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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃONA ARTILHARIA DAS 
FORÇAS ARMADAS DE DEFESA DE MOÇAMBIQUE 

 
Elias André Marcos Ulombe¹ 

Anderson Eduardo de Souza Reis² 
 
RESUMO 
O presente artigo aborda sobre a influência das tecnologias de informação e comunicação no 
planejamento do emprego da artilharia nas Forças Armadas De Defesa de Moçambique, com o 
objetivode descrever a influência dessas Tecnologias quando aplicadas no planejamento da Artilharia 
no teatro das operações. O método dedutivo foi aplicado neste artigo, por se tratar de um tema que é 
abordado de diversas formas e diversas áreas no âmbito profissional, o que forçou o autor a recorrer 
em material já publicado. As tecnologias de informação e comunicaçãode uma forma geral ganharam 
uma hegemonia principal te teatro das operações pelo fato do aspecto das guerras atuais serem 
caracterizado pela maior capacidade de adquirir informação e a sua transmissão. O exercito de 
Moçambique deve adaptar-se a essa nova dinâmica rumo a aplicação das novas tecnologias de 
modo a garantir a estabilidade no cumprimento das suas missões.  
 
Palavras-chave: Tecnologia. Informação.Comunicação.Moçambique. 
 
ABSTRACT  
This paper deals with the influence of information and communication technologies in the planning of 
artillery use in the Armed Defense Forces of Mozambique, with the objective of describing the 
influence of these technologies when applied in artillery planning in the theater of operations. The 
deductive method was applied in this article, because it is a theme that is approached in various ways 
and various areas in the professional field, which forced the author to resort to material already 
published. Information and communication technologies in general have gained a major hegemony in 
the theater of operations because the aspect of current wars is characterized by the greater ability to 
acquire information and its transmission. The Mozambican army must adapt to this new dynamic 
towards the application of new technologies to ensure stability in the fulfillment of its missions. 

Keywords: Technology. Information. Communication. Mozambique. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda sobre o uso dos meios de Tecnologia de Informação 

e Comunicação (TIC) no planejamento do emprego da Artilharia no Teatro das 

operações das ForçasArmadas De Moçambique. Com o objetivo de descrever a 

influencia das TIC no planejamento do emprego da Artilharia no teatro das 

operações, identificando o impacto do uso TIC, conhecer a sua importância na 

aquisição dos objetivos, identificação, na difusão de informação assim como a 

convencionalidade, proteção do planejamento da Artilharia para o seu emprego. 

O planejamento do emprego da Artilharia no teatro das operações è marcada 

pela multiplicidade de informação processada no teatro das operações, 

caracterizado pelo emprego extensivo do equipamento tecnológicos avançado no 

teor moderno. 

O desenvolvimento tecnológico verificado nos últimos tempos na área das TIC 

obriga a definir e reestruturar novos, assim como antigos conceitos ligados ao 

transporte e a utilização da informação, trazendo para a ordem do dia e para a 

nossa terminologia corrente no âmbito da digitalização do campo de batalha, 

integração e globalização das comunicações, jogos de Guerra, internet, hacker, etc. 

Ainda que a sua atuação no âmbito operacional das FA são indicadores para 

a transformação dos meios militares e a definição de planos estratégicos que se 

adéquam a nova realidade assim como a estatura geopolítica que o 

paiscrescentementeadquirem. 

A Artilharia éuma forca militar especializadocom missão apoiar as Forcas da 

manobra. Definindo as suas ações e modalidades através de um planejamento para 

o seu emprego, partindo do levantamento das necessidades na aquisição, analise e 

seleção de alvos na emissão de pedidos se APF e na indicação de meios para 

atuação, sendo consolidada no mais alto escalão por meio de uma lista de 

prioridades. As atividades de planejamento e coordenação de fogos são 

complementares, estão intimamente relacionadas e exigem um trabalho continuo de 

atualização. 

 

1.1. PROBLEMA 

Tendo em vista a teoria da guerra em essencial conhecer melhor o terreno, 

conhecer inimigo para ter sucesso da operação. Para tal é necessário conhecer e 

aplicar os meios adequados para a operacionalização desta tarefa. Com o 



 
 

desenvolvimento este trabalho veio ganhando uma grande relevância pelo fato de 

facilitar o acesso a informação das forcas Armadas em prol a operações militares. 

Tornando ameaça em ambas as forcas envolvidas no terreno. 

Fazendo com que o autor levanta a seguinte questão de estudo: Ate que 

ponto o uso das TIC influencia no planejamento do emprego da Artilharia das 

FADM? 

 

1.2. OBJETIVO DA PESQUISA 

Segundo o dicionário Aurélio objetivo significa um fim a atingir, uma meta da 

pesquisa, propósito de pesquisa, ou seja, é a finalidade de um trabalho de pesquisa, 

que indica o que o pesquisador vai desenvolver, para Marconi e Lakatos (2002, 

p.24) “toda pesquisa deve ter um objetivo determinado para saber o que se vai 

procurar e o que se pretende alcançar.” Definir objetivos de pesquisa è um requisito 

para desenvolver uma de pesquisa. 

