

escassez de publicações nacionais que abordassem tal assunto de forma mais 

específica. O manual C 2-20 - Manual de Campanha Regimento de Cavalaria 

Mecanizado aborda a forma como o sistema de comando e controle perpassa todas 

as operações realizadas por um RC Mec, mas, como é um manual de 2002, não cita 

a realização de operações na faixa de fronteira ou o emprego em ações subsidiárias 

particulares, ou ainda ações previstas pela LC nº 97/99, alterada pela LC nº 117/04 e 

LC nº 136/10. Foram identificados alguns manuais técnicos que tratam do SISFRON 

e alguns manuais sobre a função de combate Comando e Controle apoiando a 

manobra nas operações em geral, não especificamente nas ações de 

reconhecimento. 

Sendo assim, de forma a complementar a coleta documental, fez-se necessário 

conduzir entrevistas com militares responsáveis por planejar e com militares 

responsáveis em executar as ações de reconhecimento na faixa de fronteira, 

buscando opiniões relevantes.  

Assim, tal discussão fundamenta-se nos dados extraídos das entrevistas e a 

comparação com a percepção obtida na revisão da literatura. 

 

 
 
 
 
 

Revisão da 
Literatura 

 
 
 
 
 
 
 

1) “O sistema de (C2) do RC Mec deve ser mais ágil e eficiente 
que o do inimigo. Isso permitirá que o comandante do Rgt 
receba, processe informações e expeça ordens de modo que 
a unidade reaja com mais rapidez que seu oponente.” (Brasil, 
2002). 

2) “Conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-
relacionados que permitem aos comandantes o exercício da 
autoridade e a direção das ações. A função mescla a arte do 
comando com a ciência do controle. Todas as demais funções 
de combate são integradas por meio de atividades da Função 
de Combate Comando e Controle.” (BRASIL, 2015). 

3) “O C2 está intrinsicamente ligado às demais funções, sendo 
o ponto vital, por onde fluirá toda a gama de informações, 
decisões, planejamentos. Esta função deverá ser sempre 
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Revisão da 
Literatura 

atuante e flexível, para que se adapte rapidamente a novas 
situações, dentro da realidade de um espectro de conflitos 
está em evolução constante.” (BRASIL, 2015). 

Questionários 

4) “Na minha visão, a apresentação do emprego da função de 
combate Comando e Controle é muito superficial nos manuais 
de Cavalaria. Nos manuais próprios da função de Combate 
Comando e Controle, não há um aprofundamento nas ações 
de reconhecimento ou do emprego da função de combate em 
operações na faixa de fronteira.” 

5) “[...] ocorrendo que infelizmente o emprego do SISFRON 
em uma visão mais tática nas operações de reconhecimento 
na faixa de fronteira, acaba ficando restrito à experiência de 
quem trabalha nesse viés e emprega esses meios.” 

6) “[...] é de extrema importância, não há como negar. Apesar 
dessa relevância, não há, ainda, manuais ou notas que 
expliquem o emprego tático do SISFRON.” 

7) “Eu acredito que a doutrina de emprego dos RC Mec nas 
ações de reconhecimento na faixa de fronteira começou a ser 
formulada e aqui na 4ª Bda C Mec, somos de certa forma um 
laboratório. Levando isso em conta, é natural que não haja 
publicações doutrinárias.” 

8) “[...] acaba que as ações de reconhecimento na faixa de 
fronteira, assim como esse emprego das Forças Armadas 
nessas missões é ainda uma grande novidade. Seriam o quê? 
Dez anos desde a última Lei Complementar? O próprio 
emprego em coordenação com agências é novo, nossas TTP 
ainda estão sendo desenvolvidas, por isso realizamos aqui na 
Bda experimentações doutrinárias e testes do material.” 

Quadro 4: Apresentação de dados obtidos da revisão da literatura e condução 
                 dos questionários sobre a respectiva questão de estudo. 
Fonte: O autor 

 

Os dados coletados por meio dos questionários ratificam a escassez de fontes 

de consulta nacionais acerca do assunto. Especificamente, tratando-se de SISFRON 

ou vigilância de fronteiras terrestres, o Brasil é pioneiro e, por conseguinte, a literatura 

estrangeira é bastante pobre nesta linha de pesquisa. 

Apesar da relevância do tema, as abordagens acerca da função de combate 

Comando e Controle em ações de reconhecimento restringem-se ao C 2-20 Manual 

de Campanha Regimento de Cavalaria Mecanizado, e apresentam-se de forma 

bastante genérica. Sendo assim, com base nas evidências ora apresentadas, é 

possível constatar uma considerável falta de subsídio sobre o emprego tático do 

Comando e Controle, mais especificamente por meio do SISFRON em ações de 

reconhecimento na faixa de fronteira. 
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4.1.3 Análise da eficiência das Comunicações Táticas (Com Tat) e do Sistema 

de Apoio à Decisão (SAD) do SISFRON para os níveis decisórios. 

Tal seção balizou-se pela questão “As Comunicações Táticas (Com Tat) e o 

Sistema de Apoio à Decisão (SAD) pertencentes ao SISFRON são eficientes para os 

níveis decisórios quando tratamos de obtenção de consciência situacional?” elencada 

na página 21. Teve como objetivo verificar se as Comunicações Táticas e o Sistema 

de Apoio à Decisão entregam subsídios que permitem aos níveis decisórios uma visão 

atualizada, precisa e constante do ambiente operacional, no caso específico, tratamos 

da fronteira do estado do Mato Grosso do Sul.  

Para que exista uma percepção fiel da realidade e uma consciência situacional 

efetiva, abordamos aspectos atinentes à velocidade de transmissão, à capacidade de 

transmissão dos meios, ao funcionamento contínuo e às ferramentas disponibilizadas 

para comunicação e controle entre os escalões de um RC Mec. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica que, teve como peça fundamental para 

a resposta deste questionamento, o relatório de desempenho do exercício de 

validação do SISFRON nível unidade, ocorrida em 2017, que no âmbito da 4ª Bda C 

Mec ficou à cargo do 11º RC Mec. Cabe esclarecer que, nessa atividade, cada 

unidade ficou responsável por conduzir a validação de determinados subsistemas 

conforme ordem dos escalões superiores. Embora, todas as unidades, que 

estivessem com seus meios disponíveis, empregassem as Comunicações Táticas e o 

Sistema de Apoio à Decisão, a análise desses subsistemas ficou ao encargo do 

Regimento Marechal Dutra.  

A validação ocorreu no âmbito do próprio RC Mec e envolveu basicamente 

duas subunidades em 1º escalão com um pelotão vanguarda realizando ações de 

reconhecimento em dois eixos distintos – uma empregando meios pertencentes ao 

SIFRON e uma sem esses meios - e uma subunidade realizando uma ação 

retardadora como figuração, tendo um pelotão em cada eixo. 

A subunidade responsável pela figuração foi igualmente instruída para 

reproduzir fielmente os problemas militares simulados constantes de uma ficha de 

incidentes que permitissem avaliar as ações de reconhecimento. 

A medição do desempenho das subunidades foi realizada conforme uma ficha 

de avaliação de incidentes preenchidas por oficiais responsáveis exclusivamente por 

observar, controlar e avaliar o emprego do material no contexto tático apresentado. 
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Uma vez que, mesmo de forma indireta, as demais unidades de cavalaria 

mecanizada da 4ª Bda C Mec empregaram os subsistemas já citados, fez-se 

necessário conduzir entrevistas com especialistas que empregaram e ainda 

empregam esse material, a fim de obter opiniões relevantes que pudessem ser 

consideradas na exposição e análise dos dados dessa pesquisa. 

Buscou-se então, fundamentar a discussão no confronto dos dados obtidos nos 

questionários e no relatório de validação, produzido pelo 11º RC Mec, no contexto da 

4ª Bda C Mec, conforme apresentado nos Quadros a seguir. 

 

Ações 
Consideradas 

Nível 
Comparação 

de ganho 
Observações 

Número de 
reportes 

individuais por 
minutos (a cada 

30 m) 

OM 

Aumento 
médio de 22 

vezes em 
reportes por 

parte das 
tropas dotadas 
com os meios 

SISFRON 

- Houve em momentos a perda do 
reporte na média de 30m, haja vista 
os compartimentos do terreno na Z 
Aç. Cabe ressaltar, que o aumento 
de capacidade não se resume 
somente a quantidade de reportes de 
posição, mas também a qualidade e 
precisão da informação transmitida, 
com os meios SISFRON. 

Tempo de 
reportes da 

localização do 
inimigo até Esc 
Sup (medidos 
em segundos) 

100% mais 
rápido por 
parte das 

tropas dotadas 
com meios do 

SISFRON  

- Faz-se necessário considerar que 
com os meios SISFRON houve um 
aumento em qualidade de 
transmissão das informações e 
precisão nos dados. 

 
 
 

Tempo de 
reporte da 

localização dos 
MCC até o 
Grupo de 

Exploradores 
(medidos em 
segundos) 

 
 
 
 
 

96,25 % mais 
rápido por 
parte das 

tropas dotadas 
com os meios 

SISFRON 

- A qualidade e precisão da 
informação transmitida reflete no 
aumento da capacidade do RC Mec. 
A Ordem transmitida pelo C2Cmb é 
mais rica em detalhes e minimiza 
dúvidas de execução.  
- Verificou-se a rapidez da 
transmissão da informação uma vez 
que quando o Cmt Pel lança a 
informação no C2Cmb, esta é 
replicada imediatamente pelo 
sistema. Considerando que as 
camadas estejam assinadas e 
publicadas. 
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Ações 
Consideradas 

Nível 
Comparação 

de ganho 
Observações 

Tempo do 
reporte dos 

alertas ao Cmt 
Pel (medidos em 

segundos) 

OM 

80% mais 
rápido por 
parte das 

tropas dotadas 
com os meios 

SISFRON 

Durante o Exercício o Alerta estava 
vinculado a material, o que 
possibilitou uma divulgação 
automática após a criação do evento 
pelo Cmt Esqd e atualização do 
C2Cmb na tela do computador do 
Pelotão e G Exp. 

Tempo de 
transmissão do 
arquivo entre as 
frações (medidos 

em segundos) 

100% mais 
rápido por 
parte das 

tropas dotadas 
com os meios 

SISFRON 

- O tempo de processamento da 
imagem pelo sistema se refere a 
protocolos do C2Cmb (upload e 
download da imagem). 
- Sem os meios SSIFRON o recurso 
de transmissão se resumiria a 
mensageiro de escala ou e-mail. 
Considerando o e-mail seguro 
disponibilizado somente na sede da 
OM. 

Tempo de 
confecção do 

Calco de 
Situação do 

Inimigo (medidos 
em minutos) 

100% ganho 
operacional 

por parte das 
tropas dotadas 
com os meios 

SISFRON 

- A partir do lançamento de alvos, 
obstáculos ou outras informações no 
C2Cmb pelas peças de manobra 
(SU), a montagem do calco ocorre de 
maneira imediata. Desde que, o 
sistema esteja configurado e 
funcionando. 

Intervalo de 
tempo entre a 

expedição da O 
Frag pelo Cmt 
Rgt até o seu 
cumprimento 

pelo G Exp, Pel e 
Esqd (medidos 

em minutos) 

45,25% menos 
tempo nas 

tropas dotadas 
com meios 
SISFRON  

- Considerado o tempo de 
retransmissão da ordem. 
- O nível de adestramento da tropa 
influencia os parâmetros auferidos 
neste indicador, uma vez que a 
existência de NGA e TTP acarreta 
uma maior agilidade em sua 
execução. 
- Os indicadores se mostraram muito 
semelhantes, pois há necessidade de 
tempo para confecção de calco e 
escrituração de informações no C2 
Cmb, comparada a execução sem 
meios SIFRON (realizada mediante 
fonia do rádio). 
- O parâmetro relevante para este 
item é a qualidade, precisão e 
detalhamento da ordem emitida pelo 
C2Cmb, o que minimiza as dúvidas e 
diversas para a execução.  

Quadro 5: Resumo dos dados do Relatório de Validação 
                 nível OM do SISFRON relacionados as Comunicações Táticas e  
                 ao SAD 

Fonte: 11º RC Mec (Adaptado pelo autor) 
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O SISFRON, como já apresentado anteriormente na pesquisa, desenvolveu-se 

em sua fase piloto e foi submetido a diversos tipos de testes e validações. A validação 

desenvolveu-se num contexto de ações de reconhecimento em prol do Escalão 

Superior.  

Cabe salientar, no entanto, que no âmbito da 4ª Bda C Mec, as ações 

realizadas pelos regimentos de cavalaria mecanizados na faixa de fronteira são 

extremamente dinâmicas e tem o viés de obtenção e levantamento de dados. Esse 

caráter de inteligência tem como objetivo, num contexto de cooperação e coordenação 

com agências, fornecer subsídios para a atuação precisa e oportuna das agências.  

As ações desenvolvidas pelos regimentos são extremamente flexíveis e 

baseadas em uma ligação direta com o comando, que pode orientar as ações de sua 

tropa, conforme os objetivos de informação e a atualização de cenário constante, 

desenvolvendo ações repressivas pontuais de oportunidade. 

Podemos observar que, analisando do ponto de vista das Comunicações 

Táticas, houve ganho em número de reportes por parte dos escalões subordinados, 

ganho em tempo em ambos os sentidos da transmissão, ganho em continuidade e 

poucas interferências do terreno, sendo praticamente toda a transmissão realizada 

em VHF. 

O relatório de validação do SISFRON, nível RC Mec, em as Com Tat nos 

apresenta ainda as seguintes assertivas: 

a) As ligações estabelecidas pelos rádios até o nível SU foram adequadas às 

necessidades de ações de reconhecimento. O Alcance do material em fonia e dados 

variou entre 2 a 4 Km de frente e 2 a 6 Km de profundidade. Cabe ressaltar que o 

desempenho do material oscilou em relação a existência de dobras no terreno e 

cobertura vegetal; e 

b) As comunicações táticas entre SU e Rgt apresentaram maiores ganhos, 

durante a execução da Op Ágata II/2017, quando se pôde estabelecer fonia por meio 

dos rádios HF. Os dados foram transmitidos a distâncias aproximadas de 18 Km. 
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      Questionamentos Resultados 

As Comunicações Táticas 
do SISFRON atendem ao 
emprego da unidade no 
tocante a transmissão 
contínua e precisa dos 

dados durante Op na faixa 
de fronteira? 

 

As informações 
transmitidas pela sua 
fração são precisas e 

permitem aos escalões 
superiores obter uma 
consciência fiel dos 

acontecimentos 
correntes?  

As Comunicações Táticas 
(Com Tat) atendem ao 
emprego da fração e 
permitem um fluxo 

contínuo e confiável, 
desde que respeitadas as 

curvas do terreno?  

O sistema apresenta 
falhas de transmissão em 
fonia, imagem ou dados, 

fruto de sobrecarga? 

 

Durante as transmissões 
empregando as Com Tat, 

a qualidade das 
informações era 

satisfatória, permitindo um 
retrato fiel dos 

acontecimentos? 
 

As imagens e vídeos 
transmitidos/recebidos 

pela sua fração permitem 
que os níveis decisores 

tenham uma visão fiel das 
ações em curso? 
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Questionamentos Resultados 

Os recursos do SAD são 
suficientes para as Op no 
quesito inserção de Info 

(inimigo, instalações, 
obstáculos, relatórios, 

etc.)? 

  

O programa C2Cmb 
garantiu condições de 

obter e manter a 
consciência situacional 
(localização das frações 

com precisão e 
atualizadas, situações 

necessidades, disposição, 
entre outros) ao longo dos 
exercícios/operações sem 

congestionamento? 

 

Foi possível verificar a 
entrada no sistema das 

principais viaturas, 
equipamentos e estruturas 
de apoio necessários para 
o emprego do Regimento 
de Cavalaria Mecanizado 

em ações de 
reconhecimento? 

 

O SISFRON apresenta 
uma adequabilidade para 

as ações de 
reconhecimento? As Com 
Tat e o SAD mostraram-se 

adequados? 
 

As Com Tat e o SAD 
permanecem operativos a 

maior parte do tempo 
quando consideramos o 
enlace com o material 

dotado de rádio, dentro da 
arquitetura estabelecida 
no Programa SISFRON?  

Quadro 6: Resumo dos dados obtidos através dos questionários relacionados 
                  à respectiva questão de estudo 
Fonte: O autor 
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A tabela anterior foi montada com base na opinião e nas experiências dos 

militares que empregaram os meios do SISFRON em ações de reconhecimento na 

faixa de fronteira. 

Observando os resultados, podemos verificar que, segundo os respondentes, 

o SISFRON atende ao emprego de um Regimento de Cavalaria Mecanizado, no 

tocante a transmissão contínua e precisa dos dados, durante as operações na faixa 

de fronteira, permitindo aos diversos escalões uma consciência fiel dos 

acontecimentos com um nível de qualidade e quantidade satisfatórios de informações, 

por meio de imagens, vídeos e fonia. Ainda, segundo os respondentes, os recursos 

oferecidos pelo SAD são suficientes para as operações em questão. As Com Tat e o 

SAD permaneceram operativos a maior parte do tempo e os respondentes consideram 

as Com Tat e o SAD adequados para as ações de reconhecimento na faixa de 

fronteira até o nível unidade. 

Algumas ressalvas merecem ser apresentadas como, por exemplo, a utilização 

judiciosa do terreno para a manutenção do pleno funcionamento e das capacidades 

das Com Tat, tendo em vista as rádios operarem em VHF. Além disso, foram citadas 

algumas falhas de transmissão em fonia, imagem e dados, fruto de sobrecarga e 

panes causadas por falhas e fragilidade em cabeamento que interligam os 

componentes. As principais e recorrentes observações são apresentadas conforme 

quadro a seguir. 

Observa-se também que quando perguntamos se as Com Tat atendem ao 

emprego da fração e permitem um fluxo contínuo e confiável, o número de 

respondentes no âmbito do grupo de exploradores praticamente se equilibra entre o 

sim e o não, diferindo da opinião dos comandantes de pelotão. Nota-se nesse caso, 

que a confiabilidade e continuidade do fluxo de informação, enfrenta maiores 

problemas no grupo de exploradores, responsáveis pelo emprego dos sensores e 

transmissão da informação.  

Quando se trata de imagens e vídeos transmitidos/recebidos, os comandantes 

de pelotão respondem sim e não de forma equilibrada, evidenciando que suas 

estações rádio constituem os gargalos para transmissão ao escalão superior, uma vez 

que recebem e retransmitem aos comandantes de subunidade. 
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Questionários 

1) “[...] o rádio SPR empregado pelas viaturas do G Exp não 
garante uma boa qualidade na transmissão de vídeo, bem como 
um alcance menor devido à baixa potência do rádio 7800S.” 

2) “[...] até o comandante de pelotão e esquadrão as 
informações fluem com eficiência devido o distanciamento em 
relação ao grupo de exploradores. Já, adicionando o emprego 
de mais sensores, como o TVP, fica evidente que a quantidade 
de informações fluindo pelo sistema o deixa sobrecarregado, 
resultando numa maior lentidão para que os reportes GPS 
atualizem-se e sejam replicados nos outros perfis de C2Cmb na 
medida em que aumentam-se a quantidade de "nós" que o 
sistema deve subir (quanto mais "saltos", maior a porcentagem 
da informações - pacotes de dados - perdidos pelo caminho).” 

3) “[...] sendo necessário o emprego de pessoal especializado 
para solucionar panes de sistemas.” 

4) “Houve panes causadas por outros fatores, porém os 
operadores eram capazes de sanar, como mal contato devido 
às trepidações da viatura.” 

Questionários 

5) “A maioria dessas interrupções de transmissões ocorriam 
devidamente pelo fator do terreno.” 

6) “O reposicionamento auxilia na busca da transmissão, porém 
o material é muito complexo.” 

7) “Entretanto, a proximidade entre o fato no nível de menor 
escalão (G Exp/Pel) e o Cmdo do Rgt pode causar decisões 
equivocadas, visto que a tecnologia não substitui o 
discernimento do militar na ponta da linha. Os Cmt Rgt devem 
ser conscientizados sobre isso, bem como os militares nos 
menores escalões, para que não percam oportunidades táticas 
por aguardarem ordens." 

8) “Todos os pontos se referem em qual ferramenta se dispõem, 
mas a eficiência delas repousa em como se utiliza as 
ferramentas. Há de se incluir nesse sistema a complexidade de 
configuração do sistema e a tecnologia embarcada para a 
depanagem de panes, o que gera necessidades de 
adestramento também.” 

“O período do lanço do PC, por ter que desmontar todos os 
meios para o deslocamento, apresenta um momento de perda 
de consciência situacional (Vtr do S3 sem os meios SISFRON).” 

“Necessidade de 01 rádio HF na Vtr do Cmt Pel C Mec 
(Desdobramento em grandes distâncias nas Op Fx Fron) Lima 
"A" = Juliet "A.” 

   Quadro 7: Apresentação de dados obtidos da revisão da literatura e condução 
                   dos questionários sobre a respectiva questão de estudo. 
     Fonte: O autor 
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4.1.4 Análise do controle das peças de manobra através das Com Tat e do SAD 

do SISFRON  

A presente seção tomou como base a questão “A consciência situacional 

trazida pelo SISFRON permite um controle preciso e oportuno das peças de 

manobra?” e teve como objetivo verificar a execução do exercício do comando, 

empregando as Com Tat e o SAD. Após coletar as informações recebidas, os níveis 

decisores devem possuir ferramentas que permitam analisar essas informações de 

uma forma objetiva e que permitam também integrar essas mesmas informações no 

exame de situação dos comandantes táticos.  

O comandante após o seu exame de situação deve ser capaz de emitir suas 

decisões de forma precisa para que não haja problemas de interpretação e deve ainda 

possuir a capacidade de monitorar as evoluções no teatro de operações.  

A tabela e o quadro a seguir apresentados foram montados com base nos 

dados obtidos pelos questionamentos relacionados a análise das informações 

empregando-se o SAD e a emissão de suas ordens para o exercício do comando 

propriamente dito. 

Além disso, também foram coletadas, por meio de pesquisa bibliográfica, 

informações colhidas no relatório de desempenho da validação do SISFRON nível 

unidade, ocorrida em 2017 na 4ª Bda C Mec. 

 

        Questionamentos Resultados 

Em relação a capacidade de 
transmissão das Com Tat e o 

processamento de 
informações pelo C2Cmb 

durante uma ação de 
reconhecimento, podemos 

afirmar que a velocidade e a 
continuidade do fluxo de 

transmissão de dados e fonia 
permitem uma pronta 

resposta contra as ameaças 
através de mudanças de 
planejamento durante a 

operação em curso? 
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O tráfego de dados permite 
uma comunicação eficiente e 

instantânea entre os 
escalões superiores e 

subordinados? 

 

 
Os recursos operacionais 

foram utilizados a contento e 
corresponderam as 

necessidades da fração 
(emissão de Planos e 
Ordens, Medidas de 

Coordenação e Controle, 
Sistema de Gerenciamento 
Logístico, ferramentas de 
análise do terreno como 

distâncias e perfis, confecção 
de calcos de manobra, 

lançamento de incidentes e 
inimigos/obstáculos)? 

 

O C2Cmb apresentou 
estabilidade de enlace de 

dados com as diversas 
frações da OM permitindo 

que o comando mantivesse a 
ligação com suas peças de 

manobra durante todo o 
tempo?  

As Com Tat e o SAD 
permitem um fluxo 

ininterrupto de informações 
ao Cmdo e EM e atendem ao 

fim a que se destinam de 
buscar tirar proveito das 

informações do oponente 
e/ou negar-lhe essas 

habilidades assim como 
permite um planejamento 

com o objetivo de empregar 
na medida certa dos recursos 
militares e para a tomada de 

decisões eficazes que 
garantam o êxito das 

operações? 

 

 Quadro 8: Tabela resumo dos dados obtidos através dos questionários 
                   relacionados à respectiva questão de estudo 
Fonte: O autor 
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Analisando do ponto de vista do Sistema de Apoio a Decisão, a expedição de 

ordens, planos, inserção de MCC e ordens fragmentárias ocorreram praticamente em 

tempo instantâneo e permitiram com ferramentas gráficas uma comunicação sinérgica 

entre escalões superior e subordinado. Cabe ressaltar que tanto no relatório, quanto 

nas pesquisas, não foi identificada a ausência de funcionalidades que comprometesse 

o emprego do SAD. 

As ferramentas do C2Cmb que permitem a emissão de Planos e Ordens, 

Medidas de Coordenação e Controle, Sistema de Gerenciamento Logístico, 

ferramentas de análise do terreno como distâncias e perfis, confecção de calcos de 

manobra, lançamento de incidentes e inimigos/obstáculos, dentre outros recursos, 

atenderam de maneira satisfatória ao emprego no nível unidade. Além disso, após o 

processamento das informações pelo SAD, foi perfeitamente possível emitir ordens e 

realizar contato com a tropa através de fonia e dados, a fim de reposicionar peças de 

manobra, modificar MCC, entre outros. 

O relatório de validação do SISFRON nível RC Mec, em relação SAD nos 

apresenta ainda as seguintes assertivas: 

 

a) Do aspecto de inteligência, utilizou-se o recurso de eventos para a 
confecção de relatórios de inteligência de maneira mais gráfica; 
b) O reporte de localização das peças de manobra ocorreu de maneira 
satisfatória e os recursos operacionais como emissão de Planos e Ordens 
de maneira clara e precisa, principalmente quanto ao esquema de manobra. 
O chat foi bastante utilizado; 
c) O enlace variou, de acordo com a transmissão, a qual estava 
condicionada aos obstáculos existentes ao longo do reconhecimento; 
d) Todos os equipamentos que componham a arquitetura de C2Cmb 
entraram no sistema; 
e) Para as ações de reconhecimento o sistema mostrou-se adequado; 
f) Após longo tempo de operação, o SAD fica sobrecarregado ao ter muitas 
informações, ocasionando muita instabilidade, fazendo com que o usuário 
tenha que reiniciar o sistema; 
g) Os resultados foram extremamente positivos, favorecendo o 
acompanhamento da situação por meio da localização geográfica das 
peças de manobra e da atualização constante da situação; 
h) O Aumento das distâncias entre a SU e o Rgt implicam em uma maior 
instabilidade na tramitação das informações. Acreditamos que o aumento 
no número de repetidoras (no mínimo 01 por SU) e a adoção de 02 Vtr MTO 
por OM minimize as limitações do desdobramento do Rgt na Zona de Ação; 
i) A coleta de informações, de acordo com os EEI, possibilitou a criação de 
um banco de dados, através das ferramentas do SAD; 
j) O relatório de reconhecimento foi confeccionado por meio do programa 
C2Cmb; e 
l) O sistema possibilita estabelecer operações de IRVA dentro das 
necessidades de inteligência estabelecidas pelos escalões superiores. 
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4.1.5 Percepção dos respondentes a respeito das Comunicações Táticas e do 

Sistema de Apoio à Decisão do SISFRON, de acordo com a Escala de Likert 

O quadro seguinte evidencia como os militares que empregam os meios do 

SISFRON, mais particularmente as Comunicações Táticas e o Sistema de Apoio à 

Decisão, percebem o ganho em consciência situacional e o incremento na capacidade 

de reconhecimento, o ganho de novas capacidades operacionais das tropas de 

cavalaria mecanizada da 4ª Bda C Mec. 

 

A implementação do SISFRON nos RC Mec permitiu uma maior consciência 
situacional durante as ações de reconhecimento na fronteira. 

 

Considerando as Com Tat (sem levar em consideração as plataformas e as 
panes causadas por essas viaturas) e os recursos por ela trazidos quando 
comparados a ausência desses meios, podemos afirmar que houve um salto 
tecnológico e um incremento operacional. 

 

Considerando as Com Tat, utilizando um emprego judicioso do terreno, 
podemos dizer que a consciência situacional nos diversos níveis se mantém de 
forma praticamente constante (fonia, dados, vídeos, fotos, relatórios). 
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O C2Cmb apresenta os recursos necessários para desenvolver as atividades 
operacionais relativas ao emprego da tropa em ações de reconhecimento com 
ou sem contato com tropa inimiga/adversa (confecção de calcos, relatórios, 
inclusão de incidentes e obstáculos, estudo do terreno, alternância de cartas e 
filtros, etc.). 

 

O C2Cmb permite a comunicação direta entre os níveis decisórios (com as 
devidas autorizações), permitindo um acompanhamento mais real das ações 
desenvolvidas durante um reconhecimento permitindo a interferência mais 
precisa e fiel no combate quando houver necessidade. 

 

Apesar de necessitar de aprimoramentos, o C2Cmb no contexto do SISFRON 
representa um salto tecnológico que vem alavancar a eficiência das operações 
militares. 
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Quadro 9: Percepção global da tropa da 4ª Bda C Mec quanto ao SISFRON 
Fonte: O autor 

4.2 DISCUSSÃO 

A subseção tem o objetivo de, por meio de uma análise comparativa, confrontar 

os resultados obtidos nas coletas documentais e aqueles evidenciados pelos 

questionários. Partindo dessa análise, pode-se alcançar conclusões que mesmo 

parcialmente, respondem as questões de estudo previamente estabelecidas. 

A fim de melhor organizar e facilitar a discussão dos resultados, esses foram 

organizados em subseções referentes às variáveis dependente e independente. 

4.2.1 Variável Independente 

As ponderações e resultados relacionados a variável independente, podem ser 

resumidos da seguinte forma: 

O SISFRON em sua fase piloto iniciou a operação de nove subsistemas que 

são: optrônicos; sistema de vigilância, monitoramento e reconhecimento, MAGE, 

comunicações Táticas, comunicação satelital, comunicação estratégica, 

infraestrutura, centros de comando e controle, sistema de apoio à decisão e suporte 

logístico integrado. Esses subsistemas são os responsáveis pela geração da 

capacidade de atuar com um moderno sistema de comando e controle, que perpassa 

desde a detecção e identificação de uma ameaça, até o fornecimento de materiais, 

por meio de uma cadeia logística estruturada e complexa; 

No nível tático, o Subsistema Comunicações Táticas, composto por rádios de 

última geração, é fundamental para a geração de situação tática corrente e constitui o 
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elo entre o Sistema de Apoio à Decisão e os diversos subsistemas compostos por 

sensores inerentes ao SISFRON. 

O Sistema de Apoio à Decisão é o sistema computacional de comando e 

controle que suporta uma unidade no nível tático e permite que essa realize ações 

como a de reconhecimento na faixa de fronteira. 