Num trabalho cientifico são definidos dois tipos de objetivos: 

Objetivo geral: 

É baseada na questão norteadora da pesquisa. Ele dá a direção que a 

pesquisa tomará em seu percurso. Buscando responde o propósito de para quê 

pretendo pesquisar. 

Descrever a influencia das TIC no Planejamento do emprego da artilharia da 

FADM 

Objetivos específicos: 

São assuntos complementares da questão, para a efetivação do objetivo 

geral. 

Identificar os fatores que concorrem para a eficiência do planejamento do 

emprego da artilharia nas FADM; 

Analisar as TIC no concernente ao planejamento do emprego da artilharia nas 

FADM. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

No planejamento de qualquer operação militar leva-se em conta a informação, 

as características do campo de batalha partindo da aquisição, analise das forcas 

inimigas e das forcas amigas. Este planejamento deve ser executado em tempo 



 
 

oportuno, continuo e progressivo conforme o tempo disponível com maiores 

detalhes. 

Este trabalho por medidas de segurança è executado por material 

estreitamente apropriado e rápido para a sua aplicação assim como o seu 

transporte\transmissão de informação. 

Com o desenvolvimento tecnológico a informação e a sua disseminação no 

teatro das operações alcançaram um extremo estratégico e vital, ganhando uma 

participação ativa materializando o combate aos sistemas de comando e controle. 

Que se desenvolve através de ações que tornam mais difícil ao inimigo controlar as 

suas forcas e comunicar-se com elas. Este materializa um do mais antigo principio 

da guerra, quanto mais capacidade de aquisição de informação no teatro das 

operações melhor será o planejamento assim como emprego da força militar. Que é 

caracterizado pela tomada de decisão de uma forma que o adversário. 

O emprego das TICno teatro das operações, a observação permite nos 

orientar de uma forma adequada a nossa atenção, tomar uma decisão e, mais 

importante que tudo agir de forma eficaz. Assim como garantea segurança para 

guardaros documentos secretos em locais seguros, garantindo que as mensagens 

eletrônicas sejam codificadas e não facilmente acessíveis ao inimigo. 

Atualmenteusa-se os meios eletrônicos para neutralizar os sistemas de 

comando e controle inimigo, atuando sobre as suas comunicações e sistemas 

eletrônicos, enquanto assegura a integridade dos nossos próprios sistemas. 

O emprego eficaz da artilharia depende muito da informação do território 

inimigo, a sua execução depende muito da comunicação. 

 

2METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo de pesquisa 

Apesquisa Exploratória foi apropriada nesta pesquisa, pelo fato do 

pesquisador ter pouco conhecimento acerca da aplicação das TIC. Embora tenha 

conhecimento acerca do planejamento do emprego da Artilharia. Mas para a 

efetivação desta pesquisa o pesquisador recorreu na exploração de algumas 

literaturas, conversa com alguns especialistas na área das tecnologias de 

comunicação e a condução de entrevistas em grupos focais, para alcançar os 

objetivos da pesquisa. 



 
 

Facilitou na formulação de hipótese, pois trata se de um tema pouco 

explorado, tornou de uma forma geral alcançar o objetivo na qual se aborda o 

assunto. 

 

2.1.1Método de abordagem 

Não existindo um conhecimento acabado por parte do investigador para o 

desenvolvimento desta pesquisa, para descrever a influencia das TIC no 

planejamento do emprego da artilharia, usou se o método dedutivo, partindo do 

principio de que o tema é reconhecido como verdadeira e indiscutível para possibilita 

chegar a conclusão de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de 

sua lógica. 

Em outro âmbito, as TIC são abordadas e aplicadas em diversas áreas no 

campo profissional, e com o seu desenvolvimento vem se destacando na facilidade 

assim como na complexidade dos trabalhos específicos. São hojevector para as 

novas guerras para além de seremferramentas para o teor da sua resolução assim 

como a sua implementação. 

 

2.1.2Método de procedimento 

As dificuldades que o mundo enfrenta faz com que o homem procure 

soluções para ultrapassar essas dificuldades, das outras vezes pelo raciocínio 

lógico, e de outra pela recriação. Que caracteriza o desenvolvimento tecnológico 

partindo da analise dos fatores ou fenômenos vividos no passado em comparação 

com os fatores atuais. As TICsão a base para sustentar a influencia do 

desenvolvimento tecnológico em certas áreas que é o teor desta pesquisa. 

O método comparativofoi bastante importante neste tema pelo fato do 

pressuposto de comparação dos meios usados para o planejamento do emprego da 

artilharia em consonância com a aplicação das TIC, e por este método também 

proporcionar um elevado grau de generalização. 