As capacidades de transmissão fornecida pelos rádios VHF que compõe o 

subsistema mostram-se satisfatórias no desenvolvimento das ações de 

reconhecimento na faixa de fronteira. Transmissão de dados e imagem permitem a 

ligação entre os diversos sensores de outros subsistemas e o SAD e a fonia permitem 

a comunicação entre os elementos do RC Mec. No entanto, o SAD fica 

sobrecarregado ao ter muitas informações, ocasionando muita instabilidade, fazendo 

com que os usuários, por vezes, tenham que reiniciar o sistema. Sendo assim, o 

contínuo fluxo de transmissão para o emprego dos meios com oportunidade fica 

parcialmente afetado. Embora, a reinicialização do sistema seja algo da ordem de 

cinco minutos, o que não é um tempo comprometedor do ponto de vista da manobra 

(reinicialização da máquina, reinicialização de software), e isso não pode ocorrer em 

um momento decisivo. 

As comunicações táticas e suas capacidades, agregaram poder de combate à 

manobra. Porém quando se fala no fator educação do DOAMEPI, o pessoal de uma 

maneira geral – devido a diversos fatores- não possui capacitação suficiente. Muitas 

panes de operador em todos os níveis impedem o sistema de operar em sua plenitude. 

Além do mais, a tecnologia agregada as comunicações táticas e os conhecimentos 

exigidos de arquitetura de rede por exemplo, não são conhecimentos usuais e 

correntes do dia a dia de nossas tropas. 

Alguns desses problemas identificados, nos fazem pensar no tempo que se 

leva para capacitar pessoal a operar um equipamento de alta tecnologia e 

considerável complexidade se considerada sua operação para atingir o máximo de 

suas capacidades. 

Como citado no relatório de validação do SISFRON nível unidade, as ligações 

estabelecidas pelos rádios até o nível SU foram adequadas as necessidades de ações 

de reconhecimento. O alcance do material em fonia e dados variou entre 2 a 4 Km de 

frente e 2 a 6 Km de profundidade. Ressalta-se que o desempenho do material oscilou 

em relação a existência de   dobras no terreno e cobertura vegetal. 
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No nível G Exp, a comunicação interna variou um pouco, se considerarmos o 

desempenho relacionado à distância, em alguns locais, devido ao perfil do terreno, o 

alcance não ultrapassou 500 m em situação de movimento e 1.000 m em situação 

estática. Faz-se necessário nova análise sobre a disponibilidade de um rádio 

multibanda no G Exp, o que daria, possivelmente, maios amplitude de 

desdobramento, conforme sugerido no relatório supracitado. 

A comunicação tática entre SU e Rgt pode ser muito bem observada em 

emprego real, durante a execução da Op Ágata II/2017, quando se pôde estabelecer 

fonia através os rádios HF. Os dados foram transmitidos a distâncias aproximadas de 

18 Km. 

A velocidade de transmissão aumentou se comparadas as tropas dotadas com 

os meios SISFRON e sem esses meios: 

1) O tempo de transmissão de arquivos entre as frações diminui em 100%; 

2) O tempo de reporte de identificação de ameaças diminuiu em 100%; 

3) O número de reportes aumentou em 22 vezes; 

4) O tempo de reporte de MCC do nível unidade até o grupo de exploradores 

diminuiu em 96,25%; 

5) O tempo de confecção de um calco de situação da ameaça e sua 

transmissão teve um ganho de 100%; e  

6) O tempo de expedição de uma O Frag pela unidade até o cumprimento pelo 

G Exp (considerando as diversas retransmissões do Cmt SU – Cmt Pel – Cmt G Exp), 

teve um ganho de aproximadamente 50% em sua execução, mitiga o risco de 

interpretação equivocada. 

Quanto a qualidade das informações e ganho em consciência de ações 

correntes, cabe ressaltar uma observação presente no relatório de validação do 

SISFRON que evidencia o fato de que o aumento de capacidade não se resume 

somente a quantidade de reportes de posição, mas permitem uma maior qualidade e 

precisão nas informações transmitida através dos meios SISFRON. 

A qualidade e precisão da informação transmitida, reflete no aumento da 

capacidade do RC Mec. A Ordem transmitida pelo C2Cmb é mais rica em detalhes. 

Ainda com relação à velocidade, uma vez que algum nível lance qualquer informação, 

esta é replicada imediatamente pelo sistema, considerando as interfaces ativas. 

A Estratégia Militar de Defesa ressalta que uma estrutura de Comando, 

Controle e Inteligência consolidadas são as principais capacidades operativas 
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desejadas para as Forças Armadas. Comando, Controle e Inteligência são 

capacidades que, conforme o CCOMGEX, podem prover ao escalão decisor “uma 

precisa consciência situacional integrada ao teatro de operação, para que possa 

escolher a melhor linha de ação, elaborar seu planejamento e sua distribuição para 

execução” (BRASIL, 2013), de forma que ações eficientes e eficazes possam ser 

destinadas às ameaças.  

O sucesso da função de combate Manobra, mais especificamente com vistas 

para as ações de reconhecimento da cavalaria mecanizada, repousa no sucesso e na 

integração com função de combate Comando e Controle. 

Nesse ínterim, como resultado parcial, verificamos que a função de combate 

manobra, mais especificamente tendo um RC Mec como peça em ação de 

reconhecimento na faixa de fronteira, depende do funcionamento dos sistemas e 

subsistemas que compõe a estrutura sobre a qual se apoia o C2 e podemos inferir que 

os subsistemas até o momento tratados atendem de forma bastante satisfatória e 

contribuem para a criação de uma consciência corrente e precisa das ações em curso. 

4.2.2 Variável Dependente 

A Portaria n⁰ 197 – EME, de 26 de setembro de 2013, foi emitida no contexto 

de delinear quais as capacidades requeridas pela Força Terrestre para enfrentar os 

desafios da Era do Conhecimento. O documento ressalta que, “Em todos os níveis, 

os comandantes necessitam obter uma percepção atualizada e que reflita a realidade 

sobre o ambiente e a situação de tropas amigas e oponentes” (BRASIL, 2013b). A 

essa percepção atualizada que reflete a situação corrente das dimensões do ambiente 

operacional e dos seus atores, chamamos de consciência situacional. 

Doutrinariamente, um RC Mec e seus elementos de manobra, durante uma 

ação de reconhecimento, devem ser balizados pelos fundamentos das operações de 

reconhecimento que são: orientar-se segundo os objetivos de informações; participar 

com rapidez e precisão os informes obtidos; evitar um engajamento decisivo; manter 

o contato com o inimigo; e esclarecer a situação. Esses fundamentos servem para 

todas as ações de reconhecimento, inclusive as realizadas nas fronteiras do estado 

do Mato Grosso do Sul. Contudo, no atemos ao princípio de participar com rapidez e 
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precisão os informes obtidos, pois, esse princípio é o que permite uma consciência 

corrente dos acontecimentos. 

Para que os informes tenham valor para os níveis decisórios, esses devem ser 

transmitidos com oportunidade e sua coleta deve conter fatos e não opiniões. Como 

dito anteriormente, o sucesso da função de combate Manobra, mais especificamente 

com vistas para as ações de reconhecimento, repousam na na eficiência do Comando 

e Controle da tropa que executa essas ações. Essa assertiva se confirma pela ideia 

força exposta pelo Gen Bda DAHMER, Comandante do Comando de Comunicações 

e Guerra Eletrônica do Exército em palestra na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

no dia 12 de setembro de 2019: “A consciência situacional está diretamente ligada a 

um eficiente sistema de Comando e Controle.” 

Partindo dessas premissas que dimensionamos a consciência situacional em 

três princípios de comando e controle mais intrinsecamente ligados a obtenção e 

manutenção da consciência situacional e relacionados ao fundamento das operações 

de reconhecimento já elencado. 

O princípio da rapidez diz que um sistema de Comando e Controle deve 

proporcionar velocidade ao processo decisório, possibilitando acesso imediato às 

informações por parte de todos os escalões envolvidos, segundo o EB-MC-10.205 

Manual de Campanha Comando e Controle. 

O princípio da continuidade influencia diretamente a dotação de meios para os 

escalões – pessoal e material – que permitem que os sistemas de C2 possam operar 

de forma ininterrupta, também segundo o EB-MC-10.205 Manual de Campanha 

Comando e Controle. 

O princípio da confiabilidade trata das capacidades de um sistema em se 

manter operante face aos acontecimentos imprevistos do ambiente operacional, 

apresentando inclusive enlaces de comunicações alternativas. É a capacidade que 

tem um sistema de C² de proporcionar credibilidade a seus usuários, suscitando 

confiança nas suas potencialidades em função da sua eficácia. (BRASIL, 2015). 

Como conclusão parcial, verifica-se a importância de serem respeitados e 

mantidos os fundamentos e princípios citados. Quanto maior a rapidez e precisão dos 

informes, que devem ser transmitidos com oportunidade para permitir ao planejador 

no nível regimento o maior número possível de subsídios, e tanto quanto mais 

confiável e contínua for essa transmissão, mais precisa é a consciência situacional e 

maior tornam-se as ferramentas para as tomadas de decisão acertadas. 
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5 CONCLUSÃO 

As fronteiras brasileiras são impressionantes pela extensão e pelas diversas 

singularidades relacionadas aos diferentes tipos de terreno. Além disso, as 

peculiaridades dos aspectos psicossociais da população dessa região representam 

um verdadeiro desafio que se apresenta na dimensão humana do espaço de batalha. 

Soma-se a isso uma variada gama de problemas que a fronteira oeste do país 

apresenta. 

Entre os grandes desafios enfrentados pelo Estado brasileiro está o de manter 

a sua soberania por meio do controle de suas fronteiras, sejam essas fronteiras secas 

ou delineadas por obstáculos naturais. 

Essa pesquisa tratou mais especificamente do Estado do Mato Grosso do Sul 

e de uma das fronteiras mais problemáticas do Brasil. Uma fronteira seca, extensa, 

com sérios problemas relacionados a criminalidade, a questão indígena, à questão 

agrária e a diversidade de atores infraestatais e ultranacionais. 

Como já citado na pesquisa, cerca de 80% dos ilícitos relacionados ao 

narcotráfico demandem sobre o território nacional pela fronteira do Mato Grosso do 

Sul, buscando atingir os centros nevrálgicos do país como o estado de São Paulo, 

dentre outros, para daí serem distribuídos por todo o país. 

O ambiente dessa região é um ambiente que apresenta todas as características 

do ambiente operacional contemporâneo na Era do Conhecimento e que fica bem 

resumido no acrônimo VICA (volátil, incerto, complexo e ambíguo), conceito 

introduzido pelo U.S. Army War College, em meados da década de 90, para explicar 

um mundo novo, de mudanças extremamente rápidas, ameaças de poderes paralelos 

infraestatais com interesses que transcendem as fronteiras, ambiente permeado pela 

tecnologia, questões relacionadas a minorias e toda a complexidade possível. 

Para enfrentar essa realidade de nossas fronteiras, o Exército Brasileiro 

concebeu o maior projeto de vigilância de fronteiras em execução no planeta, o 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. 

O SISFRON,como apresentado nesta pesquisa com enfoque nas 

Comunicações Táticas e no Sistema de Apoio à Decisão, gerou novas capacidades 

como a dissuasão terrestre compatível com o status do país, a complementaridade 

com outros órgãos e agências, produtos de defesa vinculados às capacidades 
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operacionais requeridas e gestão sistêmica da informação operacional através do 

emprego dos RC Mec na faixa de fronteira. 

Para analisar o SISFRON, enquanto programa gerador de capacidades, 

devemos ter em mente o conceito já apresentado e presente no Manual de Campanha 

de Doutrina Militar Terrestre de que capacidade é a aptidão requerida a uma força ou 

organização militar, para que possa cumprir determinada missão ou tarefa. A partir 

disso verificou-se como ocorreu o desenvolvimento dessa capacidade de 

reconhecimento da cavalaria mecanizada. Deve-se lembrar que uma capacidade é 

obtida a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e 

indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura – que formam o acrônimo DOAMEPI. 

O estado do Mato Grosso do Sul, mais especificamente a 4ª Bda C Mec, foi a 

ponta de lança na implantação desse sistema que é um salto tecnológico para a 

agregação de capacidades às nossas tropas, como pode-se observar ao longo da 

pesquisa, salientando-se que foi realizada nessa pesquisa, a observação apenas pela 

ótica de dois dos seus subsistemas. 

Analisando-se de forma sistêmica a obtenção e manutenção da consciência 

situacional dos RC Mec dotados com meios SISFRON e sem esses meios por meio 

das variáveis dependente e independente, pode-se verificar que quando são 

obedecidos os princípios e fundamentos que serviram de indicadores da variável 

dependente, a consciência situacional é atingida. Porém, deficiências relacionadas a 

doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura, 

ainda impedem que um RC Mec atinja uma consciência situacional plena e 

consolidada. 

O grau de respeito ao fundamento de participar com rapidez e precisão os 

informes obtidos, conforme apresenta o Manual de Campanha Regimento de 

Cavalaria Mecanizado e os princípios de Comando e Controle da rapidez, 

continuidade e confiabilidade, estão diretamente ligados a variável dependente que 

são os subsistemas do SISFRON. Dimensionados nas Comunicações Táticas e no 

Sistema de Apoio à Decisão, quando manipulados os indicadores dessas dimensões, 

fazem com que aumente ou diminua numa razão diretamente proporcional a 

consciência situacional. Nos momentos em que essa relação das variáveis não 

obedece a uma razão diretamente proporcional ou tem uma certa defasagem, entram 
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em cena os fatores externos como problemas de material e pessoal que já foram 

citados. 

As fontes de consulta, de uma forma geral, apresentam os conceitos 

relacionados a comando e controle, consciência situacional, guerra centrada em 

redes, mas nada mais especificamente relacionado ao “como” essa consciência 

situacional é obtida e mantida em operações. A pesquisa buscou trazer essas 

respostas, de um ponto de vista mais tático, perpassando todo o cenário e seus atores, 

através de um estudo baseado em um caso mais concreto vivenciado pelas peças de 

manobra da Brigada Guaicurus em sua missão de monitorar a fronteira do estado do 

Mato Grosso do Sul.  

Evidenciou também os problemas e desafios enfrentados pelos militares que 

de forma dedicada e comprometida labutam de forma diuturna nas fronteiras do este 

do país e empregam os meios do SISFRON. 

O presente estudo buscou desde a caracterização do ambiente da fronteira ora 

em tela, as considerações civis, o modo como as unidades operam, os equipamentos 

do SISFRON que essas unidades operam e, por fim, a apreciação do emprego dos 

equipamentos no monitoramento das fronteiras. Para desenvolver esses assuntos foi 

estabelecido um problema a ser solucionado, objetivos gerais, objetivos específicos e 

questões de estudo que balizaram todo o estudo. 

A percepção precisa e atualizada do ambiente operacional ocorre com a 

disponibilidade de um significativo volume de informações sobre o ambiente de 

emprego e todas as situações que o envolvem. 

Essa percepção fiel dos acontecimentos e suas evoluções no transcurso de 

uma operação trazida como uma nova capacidade gerada pelo SISFRON pode ser 

vista na apresentação dos resultados do relatório de validação e na apresentação da 

pesquisa feita com militares das três unidades de cavalaria mecanizada da 4ª Bda C 

Mec, que compuseram a amostra. O relatório e os questionários foram orientados 

conforme a doutrina vigente da Força Terrestre Brasileira. 

A metodologia do trabalho escolhida mostrou-se eficiente para a consecução 

dos objetivos propostos, somada a uma detalhada revisão da literatura alinhada com 

assuntos fundamentais e outros que de forma transversal integram um embasamento 

teórico inicial necessário ao entendimento do assunto. 

Os questionários permitiram maior detalhamento do assunto, permitindo um 

esclarecimento maior através da visão de quem realmente emprega o material. 
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O problema “Como o Comando e Controle - através das Comunicações Táticas 

e do Sistema de Apoio à Decisão do SISFRON - permite a obtenção e a manutenção 

da consciência situacional nas ações de Reconhecimento realizadas por um RC Mec 

na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul?” foi solucionado na medida em que se 

tornou possível apontar de uma forma mais concreta a consciência situacional que 

uma tropa dotada com meios do SISFRON pode obter se comparada com uma tropa 

não dotada com esses meios. Esse apontamento concreto da obtenção e manutenção 

da consciência situacional, baseou-se em números, ideias colhidas, validações do 

programa SISFRON e em um questionário realizado com militares que possuem 

expertise no assunto. 

O objetivo geral do trabalho, bem como os objetivos específicos foram 

plenamente atingidos. Sendo assim, o presente estudo justificou-se por promover uma 

discussão embasada em procedimentos científicos a respeito de um tema atual e que 

é o maior programa estratégico do Exército Brasileiro e com maior volume de recursos 

investidos. Pode-se também verificar oportunidades de melhoria e problemas 

existentes no SISFRON do ponto de vista tático quando o sistema é empregado por 

um RC Mec. 

Mesmo assim, fica evidente que a doutrina está sendo desenvolvida durante o 

emprego do material nas operações na faixa de fronteira. Nem o emprego do material 

e nem as operações da faixa de fronteira possuem doutrina estabelecida, contudo 

necessitam ser normatizadas e transformadas em manual, pois, tanto esse tipo de 

operação, quanto o SISFRON, são e serão realidades constantes.  

Palavras do comandante do CCOMGEX em palestra na ESAO, em setembro 

de 2019, deixaram evidentes que o SISFRON será expandido, respeitando o ciclo de 

vida dos materiais e terá seus meios e sistemas substituídos e atualizados conforme 

necessário, mas mantendo o escopo do projeto e a entrega a que se destina que é a 

segurança das fronteiras para a nação brasileira. Esse assunto, essa doutrina e 

normatização, constituem terreno fértil para futuras pesquisas. 

Outro fato bastante relevante é a complexidade observada em alguns pontos 

dos subsistemas como a arquitetura de rede por exemplo. Disso decorre que nossos 

recursos humanos devem ser recrutados sob outros critérios de seleção ou ser 

modificados em alguns aspectos da qualificação do nosso pessoal, que opera 

equipamentos de alta tecnologia e altíssimo valor agregado. É a Era do 
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Conhecimento. Esse fato também se torna subsídio para uma linha de pesquisa 

voltada a educação no contexto da instrução militar. 

A operação em rede, como preconizado na END, sem dúvida, propicia 

condições favoráveis para as forças empregadas nas operações militares, 

contribuindo, significativamente, para a construção, a manutenção e a difusão da 

consciência situacional no espaço de batalha, com o consequente aprimoramento do 

Ciclo de C², traduzido em vantagem sobre as ameaças da fronteira oeste do país. 

Algumas ressalvas merecem ser feitas, fruto dos resultados colhidos no 

trabalho e em informações bastante recentes. O SISFRON foi analisado na pesquisa 

em sua fase piloto que ocorreu no Mato Grosso do Sul, disso decorre que muitos 

conhecimentos relativos à operação, logística, material, contratos nacionais e 

internacionais de offset, foram adquiridos e servem para incrementar melhorias nas 

próximas fases. A entrega completa de todos os subsistemas está prevista para 2021, 

quando teoricamente o sistema estaria operando em sua capacidade plena com todos 

os seus meios.  

Concluímos, apesar de quaisquer ressalvas, que a consciência situacional é 

obtida e mantida através da velocidade, da qualidade e precisão da informação 

transmitida o que reflete no aumento da capacidade do RC Mec em ações de 

reconhecimento na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul. Soma-se a isso, o fato 

de que as ordens transmitidas pelo C2Cmb são mais ricas em detalhes e minimizam 

dúvidas de execução, fator crucial para o êxito das operações.  

Os níveis decisórios têm a capacidade de controlar suas peças de manobra 

com oportunidade, recebendo insumos em tempo adequado traduzidos em imagens, 

vídeos, mensagens e um sem número de ferramentas que podem ser utilizadas pelos 

sensores. O comando é exercido plenamente através das ferramentas do SAD que 

permitem uma análise e processamento de todas as informações colhidas e 

transmitidas e uma posterior emissão de ordens e planejamentos que obedecem a um 

ciclo e podem ser atualizados de forma constante e mitigando dúvidas na execução. 

Apesar disso, a continuidade por vezes fica prejudicada, a disponibilidade dos 

meios oscila, a operação é prejudicada pela falta de um adestramento e instrução 

normatizados, o emprego tático é ainda empírico, os cargos previstos precisam ser 

adequados ao novo número de meios disponíveis e equipamentos e as infraestruturas 

necessitam de adaptações. 

 



102 

 

 

 

 

 

  



103 

 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, Valéria. Sisfron é o “reality show” da fronteira, diz general. Dourados Agora, 
2019. Disponível em: <https://www.douradosagora.com.br/noticias/dourados/sisfron-
e-o-reality-show-da-fronteira-diz-general-01-02-2019-08>. Acesso em: 30 mar. 2019. 

BRASIL. Exército. C 2-20: Regimento de Cavalaria Mecanizado. 2. ed. Brasília, 
DF, 2002. 

________ C 20-1: Glossário de Termos e Expressões para uso no Exército. 3. 
ed. Brasília, DF, 2003. 

________ EB20-MC-10.102: Doutrina Militar Terrestre. 1 ed. Brasília, DF, 2014a. 

________ EB20-MC-10.307: Planejamento e Emprego da Inteligência Militar. 1 
ed. Brasília, DF, 2016a. 

________ EB20-MC-10.205: Comando e Controle. 1 ed. Brasília, DF, 2015a. 

________ EB70-MC-10.223: Operações. 5. ed. Brasília, DF, 2017. 

________ EB70-MC-10.242: Garantia da Lei e da Ordem. 1. ed. Brasília, DF, 2018. 

________ Nota Doutrinária Nr 01 – C Dout Ex/COTER. 1. ed. Brasília, DF, 2019. 

________ Estado Maior. Bases para transformação da Doutrina Militar Terrestre. 
Brasília, DF, 2013a. 

________ EB70-MC-10.201: Interagências. 1 ed. Brasília, DF, 2013b. 

________. Comando do Exército Aprova os Projetos Previstos para 2017, no 
Programa de Condicionantes Doutrinárias e Operacionais, dentro do Programa de 
Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre 2017/2018 (EB20-P-03. 001). Boletim 
do Exército n⁰ 052/2016, Brasília, 30 dez. 2016. Portaria do Comandante do 
Exército, 2016b  

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 
mar.2018  

BRASIL. Decreto nº 373, de 25 de setembro de 2013. Aprova a Política Nacional 
de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa nacional. 
Brasília, DF: Presidência da República, 2013.  

BRASIL. Decreto n⁰ 7.638, de 08 de dezembro de 2011. Aprova o Plano 
Estratégico de Fronteiras. Brasília, DF: Presidência da República, 2011. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7638.htm. 
Acesso em: 03 mar. 2018 

 

https://www.douradosagora.com.br/noticias/dourados/sisfron-e-o-reality-show-da-fronteira-diz-general-01-02-2019-08
https://www.douradosagora.com.br/noticias/dourados/sisfron-e-o-reality-show-da-fronteira-diz-general-01-02-2019-08


104 

 

BRASIL. Estado Maior do Exército. Portaria n⁰193, de 23 de dezembro de 2010. 
Aprova a Diretriz para Implantação do Projeto SISFRON. Brasília, DF, 2010. 

BRASIL. Estado Maior do Exército. Portaria n⁰ 197, de 26 de setembro de 2013. 
Aprova as Bases para Transformação da Doutrina Militar Terrestre. Brasília, DF, 
2013. 

BRASIL. Estado-Maior do Exército (EME). Escritório de Projetos do Exército (EPEx). 
Integrando capacidades na vigilância e na atuação em nossas fronteiras. 2017. 
Disponível em: http://www.epex.eb.mil.br/. Acesso em: 02 mar. 2018. 

BRASIL. Estado-Maior do Exército (EME). SISFRON opera com 90 % de sua 
capacidade tática. 2019. Disponível em: https://www.defesa.gov.br/noticias/50004-
sisfron-opera-com-90-da-sua-capacidade-tatica. Acesso em: 05 abr. 2019. 

BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dinâmicas transfronteiriças e 
o avanço da violência na fronteira sul-matogrossense: Boletim regional, urbano 
e ambiental. 2017. 

BRASIL. Lei Complementar n⁰ 97, de 09 de junho de 1999. Dispõe sobre as 
normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 
Brasília, DF: Presidência da República, 1999. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm. Acesso em: 05 mar. 2018 

BRASIL. Lei n⁰ 6.634, de 02 de maio de 1979. Dispõe sobre a faixa de fronteira. 
Brasília, DF: Presidência da República, 1979. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6634.htm. Acesso em: 05 mar. 2018 

BRASIL. Lei n⁰ 7.710, de 14 de dezembro de 1983. Lei de Segurança Nacional, 
Brasília, DF: Presidência da República, 1983. 

BRASIL. Ministério da defesa. MD33-M-02: Manual de Abreviaturas, Siglas, 
Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas. Brasília, 2008. 

BRASIL. Ministério da defesa. MD31-M-03: Doutrina para o Sistema Militar de 
Comando e Controle. 3. Ed. Brasília, 2015b. 

BRASIL. Ministério da Defesa. Portaria n⁰ 400, de 21 de setembro de 2005. Aprova 
a Política Militar de Defesa, Brasília, DF, 2005.  

BRASIL. Portaria n⁰578, de 27 de dezembro de 2006. Aprova a Estratégia Militar 
de Defesa. Brasília, DF, 2006.  

BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC 014.387/2014-0: Relatório de Auditoria. 
2014b. 

BUFOLO, Renato. O SISFRON e o papel do Exército nas Operações em 
Ambiente Interagências. 2014. 60f. Trabalho de conclusão de curso – Escola de 
Comando e Estado Maior do Exército, ECEME, Rio de Janeiro, 2014.  

CAMPOS, Marcelo José Marquez. Sistema de Monitoramento Integrado de 
Fronteiras e sua possível participação na cooperação internacional de defesa. 

http://www.epex.eb.mil.br/
https://www.defesa.gov.br/noticias/50004-sisfron-opera-com-90-da-sua-capacidade-tatica
https://www.defesa.gov.br/noticias/50004-sisfron-opera-com-90-da-sua-capacidade-tatica


105 

 

2015. 30f. Artigo Científico – Universidade de Brasília, UNB, Brasília, 2015b. 

CORDEIRO, Sandro Silva. A Influência da Guerra Cibernética nos sistemas de 
Comando e Controle (C2) nas Operações Militares. 2004. Dissertação (Mestrado) 
– Escola de Comando e Estado Maior do Exército, ECEME, Rio de Janeiro, 2004. 

EJERCICIOS Finales 2015. Armas & Servicios, Chile, v.1, n.9, 2016. 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS. Manual para Apresentação de 
Trabalhos Acadêmicos e Dissertações. 4. Ed. Rio de Janeiro, 2013d. 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Department of the Army. FM 3-98: 
Reconnaisance and Security. Washington, DC, 2015. 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Department of the Army. FM 5-0: The 
Operations. Washington, DC, 2010. 

EXÉRCITO. Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica. Descrição do 
Sistema. Interações do SISFRON com outras entidades governamentais. 
Disponível em: http://www.ccomgex.eb.mil.br/index.php/descricao-do-sistema 
Acesso em 12 Fev 2014. 

EXÉRCITO. 11o Regimento de Cavalaria Mecanizado. Relatório de Validação do 
SISFRON Nível Organização Militar. Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, 2017.  

FAGUNDES, Flávia Carolina de Resende. Cooperação em segurança e defesa no 
espaço andino-amazônico: ambiguidades e potencialidades. 2014. 135f. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, 
Porto Alegre, 2014.  

FERREIRA, Bruno Manuel Souza. O Comando e Controle nos Esquadrões de 
Reconhecimento. Academia Militar. Lisboa. 2012. 

FILHO, Hildo Vieira Prado. A transformação do Exército Brasileiro e o novo 
sistema de ciência, tecnologia e inovação do Exército: contribuições para a 
Soberania Nacional. 2014. 69f. Trabalho de conclusão de curso – Escola Superior 
de Guerra, ESG, Rio de Janeiro, 2014.  

INCE, A. N.; EVRENDILEK, C.; WILHELMSEN, D.; GEZER, F. Planning and 
Architectural Design of Modern Command Control Communications and 
Information System; Kluwer; 1997. 

KOSTIN, Sérgio. Modelo para gerenciamento de dados em um ambiente de 
comando e controle. 2001. 162f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, PUC/RJ, Rio de Janeiro, 2001. 

LANDIM, Hiarlley Gonçalves Cruz. SISFRON: ferramenta de ampliação da 
Diplomacia Militar brasileira e fortalecimento do CDS. 2013. Artigo Científico – 
Universidade Federal de Pernambuco, CFCH, Departamento de Ciência Política, 
Revista Política Hoje - 1a Edição - Volume 24, Pernambuco, 2013. 

LAPPIN, Yaakov. ISRAEL NAVY DEVELOPING NEW COMMAND AND CONTROL 



106 

 

SYSTEM - New system will bring sea-based firepower into the heart of any 
future conflict. 2016.Disponível em: http://www.jpost.com/Israel-News/Israel-Navy-
developing-new-command-and-control-system-448060/. Acesso em: 10 mar. 2018. 

NATO. North Atlantic Treaty Organization. Force Proposals 08. Bruxelas, Bélgica. 
2008. 

OLIVEIRA, H. J. C. Comando, controle, comunicação e inteligência (C3 I) nas 
operações de segurança. Defesa Nacional; 1999. 

ORR, George E. Combat Operations C3I: Fundamentals and Interactions. 1. ed. 
Alabama, Air University Press, 1983. 

PARANHOS JUNIOR, Claudio Nossar. Parâmetros básicos para modelagem 
conceitual de sistemas de C4ISR: uma aplicação do processo de engenharia de 
sistemas. Rio de Janeiro: IME, 2002. 

PEREIRA, Alexandre da Costa. Programa SISFRON. Centro de Estudos 
Estratégicos do Exército: Análise Estratégica, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 21-31, jun. 2017. 
Disponível em: http://www.ebrevistas.eb.mil.br/index.php/CEEExAE/article/view/919. 
Acesso em: 02 abr. 2019. 

PESSANHA, Emanuel Alexandre Moreira. O SISFRON e a base industrial de defesa. 
Doutrina Militar Terrestre em Revista, [S.l.], v. 1, n. 4, p. 74-79, out. 2013. ISSN 
2317-6350. Disponível em: 
http://ebrevistas.eb.mil.br/index.php/DMT/article/view/671. Acesso em: 08 abr. 2019. 

RODRIGUES, Maria das graças Villela et al. Metodologia da Pesquisa Científica: 
Elaboração de Projetos, Trabalhos Acadêmicos e Dissertações. 3. Ed, Rio de 
Janeiro: Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 2006. 

SILVA, Miguel Antônio Pereira. O SISTEMA ISTAR: Componentes, Fucionamento e 
Aplicabilidade. Contributos para o Sistema de Informações de uma Força. Instituto 
de Estudos Superiores Militares. Lisboa. 2007. 

VISACRO, Alessandro. A GUERRA NA ERA DA INFORMAÇÃO. 2018. Editora 
Contexto. 1a Edição. São Paulo, 2018  

 

 
  

http://www.jpost.com/Israel-News/Israel-Navy-developing-new-command-and-control-system-448060/
http://www.jpost.com/Israel-News/Israel-Navy-developing-new-command-and-control-system-448060/
http://www.ebrevistas.eb.mil.br/index.php/CEEExAE/article/view/919
http://ebrevistas.eb.mil.br/index.php/DMT/article/view/671


107 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS 

 

 MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 

 

                                                                                        Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018 

Prezados Senhores, 

A EsAO – Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, desenvolve seu programa de 

pós-graduação stricto sensu, conduz e orienta os alunos no desenvolvimento de suas 

pesquisas para a obtenção do Grau de Mestre em Ciências Militares. 

Sob a orientação e coordenação do Cel Luiz Carlos Enes de Oliveira está sendo 

realizada a pesquisa acerca da obtenção e manutenção da consciência situacional no 

emprego dos Regimentos de Cavalaria Mecanizada nas ações de reconhecimento na 

fronteira do estado do Mato Grosso do Sul através das Comunicações Táticas e do 

Sistema de Apoio à Decisão do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras.  

Este Projeto está sendo conduzido pelo Cap Jarbas Alfeu de Paula Júnior – 

mestrando, que vem participando de todas as fases do Projeto SISFRON desde sua 

implantação na unidade em que serviu. 

É nossa intenção analisar a consciência situacional proporcionada pelas 

capacidades do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras em seus diversos 

aspectos relacionados ao emprego militar através do trabalho de tese de mestrado 

que está sendo desenvolvido pelo capitão-aluno. 

Acreditamos que além de trazer uma contribuição significativa para o Projeto 

SISFRON, podemos contribuir para a missão subsidiária do Exército Brasileiro, 

regulada por legislação específica, para atuar na prevenção, controle, fiscalização e 

repressão aos delitos transfronteiriços e ambientais nas fronteiras terrestres utilizando 

meios modernos.  
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Para tal, estamos encaminhando um questionário, que acreditamos não exigir 

mais do que poucos minutos para ser respondido. 

Para responder por e-mail, encaminhar para: jarbas.alfeu+mestrado@gmail.com ou 

jarbas.alfeu@hotmail.com  

 

TELEFONES: (067) 99689 - 6150  

 

Todos os dados informados serão tratados com total confidencialidade pelo 

pesquisador e pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, devendo-se destacar que 

os resultados serão apresentados de forma global para a Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais e para o Exército Brasileiro. 

Após a conclusão da pesquisa e sua homologação pela EsAO, dentro das 

limitações de acesso, caso seja do interesse dos participantes, teremos o maior prazer 

em enviar cópia do trabalho. 

A participação de cada respondente convidado é vital para o sucesso do 

trabalho e para que cheguemos a uma conclusão fidedigna sobre o incremento 

operacional trazido por Programas Estratégicos como o SISFRON. Contamos com a 

sua adesão ao nosso trabalho e com o máximo de subsídios que possam nos fornecer. 

Qualquer dúvida quanto ao questionário ou outras informações sobre o 

trabalho, por favor não hesitem em realizar contato.  

Desde já, agradeço a sua participação. 

 Atenciosamente, 

 

Jarbas Alfeu de Paula Júnior - Capitão 

Aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

  

mailto:jarbas.alfeu+mestrado@gmail.com
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO I 

 

Comandante do Grupo de Exploradores (GE), dotado de meios SISFRON 

Prezado respondente, 

Este questionário é o instrumento da pesquisa de campo – Obtenção e manutenção da 

consciência situacional no emprego dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados nas ações de 

reconhecimento na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul através das Comunicações 

Táticas e do Sistema de Apoio à Decisão do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras – elaborado pelo mestrando  capitão Jarbas Alfeu de Paula Júnior , sob a 

orientação do Cel Luiz Carlos Enes de Oliveira, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. A 

sua participação é fundamental para o sucesso desta pesquisa.  

 

OM/SU/Pel/Fração:___________________________________________________ 

Posto/Grad/Arma,Quadro/Nome 

Completo:___________________________________________________________

_________________________________________________ 

Cargo/Função:________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Formação (Cursos, aperfeiçoamentos): ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Capacitação relacionada emprego do SISFRON (estágios, cursos, treinamentos, 

operações ou experimentações): _______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Considerando as suas experiências e as atividades realizadas em campanha utilizando 

os meios que compõem o SISFRON, responda aos seguintes questionamentos relacionados 

as Comunicações Táticas entre as viaturas do Grupo de Exploradores:  
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a) Precisão das informações: fonia / dados  

As comunicações naturalmente variam de acordo com o perfil do terreno. Em 

relação a fonia e a tramitação de dados, o senhor julga que as informações transmitidas 

pela sua fração são precisas e permitem aos escalões superiores obter uma consciência 

fiel dos acontecimentos correntes?  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

b) Alcance atende às necessidades doutrinárias do GE nas ações de reconhecimento 

Nas ações de reconhecimento, um alcance de 1000m em relação ao Cmt do Pel 

C Mec é suficiente para o comando e controle nível G Exp. Porém, ao considerar a 

distância de 2000m, coerente com a dispersão do G Exp, em particular em golpes de 

sonda, o senhor julga que as Comunicações Táticas atendem ao emprego da fração e 

permitem um fluxo contínuo e confiável, desde que respeitadas as curvas do terreno? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

c) Capacidade máxima de transmissão 

Durante uma ação de reconhecimento, diversos informes são levantados, haja ou 

não contato com tropa inimiga/adversa, podendo gerar um grande fluxo de mensagens, 

imagens, vídeos e aplicações do sistema C2Cmb que garantem consciência aos níveis 

decisórios. O sistema apresenta falhas de transmissão em fonia, imagem ou dados, fruto 

de sobrecarga? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

d) Velocidade e continuidade de transmissão 

Ainda em relação a capacidade de transmissão das Com Tat e o processamento 

de informações pelo C2Cmb durante uma ação de reconhecimento, podemos afirmar 

que a velocidade e a continuidade do fluxo de transmissão de dados e fonia permite 

uma pronta resposta contra as ameaças através de mudanças de planejamento durante 

a operação em curso? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

e) Qualidade das informações 

Durante as transmissões empregando as Com Tat, a qualidade das 

informações era satisfatória? 

Fonia: 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê ?  
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Dados: O tráfego de dados permite uma comunicação eficiente e instantânea 

entre sua fração e os escalões superiores? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê ?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Imagens e vídeos: As imagens e vídeos transmitidos/recebidos pela sua fração 

permitem que os níveis decisores tenham uma visão fiel das ações em curso? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê ?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Atualizações do Sistema quanto a inserção de informações (inimigo, 

instalações, obstáculos, relatórios, etc) permitem que sua fração possa retratar de 

forma bastante real os acontecimentos em curso? Os recursos são suficientes? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê ?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

f) Continuidade do fluxo de transmissão 

Além do fator terreno, que deve ser estudado e utilizado judiciosamente para o 

emprego das comunicações, as Com Tat (Comunicações Táticas) sofriam interrupções 

de transmissão que comprometessem o sucesso das operações e o fluxo de 

informações até o Esc Sup (Escalão Superior)? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

O reposicionamento das viaturas era suficiente para retomar uma perda de 

transmissão? Houve panes causadas por outros fatores que não o perfil do terreno? Os 
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operadores eram capazes de sanar essas panes ou necessitavam de interferência 

externa especializada?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

g) Outras observações:  

O senhor possui outras observações ou esclarecimentos que gostaria de fazer 

sobre o emprego das Com Tat do SISFRON em ações de reconhecimento? 

(   ) NÃO 

(   ) SIM. Quais ?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Em relação ao (SAD) Sistema de Apoio à Decisão, considerando as funções e 

capacidades do C2Cmb, por favor, responda aos seguintes questionamentos:  

 

a) Consciência situacional 

O programa C2Cmb garantiu condições de obter e manter a consciência 

situacional (localização das frações com precisão e atualizadas, situações 

necessidades, disposição, entre outros) ao longo dos exercícios/operações sem 

congestionamento? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) Consciência situacional 

Os reportes situacionais e de localização das peças de manobra ocorreu de maneira 

satisfatória considerando o intervalo de tempo entre as expedições de ordens/inserções e 

sua distribuição nos diversos escalões? 
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(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

 

c) Recursos 

Os recursos operacionais foram utilizados a contento e corresponderam as 

necessidades da fração (emissão de Planos e Ordens, Medidas de Coordenação e 

Controle, Sistema de Gerenciamento Logístico, ferramentas de análise do terreno como 

distâncias e perfis, confecção de calcos de manobra, lançamento de incidentes e 

inimigos/obstáculos)?  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

d) Continuidade e estabilidade 

O C2Cmb apresentou estabilidade de enlace de dados com as diversas frações da OM permitindo 

que o comando mantivesse a ligação com suas peças de manobra durante  

todo o tempo?  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

Assinale, segundo a escala abaixo, a opção que representa sua opinião quanto 

aos diferentes prognósticos relacionados ao obtenção e manutenção da consciência 

situacional no emprego dos Regimentos de Cavalaria Mecanizada nas ações de 

reconhecimento na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul através das 

Comunicações Táticas e do Sistema de Apoio à Decisão do Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras, sendo os mais altos representativos de sua 

concordância, conforme abaixo. 

 

5 Concordo 
totalmente 

4 
Concordo 
parcialmente 

3 
Não concordo 
nem discordo 

2 
Discordo 
parcialmente 

1 
Discordo 
totalmente 

 

A implementação do SISFRON nos RC Mec permitiu uma maior consciência 

situacional durante as ações de reconhecimento na fronteira. 

5 4 3 2 1 
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Considerando as Com Tat (sem levar em consideração as plataformas e as 

panes causadas por essas viaturas) e os recursos por ela trazidos quando 

comparados a ausência desses meios, podemos afirmar que houve um salto 

tecnológico e um incremento operacional. 

5 4 3 2 1 

Considerando as Com Tat, utilizando um emprego judicioso do terreno, podemos 

dizer que a consciência situacional nos diversos níveis se mantém de forma 

praticamente constante (fonia, dados, vídeos, fotos, relatórios). 

5 4 3 2 1 

 

O C2Cmb apresenta os recursos necessários para desenvolver as atividades 

operacionais relativas ao emprego da tropa em ações de reconhecimento com ou sem 

contato com tropa inimiga/adversa (confecção de calcos, relatórios, inclusão de 

incidentes e obstáculos, estudo do terreno, alternância de cartas e filtros, etc.).  

5 4 3 2 1 

 

O C2Cmb permite a comunicação direta entre os níveis decisórios (com as 

devidas autorizações), permitindo um acompanhamento mais real das ações 

desenvolvidas durante um reconhecimento permitindo a interferência mais precisa e 

fiel no combate quando houver necessidade. 

5 4 3 2 1 

 

 Apesar de necessitar de aprimoramentos, o C2Cmb no contexto do SISFRON 

representa um salto tecnológico que vem alavancar a eficiência das operações 

militares. 

5 4 3 2 1 

 

Deseja receber o resultado desta pesquisa:   (   )  SIM     (    )   NÃO   

e-mail: ______________________________________ 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO II 

Comandante do Pelotão de Cavalaria Mecanizado dotado de meios SISFRON 

Prezado respondente, 

Este questionário é o instrumento da pesquisa de campo – Obtenção e manutenção da 

consciência situacional no emprego dos Regimentos de Cavalaria Mecanizada nas ações de 

reconhecimento na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul através das Comunicações 

Táticas e do Sistema de Apoio à Decisão do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras– elaborada pelo mestrando  capitão Jarbas Alfeu de Paula Júnior , sob a orientação 

do Cel Luiz Carlos Enes de Oliveira, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. A sua 

participação é fundamental para o sucesso desta pesquisa.  

 

OM/SU/Pel/Fração:____________________________________________________ 

Posto/Grad/Arma,Quadro/Nome 

Completo:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Cargo/Função:________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Formação (Cursos, aperfeiçoamentos): __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Capacitação relacionada emprego do SISFRON (estágios, cursos, treinamentos, 

operações ou experimentações): _________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Considerando as suas experiências e as atividades realizadas em campanha utilizando 

os meios que compõem o SISFRON, responda aos seguintes questionamentos relacionados 

as Comunicações Táticas entre o Cmt Pel e o GE:  
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f) Alcance máximo obtido: fonia / dados  

As comunicações naturalmente variam de acordo com o perfil do terreno. Em 

relação a fonia e a tramitação de dados, o senhor julga que o alcance obtido durante o 

emprego operacional atendem as necessidades de comunicação entre o Cmt Pel e o 

GE? Julga que as informações transmitidas pela sua fração são precisas e permitem 

aos escalões superiores obter uma consciência fiel dos acontecimentos correntes? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

g) Alcance atende às necessidades doutrinárias do Pel C Mec 

No fluxo normal de movimento, observa-se que o alcance entre 2000m e 3000m 

é relevante para o comando e controle entre Cmt Pel e GE. O senhor julga que as 

Comunicações Táticas atendem ao emprego do pelotão em Op na faixa de fronteira e 

permitem um fluxo contínuo e confiável, desde que respeitadas as curvas do terreno? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

h) Capacidade máxima de transmissão 

Durante uma ação de reconhecimento, diversos informes são levantados, haja ou 

não contato com tropa inimiga/adversa, podendo gerar um grande fluxo de mensagens, 

imagens, vídeos e aplicações do sistema C2Cmb que garantem consciência dos fatos 

aos níveis decisórios. O sistema apresenta falhas de transmissão em fonia, imagem ou 

dados, fruto de sobrecarga? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

i) Velocidade e continuidade de transmissão 

Em relação a capacidade de transmissão das Com Tat e o processamento de 

informações pelo C2Cmb durante uma ação de reconhecimento, podemos afirmar que 

a velocidade e a continuidade do fluxo de transmissão de dados e fonia permite uma 

pronta resposta contra as ameaças através de mudanças de planejamento durante a 

operação em curso?  

 (   ) SIM 

(   ) NÃO 
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j) Qualidade das informações 

Durante as transmissões empregando as Com Tat, a qualidade das 

informações era satisfatória e permitia um retrato fiel das ações e acontecimentos 

envolvendo o grupo de exploradores? 

Fonia: 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê?  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Dados: O tráfego de dados permite uma comunicação eficiente e instantânea 

entre seu grupo de exploradores e seu Cmt SU?  

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Imagens e vídeos: As imagens e vídeos transmitidas pelo grupo de 

exploradores permitem que o senhor  tenha uma visão fiel das ações em curso e 

possa tomar decisões baseado em um volume maior e mais preciso de informações? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê ?  

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Atualizações do Sistema quanto a inserção de informações (inimigo, 

instalações, obstáculos, relatórios, etc...) permitem que o senhor possa verificar de 

forma bastante real os acontecimentos em curso e manobrar com seu pelotão 

(alterar posições, bloquear fugas, cercar forças adversas)? Os recursos são 

suficientes? 

 (   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê ?  

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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f) Continuidade do fluxo de transmissão 

Além do fator terreno, que deve ser estudado e utilizado judiciosamente para 

o emprego das comunicações, as Com Tat (Comunicações Táticas) sofriam 

interrupções de transmissão que comprometessem o sucesso das operações e o 

fluxo de informações até o Esc Sup (Escalão Superior)? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

O reposicionamento das viaturas era suficiente para retomar uma perda de 

transmissão? Houve panes causadas por outros fatores que não o perfil do terreno? 

Os operadores eram capazes de sanar essas panes ou necessitavam de 

interferência externa especializada?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

h) Outras observações:  

O senhor possui outras observações ou esclarecimentos que gostaria de fazer 

sobre o emprego das Com Tat do SISFRON em ações de reconhecimento? 

(   ) NÃO 

(   ) SIM. Quais ?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Em relação ao Sistema de Apoio à Decisão, considerando as funções e capacidades 

do C2Cmb, por favor, responda aos seguintes questionamentos:  
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e) Consciência situacional 

O programa C2Cmb garantiu condições de obter e manter a consciência 

situacional (localização do GE com precisão e atualizada, situações, 

necessidades, disposição, entre outros) ao longo dos exercícios/operações sem 

congestionamento? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

f) Consciência situacional 

Os reportes situacionais e de localização enviado pelo grupo de exploradores 

através de geolocalização, imagens e gráficos ocorreu de maneira satisfatória e 

permitiu que o senhor possuísse dados precisos para manobrar com seu pelotão? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

g) Recursos 

Os recursos operacionais foram utilizados a contento e corresponderam as 

necessidades da fração (emissão de Planos e Ordens, Medidas de Coordenação e 

Controle, Sistema de Gerenciamento Logístico, ferramentas de análise do terreno 

como distâncias e perfis, confecção de calcos de manobra, lançamento de incidentes 

e inimigos/obstáculos) ?  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

h) Continuidade e estabilidade 

O C2Cmb apresentou estabilidade de enlace de dados com as diversas frações 

da OM permitindo que o comando mantivesse a ligação com suas peças de manobra 

durante todo o tempo ? 

 (   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

 

i) Arquitetura do C2Cmb 
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Foi possível verificar no sistema as principais viaturas e equipamentos 

necessários para o emprego da tropa mecanizada em ações de reconhecimento de 

modo a melhor utilizar o terreno e manter o contato contínuo entre toda a OM? (Vtr 

GE, Vtr Cmt SU, Vtr Tu Com, Vtr ECHO A, Vtr GOLF, Vtr C2Cmb, COp Fixo/OM, 

entre outros)  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

j) Adequabilidade 

O SISFRON apresenta uma adequabilidade para as ações de reconhecimento? 

As Com Tat e o SAD permitem que o senhor possa ter consciência de tudo que é 

levantado e identificado pelo GE? O senhor consegue replicar essa consciência para 

os escalões superiores? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

k) Adequabilidade 

Ainda em relação a adequabilidade para as ações de reconhecimento, você 

acredita que seja parcial ou total? Por quê?    

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

l) Enlace 

As Com Tat e o SAD permanecem operativos a maior parte do tempo quando 

consideramos o enlace com o material dotado de rádio, dentro da arquitetura 

estabelecida no Programa SISFRON ? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

Assinale, segundo a escala abaixo, a opção que representa sua opinião quanto 

aos diferentes prognósticos relacionados ao obtenção e manutenção da consciência 

situacional no emprego dos Regimentos de Cavalaria Mecanizada nas ações de 

reconhecimento na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul através das 

Comunicações Táticas e do Sistema de Apoio à Decisão do Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras, sendo os mais altos representativos de sua 

concordância, conforme abaixo. 

5 Concordo 

totalmente 
4 

Concordo 

parcialmente 
3 

Não concordo 

nem discordo 
2 

Discordo 

parcialmente 
1 

Discordo 

totalmente 
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 A implementação do SISFRON nos RC Mec permitiu uma maior consciência 

situacional durante as ações de reconhecimento na fronteira. 

5 4 3 2 1 

 

 Considerando as Com Tat (sem levar em consideração as plataformas e as 

panes causadas por essas - viaturas) e os recursos por ela trazidos quando 

comparados a ausência desses meios, podemos afirmar que houve um salto 

tecnológico e um incremento operacional. 

5 4 3 2 1 

 

Considerando as Com Tat, utilizando um emprego judicioso do terreno, podemos 

dizer que a consciência situacional nos diversos níveis se mantém de forma 

praticamente constante (fonia, dados, vídeos, fotos, relatórios). 

5 4 3 2 1 

 

O C2Cmb apresenta os recursos necessários para desenvolver as atividades 

operacionais relativas ao emprego da tropa em ações de reconhecimento com ou sem 

contato com tropa inimiga/adversa (confecção de calcos, relatórios, inclusão de 

incidentes e obstáculos, estudo do terreno, alternância de cartas e filtros, etc....).  

5 4 3 2 1 

 

O C2Cmb permite a comunicação direta entre os níveis decisórios (com as 

devidas autorizações), permitindo um acompanhamento mais real das ações 

desenvolvidas durante um reconhecimento permitindo a interferência mais precisa e 

fiel no combate quando houver necessidade. 

5 4 3 2 1 

 

Apesar de necessitar de aprimoramentos, o C2Cmb no contexto do SISFRON 

representa um salto tecnológico que vem alavancar a eficiência das operações 

militares. 
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5 4 3 2 1 

 

Deseja receber o resultado desta pesquisa:   (   )  SIM     (    )   NÃO   

e-mail: ______________________________________ 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!  



123 

 

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO III 

Comandante de Esquadrão de Cavalaria Mecanizado dotado de meios SISFRON 

Prezado respondente, 

Este questionário é o instrumento da pesquisa de campo – Obtenção e manutenção da 

consciência situacional no emprego dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados nas ações de 

reconhecimento na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul através das Comunicações 

Táticas e do Sistema de Apoio à Decisão do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras– elaborada pelo mestrando  capitão Jarbas Alfeu de Paula Júnior , sob a orientação 

do Cel Luiz Carlos Enes de Oliveira, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. A sua 

participação é fundamental para o sucesso desta pesquisa.  

 

OM/SU/Pel/Fração:___________________________________________________ 

Posto/Grad/Arma,Quadro/Nome Completo:________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Cargo/Função:________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Formação (Cursos, aperfeiçoamentos): __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Capacitação relacionada emprego do SISFRON (estágios, cursos, treinamentos, 

operações ou experimentações): _______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Considerando as suas experiências e as atividades realizadas em campanha utilizando 

os meios que compõem o SISFRON, responda aos seguintes questionamentos relacionados 

as Comunicações Táticas entre o Cmt SU e o Cmt Pel:  

 

k) Alcance máximo obtido: fonia / dados  

As comunicações naturalmente variam de acordo com o perfil do terreno. Em 

relação a fonia e a tramitação de dados, o senhor julga que o alcance obtido durante 

o emprego operacional atende as necessidades de comunicação do senhor com os 

três pelotões? Julga que as informações transmitidas pela sua fração são precisas e 

permitem aos escalões superiores obter uma consciência fiel dos acontecimentos 

correntes? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 
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l) Alcance atende às necessidades doutrinárias do Esqd C Mec 

O DAMEPLAN de Esqd C Mec em reconhecimento delimita frente máxima de 

12Km (com o emprego de 3 Pel C Mec), não há definição de profundidade, ou seja, 

a distância do G Cmdo/SU aos Pel C Mec, deduz-se que o posicionamento do Cmt 

Esqd deve permitir a coordenação de seus pelotões. Dessa feita, os dados obtidos 

em alcance permitem um bom desdobramento em profundidade, garantindo o 

emprego doutrinário da SU. No entanto, cabe salientar que a SU desdobrada com 

os Pel C Mec, em uma frente de 12 Km, somente conseguirá estabelecer as 

comunicações em um terreno apropriado. O emprego judicioso do terreno, com a 

utilização positiva de perfil topográfico que permita a visada direta das antenas 

resulta em comunicações amplas e flexíveis. O senhor julga que as Comunicações 

Táticas atendem ao emprego das peças de manobra da SU (Pel) e permitem um 

fluxo contínuo e confiável, desde que respeitadas as curvas do terreno? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

Observações:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

m) Capacidade máxima de transmissão 

Durante uma ação de reconhecimento, diversos informes são levantados, haja 

ou não contato com tropa inimiga/adversa, podendo gerar um grande fluxo de 

mensagens, imagens, vídeos e aplicações do sistema C2Cmb. O sistema apresenta 

falhas de transmissão em fonia, imagem ou dados, fruto de sobrecarga? 

 (   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

n) Velocidade e continuidade de transmissão 

Em relação a capacidade de transmissão das Com Tat e o processamento de 

informações pelo C2Cmb durante uma ação de reconhecimento, podemos afirmar que 

a velocidade e a continuidade do fluxo de transmissão de dados e fonia permite uma 

pronta resposta contra as ameaças através de mudanças de planejamento durante a 

operação em curso?  O senhor é capaz de controlar suas tropas recebendo informes 

e comandar expedindo ordens em tempo real? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 
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o) Qualidade das informações 

Durante as transmissões empregando as Com Tat, a qualidade das 

informações era satisfatória? 

Durante as transmissões empregando as Com Tat, a qualidade das 

informações era satisfatória e permitia um retrato fiel das ações e acontecimentos 

envolvendo todos os pelotões da subunidade? 

 

Fonia: 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Dados: O tráfego de dados permite uma comunicação eficiente e instantânea 

entre todas os pelotões da SU? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Imagens e vídeos: As imagens e vídeos transmitidos pelos pelotões permitem 

que o senhor tenha uma visão fiel das ações em curso e possa tomar decisões 

baseado em um volume maior e mais preciso de informações? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Atualizações do Sistema quanto a inserção de informações (inimigo, 

instalações, obstáculos, relatórios, etc) permitem que o senhor possa verifivar de 

forma bastante real os acontecimentos em curso e manobrar com seu pelotão 

(alterar posições, bloquear fugas, cercar forças adversas)? Os recursos são 

suficientes? 

 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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f) Continuidade do fluxo de transmissão 

Além do fator terreno, que deve ser estudado e utilizado judiciosamente para 

o emprego das comunicações, as Com Tat (Comunicações Táticas) sofriam 

interrupções de transmissão que comprometessem o sucesso das operações e o 

fluxo de informações até o Esc Sup (escalão superior) ou com o escalão 

subordinado? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

O reposicionamento das viaturas era suficiente para retomar uma perda de 

transmissão? Houve panes causadas por outros fatores que não o perfil do terreno? 

Os operadores eram capazes de sanar essas panes ou necessitavam de 

interferência externa especializada?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

i) Outras observações:  

O senhor possui outras observações ou esclarecimentos que gostaria de fazer 

sobre o emprego das Com Tat do SISFRON em ações de reconhecimento? 

(   ) NÃO 

(   ) SIM. Quais?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Em relação ao Sistema de Apoio à Decisão, considerando as funções e capacidades 

do C2Cmb, por favor, responda aos seguintes questionamentos:  
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m) Consciência situacional 

O programa C2Cmb garantiu condições de obter e manter a consciência 

situacional (localização das frações com precisão e atualizadas, situações, 

necessidades, disposição, entre outros) ao longo dos exercícios/operações sem 

congestionamento? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Observações: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

n) Consciência situacional 

Os reportes situacionais e de localização enviado pelo grupo de exploradores 

através de geolocalização, imagens e gráficos ocorreu de maneira satisfatória e 

permitiu que o senhor possuísse dados precisos para manobrar com seus pelotões? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

o) Recursos 

Os recursos operacionais foram utilizados a contento e corresponderam as 

necessidades da fração (emissão de Planos e Ordens, Medidas de Coordenação e 

Controle, Sistema de Gerenciamento Logístico, ferramentas de análise do terreno 

como distâncias e perfis, confecção de calcos de manobra, lançamento de 

incidentes e inimigos/obstáculos) ?  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

Sugestões de incremento ou melhoria dos recursos: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

p) Continuidade e estabilidade 

O C2Cmb apresentou estabilidade de enlace de dados com as diversas frações  

da OM permitindo que o comando mantivesse a ligação com suas peças de  

manobra durante todo o tempo ? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

O enlace variou de acordo com a transmissão, a qual estava condicionada aos 

obstáculos existentes ao longo do eixo de reconhecimento? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

q) Arquitetura do C2Cmb 

Foi possível verificar a entrada no sistema das principais viaturas e equipamentos 

necessários para o emprego da tropa mecanizada em ações de reconhecimento? (Vtr 

GE, Vtr Cmt SU, Vtr Tu Com, Vtr ECHO A, Vtr GOLF, Vtr C2Cmb, COp Fixo/OM, entre 

outros)  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

r) Adequabilidade 

O SISFRON apresenta uma adequabilidade para as ações de reconhecimento? 

As Com Tat e o SAD mostraram-se adequados?  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

s) Adequabilidade 

Ainda em relação a adequabilidade para as ações de reconhecimento, você 

acredita que seja parcial ou total? Por quê?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_ 
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t) Enlace 

As Com Tat e o SAD permanecem operativos a maior parte do tempo quando 

consideramos o enlace com o material dotado de rádio, dentro da arquitetura 

estabelecida no Programa SISFRON? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

Assinale, segundo a escala abaixo, a opção que representa sua opinião quanto 

aos diferentes prognósticos relacionados ao obtenção e manutenção da consciência 

situacional no emprego dos Regimentos de Cavalaria Mecanizada nas ações de 

reconhecimento na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul através das 

Comunicações Táticas e do Sistema de Apoio à Decisão do Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras, sendo os mais altos representativos de sua 

concordância, conforme abaixo. 

 

5 
Concordo 

totalmente 
4 

Concordo 

parcialmente 
3 

Não concordo 

nem discordo 
2 

Discordo 

parcialmente 
1 

Discordo 

totalmente 

 

A implementação do SISFRON nos RC Mec permitiu uma maior consciência 

situacional durante as ações de reconhecimento na fronteira por parte da SU. 

5 4 3 2 1 

 

Considerando as Com Tat (sem levar em consideração as plataformas e as 

panes causadas por essas - viaturas) e os recursos por ela trazidos quando 

comparados a ausência desses meios, podemos afirmar que houve um salto 

tecnológico e um incremento operacional. 

5 4 3 2 1 

 

Considerando as Com Tat, utilizando um emprego judicioso do terreno, podemos 

dizer que a consciência situacional nos diversos níveis se mantém de forma 

praticamente constante (fonia, dados, vídeos, fotos, relatórios). 

5 4 3 2 1 
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O C2Cmb apresenta os recursos necessários para desenvolver as atividades 

operacionais relativas ao emprego da tropa em ações de reconhecimento com ou sem 

contato com tropa inimiga/adversa (confecção de calcos, relatórios, inclusão de 

incidentes e obstáculos, estudo do terreno, alternância de cartas e filtros, etc....).  

5 4 3 2 1 

 

O C2Cmb permite a comunicação direta entre os níveis decisórios (com as 

devidas autorizações), permitindo um acompanhamento mais real das ações 

desenvolvidas durante um reconhecimento permitindo a interferência mais precisa e 

fiel no combate quando houver necessidade. 

5 4 3 2 1 

 

Apesar de necessitar de aprimoramentos, o C2Cmb no contexto do SISFRON 

representa um salto tecnológico que vem alavancar a eficiência das operações 

militares no contexto de operações na faixa de fronteira. 

5 4 3 2 1 

 

 

Deseja receber o resultado desta pesquisa:   (   )  SIM     (    )   NÃO   

e-mail: ______________________________________ 

 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO IV 

Comando e EM de Regimento de Cavalaria Mecanizado dotado de meios SISFRON 

Prezado respondente, 

Este questionário é o instrumento da pesquisa de campo – Obtenção e manutenção 

da consciência situacional no emprego dos Regimentos de Cavalaria Mecanizada nas ações 

de reconhecimento na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul através das Comunicações 

Táticas e do Sistema de Apoio à Decisão do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras– elaborada pelo mestrando  capitão Jarbas Alfeu de Paula Júnior , sob a orientação 

do Cel Luiz Carlos Enes de Oliveira, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. A sua 

participação é fundamental para o sucesso desta pesquisa.  

 

OM/SU/Pel/Fração:__________________________________________________ 

 

Posto/Grad/Arma,Quadro/Nome Completo:_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Cargo/Função:________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Formação (Cursos, aperfeiçoamentos): ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Capacitação relacionada emprego do SISFRON (estágios, cursos, treinamentos, 

operações ou experimentações): _______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Considerando as suas experiências e as atividades realizadas em campanha 

utilizando os meios que compõem o SISFRON, responda aos seguintes questionamentos 

relacionados as Comunicações Táticas que envolvem o Cmdo/EM de um RC Mec:  
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p) Alcance máximo obtido: fonia / dados  

As comunicações naturalmente variam de acordo com o perfil do terreno. Em relação a 

fonia e a tramitação de dados, o senhor julga que o alcance obtido durante o emprego 

operacional atendem as necessidades de comunicação entre o Cmdo Rgt e suas peças de 

manobra ? 

 Em relação a fonia e a tramitação de dados, o senhor julga que o alcance obtido durante 

o emprego operacional atendem as necessidades de comunicação entre o Cmdo Rgt e suas 

peças de manobra ? Julga que as informações transmitidas pelas SU são precisas e permitem 

ao Cmdo da OM obter uma consciência fiel dos acontecimentos correntes? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

q) Alcance atende às necessidades doutrinárias do Esqd C Mec 

O DAMEPLAN de RC Mec em ações de reconhecimento convencionais delimita 

frente máxima de 36Km (com o emprego de 3 Esqd C Mec), não há definição de 

profundidade. Deduz-se que o posicionamento das estruturas de C2 do Rgt e os Cmt 

Esqd deva permitir a coordenação dessas SU. Dessa feita, os dados obtidos em 

experimentos relacionados a alcance empregando as Com Tat e o SAD em Op na faixa 

de fronteira chegaram a aproximadamente 9000m, permitindo um bom desdobramento 

em profundidade, garantindo o emprego das SU. O senhor julga que as Comunicações 

Táticas do SISFRON atendem ao emprego da unidade no tocante a transmissão 

contínua e precisa dos dados durante Op na faixa de fronteira? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

Observações:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

r) Capacidade máxima de transmissão 

Durante uma ação de reconhecimento, diversos informes são levantados, haja ou não 

contato com tropa inimiga/adversa, podendo gerar um grande fluxo de mensagens, imagens, 

vídeos e aplicações do sistema C2Cmb. O sistema apresenta falhas de transmissão em fonia, 

imagem ou dados, fruto de sobrecarga? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 
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s) Velocidade e continuidade de transmissão 

Em relação a capacidade de transmissão das Com Tat e o processamento de 

informações pelo C2Cmb durante uma ação de reconhecimento, podemos afirmar que a 

velocidade e a continuidade do fluxo de transmissão de dados e fonia permite uma pronta 

resposta contra as ameaças através de mudanças de planejamento durante a operação em 

curso? O controle é exercido plenamente com o recebimento das informações oriundas das 

peças de manobra? O comando pode ser exercido com a expedição de ordens em tempo real 

que permitem decisões acertadas? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

t) Qualidade das informações 

Durante as transmissões empregando as Com Tat, a qualidade das informações 

era satisfatória e permitia um retrato fiel das ações e acontecimentos envolvendo as 

SU? 

Fonia: 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Dados: O tráfego de dados permite uma comunicação eficiente e instantânea entre 

as SU e o Cmdo do Rgt? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê ?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Imagens e vídeos: As imagens e vídeos transmitidas pelo grupo de exploradores 

permitem que o senhor  tenha uma visão fiel das ações em curso e possa tomar 

decisões baseado em um volume maior e mais preciso de informações? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê ?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Atualizações do Sistema quanto a inserção de informações (inimigo, instalações, 

obstáculos, relatórios, etc) permitem que o senhor possa verificar de forma bastante real 

os acontecimentos em curso e manobrar ou assessorar na manobra das peças ( alterar 

posições, bloquear fugas, cercar forças adversas)? Os recursos são suficientes? 

(   ) SIM 
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(   ) NÃO. Por quê?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

f) Continuidade do fluxo de transmissão 

Além do fator terreno, que deve ser estudado e utilizado judiciosamente para o 

emprego das comunicações, as Com Tat (Comunicações Táticas) sofriam interrupções 

de transmissão que comprometessem o sucesso das operações e o fluxo de 

informações entre os escalões empregados até o nível OM? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

O reposicionamento das viaturas do Cmdo e das peças de manobra, o lançamento 

de repetidoras, a mudança de posição do PC era suficiente para retomar uma perda de 

transmissão? Houve panes causadas por outros fatores que não o perfil do terreno? Os 

operadores eram capazes de sanar essas panes ou necessitavam de interferência 

externa especializada?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

j) Outras observações:  

O senhor possui outras observações ou esclarecimentos que gostaria de fazer 

sobre o emprego das Com Tat e do SAD do SISFRON quando consideradas as 

atividades de Cmdo e EM em ações de reconhecimento? 

(   ) NÃO 

(   ) SIM. Quais ?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Em relação ao Sistema de Apoio à Decisão, considerando as funções e capacidades 

do C2Cmb, por favor, responda aos seguintes questionamentos:  
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u) Consciência situacional 

O programa C2Cmb garantiu condições de obter e manter a consciência 

situacional (localização das peças de manobra com precisão e atualizadas, 

situações, necessidades, disposição, entre outros) ao longo dos 

exercícios/operações sem congestionamento? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO. Por quê?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Observações: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

v) Consciência situacional 

Os reportes situacionais e de localização das peças de manobra ocorreu de maneira 

satisfatória considerando o intervalo de tempo entre as expedições de ordens/inserções e sua 

distribuição nos diversos escalões? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

w) Recursos 

Os recursos operacionais foram utilizados a contento e corresponderam as 

necessidades do Cmdo e EM (emissão de Planos e Ordens, Medidas de Coordenação 

e Controle, Sistema de Gerenciamento Logístico, ferramentas de análise do terreno 

como distâncias e perfis, confecção de calcos de manobra, lançamento de incidentes e 

inimigos/obstáculos) ?  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

Sugestões de incremento ou melhoria dos recursos: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

 

x) Arquitetura do C2Cmb 

Foi possível verificar a entrada no sistema das principais viaturas, equipamentos e 

estruturas de apoio necessários para o emprego do Regimento de Cavalaria Mecanizada em 

ações de reconhecimento? (Vtr GE, Vtr Cmt SU, Vtr Tu Com, Vtr ECHO A, Vtr GOLF, Vtr 

CHARLIE, Vtr DELTA,Vtr C2Cmb, COp Fixo/OM, entre outros)  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

y) Adequabilidade 

O SISFRON apresenta uma adequabilidade para as ações de reconhecimento? As Com 

Tat e o SAD mostraram-se adequados?  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

z) Adequabilidade 

Ainda em relação a adequabilidade para as ações de reconhecimento, o 

senhor acredita que seja parcial ou total? Por quê?    

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

aa) Enlace 

 As Com Tat e o SAD permanecem operativos a maior parte do tempo quando 

consideramos o enlace com o material dotado de rádio, dentro da arquitetura estabelecida no 

Programa SISFRON ? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

bb) Consciência Situacional 

 As Com Tat e o SAD permitem um fluxo ininterrupto de informações ao Cmdo e EM e 

atende ao fim a que se destina de buscar tirar proveito das informações do oponente e/ou 

negar-lhe essas habilidades assim como permite um planejamento com o objetivo de empregar 
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na medida certa dos recursos militares e para a tomada de decisões eficazes que garantam o 

êxito das operações?  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

Como o senhor, enquanto Cmt SU, integrante de EM ou Cmt OM, descreveria suas 

experiências, seu contato, suas opiniões e seu julgamento à respeito do emprego das 

Com Tat e do SAD do SISFRON em ações de reconhecimento na fronteira do estado 

do Mato Grosso do Sul? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Assinale, segundo a escala abaixo, a opção que representa sua opinião quanto 

aos diferentes prognósticos relacionados ao obtenção e manutenção da consciência 

situacional no emprego dos Regimentos de Cavalaria Mecanizada nas ações de 

reconhecimento na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul através das 

Comunicações Táticas e do Sistema de Apoio à Decisão do Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras, sendo os mais altos representativos de sua 

concordância, conforme abaixo. 

5 
Concordo 

totalmente 
4 

Concordo 

parcialmente 
3 

Não concordo 

nem discordo 
2 

Discordo 

parcialmente 
1 

Discordo 

totalmente 

 

A implementação do SISFRON nos RC Mec permitiu uma maior consciência 

situacional durante as ações de reconhecimento na fronteira. 

5 4 3 2 1 

 

Considerando as Com Tat (sem levar em consideração as plataformas e as 

panes causadas por essas - viaturas) e os recursos por ela trazidos quando 

comparados a ausência desses meios, podemos afirmar que houve um salto 

tecnológico e um incremento operacional. 

5 4 3 2 1 
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Considerando as Com Tat, utilizando um emprego judicioso do terreno, podemos 

dizer que a consciência situacional nos diversos níveis se mantém de forma 

praticamente constante (fonia, dados, vídeos, fotos, relatórios). 

5 4 3 2 1 

O C2Cmb apresenta os recursos necessários para desenvolver as atividades 

operacionais relativas ao emprego da tropa em ações de reconhecimento com ou sem 

contato com tropa inimiga/adversa (confecção de calcos, relatórios, inclusão de 

incidentes e obstáculos, estudo do terreno, alternância de cartas e filtros, etc....).  

5 4 3 2 1 

 

O C2Cmb permite a comunicação direta entre os níveis decisórios (com as 

devidas autorizações), permitindo um acompanhamento mais real das ações 

desenvolvidas durante um reconhecimento permitindo a interferência mais precisa e 

fiel no combate quando houver necessidade. 

5 4 3 2 1 

 

Apesar de necessitar de aprimoramentos, o C2Cmb no contexto do SISFRON 

representa um salto tecnológico que vem alavancar a eficiência das operações 

militares. 

5 4 3 2 1 

 

Deseja receber o resultado desta pesquisa:   (   )  SIM     (    )   NÃO   

 

e-mail: ______________________________________ 

 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE F – RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DO SISFRON NÍVEL UNIDADE DO 

11º RC Mec 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
CMO - 4ª BDA C MEC 
11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 
(Regimento Marechal Dutra 

Ponta Porã – 
MS 
20 JUL 17 

 

RELATÓRIO DA VALIDAÇÃO DO SISFRON, NÍVEL RC MEC 

 

1. EVENTO REALIZADO 

- Exercício em campanha visando validar o grau de “expertise” do Regimento de 

Cavalaria Mecanizado (RC Mec) no manuseio de todas as funcionalidades dos 

equipamentos, assim como o nível de informações repassadas ao escalão superior 

que caracterize a consciência situacional e o consequente apoio a tomada de decisão. 

 

2. MEIOS EMPREGADOS, LOCAL DE ATUAÇÃO E PERÍODO 

a. Participantes  

  Militares do 11º RC Mec ocupando funções de um (01) Cmt OM, um (01) 

O Lig SISFRON, um (01) S3, três (03) OCA, dois (02) Cmt SU, um (01) Cmt Pel 

Com, três (03) Cmt Pel, três (03) Cmt G Exp, um (01) chefe da seção de 

vigilância terrestre, (01) chefe da figuração. 

 

b. Composição da tropa. 

1º Esqd C Mec (-) 2º Esqd C Mec (- 1º Pel) Esqd C Ap (-) 

- 1º Pel C Mec (- GC, Seç 

VBR e Pç Ap) 

- 2º Pel C Mec (- GC, Seç 

VBR e Pç Ap) 

- Pel Comando (-) 

- 2º Pel C Mec (- GC, Seç 

VBR e Pç Ap) 

- Seç Vig Ter - Pel Com 

  - Dst Log (Tu Ev+Tu Mnt) 
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1) Os Cmt de Esqd e Seç Cmdo (-): Composta pelo Cmt Esqd (01 Vtr JULIET-

ALFA) e a Tu Com (01 Vtr HOTEL-ALFA). 

2) Pel Com: 01 Vtr KILO, 01 MTO OM e 01 Vtr Repetidora.  

3) PCP: 01 Vtr C2Mv. 

4) PCT: 01 Vtr ECHO. 

5) Tu Ev: 01 Vtr Ambulância. 

 

c. Local do exercício e período 
1) O exercício de validação ocorreu de 28 a 29 de junho de 2017. Foram 

utilizadas as seguintes áreas (Mosaico: PONTA PORÃ / BOCAJÁ, escala 1:100.000): 

a) Área de Instrução do Regimento. 

b) PONTA PORÃ. 

c) Posto MAEMI. 

d) Rodovia MS 165. 

e) Rodovia BR 463. 

f) Rodovia MS 380. 

g) Posto PACURI. 

h) Vila São Luis. 

i)      Faz Granja Mirin 

2) A Zona de Ação proposta para o exercício apresenta: 

a) 02 (dois) Eixos de Reconhecimento; 

b) Profundidade do Eixo de 13 km. 

c) Apresenta compartimentos transversais favorável para a instalação de 

1(uma) P Blq nível Pel e 01 (uma) P Blq nível SU; 

d) Compartimentos transversais intermediários que possibilitem algum 

estudo dos lanços no terreno e praticar as técnicas especiais de reconhecimento. 

3) Condições meteorológica. 

- Durante todo o exercício a temperatura variou entre 20º e 28º. Não houve 

chuvas, tempo bastante ensolarado e, eventualmente, com nuvens espaças.  

4) Características do terreno. 

a) Os eixos reconhecidos no dia 28 JUN 17 apresenta um terreno pouco 

acidentado, a estrada que baliza o itinerário percorrido acompanha o contorno da 
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fronteira do BRASIL com o PARAGUAI e a estrada vicinal de acesso a Bocajá, a partir 

do Posto fiscal do Pacurí.  

b) O solo é firme e pouco alagadiço, exceção feita as áreas de cultivo que 

em tempo chuvoso podem afetar o deslocamento de viaturas. 

c) A vegetação predominante é a ciliar, há a presença de bosques 

espaçados de pequeno vulto. 

d) Foram evitadas as áreas urbanas. 

e) A área usada no exercício como P Blq apresenta diversos cursos d’água, 

perpendiculares ao terreno, garantindo a característica transversal dos 

compartimentos. O principal curso d’água da região é o Rio SÃO JOÃO. 

 

3. ATIVIDADES REALIZADAS 

a. Concepção do exercício: 

1)  As atividades ocorreram em 05 jornadas: 

 (1) Em 26 e 27 JUL 17 (02 jornadas) - desenvolveram-se atividades de 

aprestamento e verificação de sistemas dos equipamentos SISFRON; 

 (2) em 28 JUL 17 (01 jornada) - testes de campo dentro de um quadro 

tático de reconhecimento de eixo, cujo objetivo principal foi verificar o aumento da 

capacidade de consciência situacional no escalão Cmt Rgt. Realizou-se o 

reconhecimento dos eixos balizados pela Rdv MS 165, Estrada vicinal do Posto 

Pacurí e estabelecido um PBCE no entrocamento da Rdv MS 165 e 386 (Posto 

MAEMI). No final do dia foi ocupado P Blq nas elevações que por W dominam o 

corte do Rio São João (Faz Granja Mirin), desenvolveu-se ações noturnas para a 

avaliação dos equipamentos de visão noturna. 

(3) em 29 JUL 17 (01 jornada) – ações do regimento em P Blq. A avaliação 

foi focada em alertas e controle de eventos em um quadro de ações retardadora. 

(4) em 30 JUL 17 (01 jornada) – desmobilização e manutenção do material 

utilizado na atividade. 

2) A validação no nível RC Mec foi conduzida conforme quadro tático abaixo 

descrito: 

(1) A 4ª Bda C Mec como F Cob Avç, no contexto de uma Marcha para o 

Combate em Operações Ofensivas, com o 11º RC Mec realizando a ação principal 

da Brigada; 
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(2) Na situação simulada pela exercício o inimigo (Elm 11ª Bda Inf Mec 

Vm) atuou defensivamente; 

(3) A 4ª Bda C Mec atuou em proveito da 9ª DE, que conduz uma Op Of, 

tendo lançado seus 3 (três) RC Mec em 1º Escalão;  

(4) O 11º RC Mec estabeleceu e manteve o contato com Elm Rec Ini;  

(5) Durante a Operação as SU  Rlz Rec de Eixo / Zona e Ocp uma P Blq 

em D, estabelecendo ações de retardadoras sobre o Eixo P1 em D+1;  

3) As atividades de validação ocorreram conforme quadro horário abaixo: 

DIA HORA Ações 

26 
JUN 
Seg 

0730-0930 O Op Pel C Mec 

Reconhecimentos e 
ensaios nas posições 

(Posto MAEMI e P Blq) 

0930-1030 Preparação para a Op 

1030-1200 
Pronto do comboio e inspeção 

das viaturas  

1330-1700 Sistema Tático: Check List 01 

27 
JUN 
Ter 

0730-1200 

Sistema Tático: Check List 02 

Optrônico: Check List 02 

C2Cmb6: Check List 01 

SVMR: Check List 01 

1330-1700 
C2Cmb6: Check List 02 

SVMR: Check List 02 

28 
JUN 
Qua 

0600 Ocp Posto MAEMI – tropa para estabelecer PBCE 

0700 - 0730 Inspeção do Aprestamento Individual e Coletivo 

0730 - 0800 Briefing de segurança (OPAI) 

0800 - 0815 Ajustes 

0815 Partida 

1000 -1330 Rec Eixo P1 e Ocp Posto MAEMI 

1330 - 1400 O Frag (Ocp P Blq) 

1400-1830 Deslocamento/Ocp P Blq 

1830 - 2200 Ações noturnas na posição 

2200-0000 APA Parcial 

29 
JUN 
Qui 

0000-0600 Pernoite 

0600-0630 O Frag (Manter Posição) 

0630-1500 Ações diurnas na posição 

1500-1600 Retraimento para o Regimento 

1600-1730 Análise Pós Ação 

30 
JUN 
Sex 

Desmobilização dos meios 
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4. PONTOS FORTES 
a. Aspectos doutrinário e emprego dos meios SISFRON: conforme anexos. 

b. Indicadores de desempenho do material SISFRON: conforme anexos. 

c. Planejamento do exercício: 

1) O emprego adequado e judicioso de tropas dando o suporte em segurança as 

ações de exercício próximo a linha de fronteira.  

2) O suporte técnico do C ComGEx e das empresas do Projeto SISFRON para 

aumentar a disponibilidade em MEM para o exercício. 

3) O acesso a antena HCLO e consequentemente a infovia. Tal medida 

possibilitou a realização dos diversos enlaces para disponibilizar o sinal de 

comunicações na área de operações.  

4) Detalhado planejamento dos locais para alocação dos meios de comunicação 

do Projeto SISFRON. Haja vista, as áreas de sombra do sinal das antenas da infovia 

e dos rádios das viaturas. 

d. Execução do Exercício: 

1) A realização da conferência dos diversos Check List dos subsistemas 

permitiu identificar erros e sanar panes com antecedência, permitiu, assim, uma boa 

execução do exercício. Constituindo-se de uma excelente prática. 

2) A maneabilidade das frações, desenvolvendo lanços de acordo com o 

terreno, permitindo a manutenção das ligações e o sinal de comunicação. 

e. Utilização dos meios SISFRON durante a Operação Ágata II (Jul / 2017): 

1) Por determinação do comando do 11° RCMec na semana subsequente ao 

exercício de validação SISFRON, nível Regimento meios SISFRON foram conduzidos 

e utilizados por ocasião da Operação ÁGATA II.  

2) O desempenho do MEM permitiu obter e manter a consciência situacional 

ao longo da operação, um aproveitamento de 85% dos meios de comunicação 

(Alternando e complementando os meios Harris, Fonia, Chat e HF, bem como a 

utilização paralela, porém com resultados limitados e menos expressivos do sistema 

Motorola). 

3) O estudo do terreno possibilitou a melhor posicionamento dos meios de 

comunicação garantindo uma avaliação confiável dos MEM do projeto SISFRON. 

4) Oportunidade de explorar situações de emprego de tropa em ações 

subsidiárias, particularmente o Rec Mec Fron. A fim de levantar o aumento de 
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capacidades adquiridos com o advento dos equipamentos do projeto SISFRON, para 

as missões coerentes com a atuação do regimento nas Op ÁGATA. 

 

5. OPORTUNIDADES DE MELHORIAS 

a. Aspectos doutrinário e emprego dos meios SISFRON: conforme anexos. 

b. Indicadores de desempenho do material SISFRON: conforme anexos. 

c. Planejamento do exercício: 

1) Realizar mais capacitações de pessoal, particularmente, em C2Cmb e 

configuração dos sistemas. 

2) Estabelecer maior volume de incidentes, possibilitando maior tramitação de 

dados no C2Cmb, a fim de avaliar ao máximo sua capacidade. 

d. Execução do Exercício e Operação Ágata: 

1) Desenvolver listas de procedimentos para a operação dos MEM. 

2) Realizar testes de configuração, a fim de verificar a flexibilidade do sistema 

quando da indisponibilidade de alguma viatura da arquitetura de comunicações. 

 

6. SUGESTÕES 

a. Aspectos doutrinário e emprego dos meios SISFRON: conforme anexos. 

b. Indicadores de desempenho do material SISFRON: conforme anexos. 

c. Planejamento do exercício: 

- Gestões junto a empresas vinculadas ao Projeto SISFRON para comporem 

equipes de apoio e suporte para participarem, além, da preparação do MEM antes do 

exercício, mas, também, da execução das atividades operacionais. Esta medida visa 

minimizar prejuízos operacionais decorrentes de erros dos sistemas durante o 

exercício. 

 

7. CONCLUSÃO 

As informações constantes do presente relatório foram colhidas a partir de 

observações feitas durante a execução do Exercício de Validação dos meios 

SISFRON, nível RC Mec (26 a 30 JUN 17), e complementadas com as atividades da 

Operação Ágata II/2017 (10 a 14 JUL 17). 

A respeito do exercício de validação nível RC Mec, pode-se concluir que as 

funcionalidades e ferramentas do projeto estão operacionais e atendem ao previsto 
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para o sistema.  O emprego dos diversos equipamentos representa para o escalão 

considerado um aumento na capacidade de obtenção e manutenção da consciência 

situacional, neste caso, do Cmt Rgt e de Bda. 

A evolução do sistema pôde ser atestada e ratificada ao longo da operação Ágata 

II/2017. Dessa feita, a tropa usufruiu das ferramentas do sistema, o que representou 

um real aumento da capacidade de comando e controle do regimento em operações. 

O comando do 11 RCMec pôde confeccionar e remeter para o Comando da 4 Bda 

C Mec um Relatório de Reconhecimento com dados de inteligência e de Informações 

por meio do sistema de Apoio à Decisão (SAD / C2), de forma a favorecer operações 

futuras. 

Concluiu-se, com as atividades realizadas que os sistemas do projeto SISFRON 

vem se consolidando. Cabem, ainda, algumas adaptações e modificações referentes 

a aspectos doutrinários, emprego técnico-táticos dos MEM, de capacitação de pessoal 

e manutenção/suporte dos equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O documento original encontra-se arquivado na 3ª Seção da OM 
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APÊNDICE G – CAPACIDADE DE UM RC MEC DOTADO COM MEIOS SISFRON 

ANALISADA À LUZ DO DOAMEPI 

 

A doutrina de emprego nas ações de reconhecimento exige novos estudos e 

atualizações. Novos meios com alta tecnologia são empregados, novas ameaças com 

características peculiares surgem e os conflitos atuais ocorrem no amplo espectro, 

conjugando um misto de operações ofensivas, defensivas e de cooperação e 

coordenação com agências, muitas vezes de forma simultânea. Portanto, necessita-

se de evolução e produção doutrinária. Não se pode falar em doutrina sem citar o 

DOAMEPI e discorrer sobre seus sete fatores. 

O material do SISFRON atende as necessidades do Exército Brasileiro, mas, 

logicamente precisa de adaptações e melhorias que serão citadas nessa análise 

(como por exemplo uma capota rígida nas viaturas rádio e uma suspensão mais 

resistente que diminua a trepidação excessiva, evitando danos nos diversos 

componentes).  

Analisando os sete fatores do acrônimo DOAMEPI e tomando por base a 

presente pesquisa científica, teremos: 

1) Doutrina: A doutrina já prevê o amparo legal e a sistematização das 

operações na faixa de fronteira, já classifica como ações subsidiárias no contexto das 

Operações de Coordenação e Cooperação com Agências. No entanto, o emprego de 

uma unidade, o modo de operar, a disposição e o emprego dos meios, a forma de 

empregá-los, ainda constituem lacuna doutrinária. Os próprios meios do SISFRON 

são modernos, com alta tecnologia agregada e constituem grande novidade à qual a 

tropa ainda se adapta. 

2) Organização (e Processos): O SISFRON, e aí podemos exemplificar esse 

fator através das Comunicações Táticas, trouxe uma grande capacidade de 

desdobramento atendendo a uma das características da cavalaria mecanizada que 

são as comunicações amplas e flexíveis. Contudo, essa capacidade de 

desdobramento, necessita de uma nova organização e inclusive incremento de 

pessoal para operar o grande número de estações rádio. Tal fato foi e está ainda em 

desenvolvimento, por exemplo, para uma reestruturação do Pelotão de Comunicações 

de um RC Mec. Com os novos meios e consequentes novas necessidades, necessita-

se de um aumento no efetivo, com novas especialidades e tudo isso carece de um 
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estudo minucioso para que sejam tomadas decisões acertadas, lembrando que esse 

fator em questão trará impacto direto no fator pessoal. 

3) Adestramento: Tratamos na pesquisa da fase piloto do programa, e é natural 

que grande parte desses fatores ainda esteja longe de seu desenvolvimento pleno. 

Nesse quesito, como ainda não temos doutrina estabelecida e a fase piloto a ser 

concluída ainda em 2021 segundo o Gen Div Dahmer – Comandante do Comando de 

Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, não há definidos programas de 

instrução, ciclos de instrução e avaliação, certificação e simulação. Porém, dado o 

sucesso nas experimentações doutrinárias que são auditadas inclusive pelo Tribunal 

de Contas da União, ficam evidentes as atividades de preparo da tropa para seu 

emprego, embora ainda não ocorra de forma totalmente sistêmica. 

4) Material: O término da implantação da fase piloto, previsto para 2021, 

contempla, desde que não haja restrição orçamentária comprometedora, a entrega de 

todos os materiais e sistemas do SISFRON. Dessa forma, na pesquisa, pudemos 

analisar os ganhos operacionais obtidos, mas de um sistema ainda não operando em 

sua plenitude. Partindo dessa premissa e dos ganhos evidenciados até aqui pela 

própria pesquisa, podemos afirmar que a capacidade operacional trazida pelo 

SISFRON que já é adequada, será ainda ampliada. 

Contudo, não devemos esquecer algumas ressalvas. A logística ainda é difícil, 

mesmo com o suporte de uma empresa representante nacional, uma vez que boa 

parte dos materiais são importados. Nem toda a tecnologia foi transferida e isso 

demanda alguns problemas de integração com outros sistemas como o sistema rádio 

da VBTP Guarani e com os protótipos do rádio definido por software (RDS). 

A indisponibilidade em alguns períodos, atinge níveis altos devido ao 

fluxograma de apoio logístico e aos problemas causados aos materiais que podem 

ser frutos de não estarem instalados nas viaturas (plataformas) mais adequadas, por 

estas não possuírem uma capota rígida, um sistema de suspensão e alimentação 

adequados – como ocorre nas viaturas do Grupo de Exploradores, Cmt Pel, Cmt SU 

e U.  

As viaturas não possuem uma capota rígida e por conseguinte expõem os 

cabos, os toughbooks e os demais materiais de Comunicações às intempéries, 

danificando os materiais no interior da viatura. A estrutura de amortecimento e 

suspensão das viaturas que possuem os rádios instalados causa muita trepidação e 
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não amortece o impacto, causando danos às placas e componentes eletrônicos 

internos dos rádios. 

5) Educação: Podemos afirmar que nossos militares que participam das 

capacitações atingem plenamente os objetivos propostos e retornam dos cursos com 

boas condições de operar o material, mas ainda lhes falta experiência e tempo de 

operação para que a excelência seja atingida. As capacitações são aproveitadas ao 

máximo, mas como citado no fator adestramento e no fator processos, ainda não estão 

contempladas nos programas de instrução por exemplo e não estão consolidadas. 

Um fator interessante, verificado durante a preparação dos meios para a 

realização da validação nível OM, foi a dificuldade de programadores da empresa que 

presta suporte, que se capacitaram na própria Harris – empresa fabricante dos rádios, 

apresentaram sérias dificuldades na montagem da arquitetura do sistema, talvez 

também por falta de experiência. 

 Os subsistemas do SISFRON hoje, exigem um conhecimento básico relativo à 

estrutura de redes e comunicação por protocolos de internet, nem que seja para sanar 

panes de configuração simples. Justifica-se a necessidade de um conhecimento 

mínimo de redes no nível configuração, quando consideramos que o desdobramento 

de um RC Mec chega a 36 quilômetros, se for reforçado com outra peça de manobra, 

para constituir reserva e que o pelotão de comunicações responsável pelas ligações 

em um RC Mec pode não ser capaz de percorrer todos os eixos e zonas de ação que 

em muitos momentos não possuem ligação. Esse fato impacta diretamente na 

quantidade de pessoal. 

É primordial a instrução militar que contemple assuntos atinentes as novas 

famílias rádio e estruturas de rede, caso os rádios as utilizem. Mudanças nas 

instruções de qualificação e adestramento nas unidades dotadas com meios do 

SISFRON são necessárias. 

 

6) Pessoal: Diretamente ligado ao fator organização. Considerando ainda o 

exemplo da necessidade do aumento de pessoal do Pelotão de Comunicações do RC 

Mec, teríamos consequências em cadeia, ligadas a aumento ou realocação de efetivo, 

maior gasto, movimentações, preenchimento de cargos, entre outros. 

7) Infraestrutura: As infraestruturas, como boa parte dos demais fatores, não 

está plena, ainda se encontram em adaptação. Apesar de possuir os Centros de 

Operações, torres rádio no interior dos regimentos, ainda busca adaptações quanto a 
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coisas simples como a guarda do material. São equipamentos caros, sensíveis, que 

necessitam de instalações seguras, organizadas, com condições adequadas de 

temperatura e umidade para que sejam guardados, por exemplo. 

 

 

 