 

2.1.3Quanto ao ponto de vista dos procedimentos técnicos 

A abordagem do planejamento do emprego de artilharia encontra-se 

fundamentada em vários manuais, revistas, publicações, artigos científicos, 

monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet. Que é vetor para a 



 
 

abordagem da influencia das TIC no planejamento do emprego de artilharia, prol 

deste artigo. 

Para este trabalho a pesquisa bibliográficaofereceu apartir do material já 

publicado uma abordagem concisa. Assim como o levantamento de informação a 

partir da interrogação direita das pessoas e especialistas com competências acerca 

da utilização das TIC no planejamento do emprego da artilharia no teatro das 

operações. 

 

2.1.4Do ponto de vista da forma de abordagem do problema 

A pesquisa qualitativapressupôs conceitualmente a influencia do uso das TIC 

no planejamento do emprego da artilharia, assim como a existência de um vinculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do autor que não pode ser 

traduzido em números. 

O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador è 

o instrumento chave, pois o autor tem conhecimento acerca do planejamento da 

artilharia. 

A utilização desse tipo de abordagem defere da quantitativa pelo fato de não 

utilizar dados estatísticos como o centro do processo de analise de um problema, 

não tendo, portanto a prioridade de numerar ou medir unidades. 

 

2.2Revisão de Literatura 

 

2.2.1 Tecnologia de informação e comunicação 

Pode ser definida como um conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de 

forma integrada, com um objetivo comum, as TIC são utilizados das diversas formas, 

na indústria, no comercio, no setor de investimento assim comona educação assim 

comono teatro das operações militares. 

O desenvolvimento de hardwares e softwares garante a operacionalização da 

comunicação e dos processos decorrentes em meios virtuais. No entanto, foi 

apopularização da internet que potencializou o uso das TIC em diversos campos de 

atuação. 

Através da internet o mundo atual tomou o outro rumo tendente à criação de 

novos sistemas de comunicação e informação, formando verdadeira rede. A criação 



 
 

de e-mail, o chat, os fóruns, a agenda de grupo online, comunidades virtuais, web 

cam, revolucionando os relacionamentos humanos. 

Através do trabalho colaborativo, profissionais distantes geograficamente 

trabalham em equipe. O intercambio de informação gera novos conhecimentos e 

competências entre os profissionais. 

A imprevisibilidade e a incerteza no planejamento do emprego da artilharia de 

acordo com o ambiente das operações as indicações dos cenários prospectivos, as 

novas tecnologias presentes no mundo atual, as mudanças no ambiente operacional 

e as profundas mudanças nos processos de atuação das forças armadas são 

indutores para transformação dos atuais meios militares utilizados na artilharia 

terrestre das forças armadas de defesa de Moçambique e a construção de um novo 

instrumento de defesa terrestre, mais efetivo e adequado a essa nova realidade e à 

estatura geopolítica que o País crescentemente adquire. 

Atualmente, a grande quantidade de informações disponíveis tem 

impactadono teatro das operações. A eratecnológica tem agido como fator de 

desestruturação das organizações, fazendo com que elas busquem, 

incessantemente, meios para gerenciar uma gama enorme de dados, que no teatro 

das operações para a arma da artilharia é a espinha dorsal para planejamento 

doseuemprego. 

 

2.2.2 Artilharia 

A artilharia é uma especialidade de forças armadas ou armas das forças 

armadas, com uma capacidade de realizar fogos potentes e profundos. Também è 

tida como ciência que estuda a aplicação do armamento pesado capas de disparar 

projetes de grande poder destrutivo. 

Tem por missão apoiar as forcas da manobra pelo fogo, destruindo ou 

neutralizar os alvos do inimigo. 

Imprensa. Exercito brasileiro, Braco Forte-Mao Amigo. ”A artilharia de 
campanha è o principal meio de apoio de fogo da força terrestre. 
Suas unidades podem ser dotadas de canhões, obuses, foguetes ou 
mísseis.” 
 

2.2.3Emprego da Artilharia 

O emprego da artilharia è efetivada com base aos seguintes fundamentos: 

- Posição de tiro – é o local definido para a localização das pecas para a realização 

do tiro para os alvos orientados para a direção provável da localização do inimigo 



 
 

Observação – “permite conduzir o tiro sobre alvos com a máxima 
eficácia. Tem como principal suporte a rede de observadores 
avançados (OA) de artilharia”. (BRASIL, 1998) 

-Busca de alvo – consiste na localização dos alvos a serem batidos, que nq doutrina 

dos EUA è chamadoaquisiçãode objetivos em três vértices:A detenção que revela a 

existência de um objetivo; identificaçãodetermina a  natureza, constituição e 

dimensões; a localização define as coordenadas planimétricas do objetivo ou a sua 

posição relativa a pontos conhecido num sistema comum e coordenado. 

- Topografia – estabelece um trauma comum possibilidade e execução de fogo, sem 

necessidade de uma ajustagem previa, 

-Meteorologia – fornece os dados sobre as condições atmosféricas possibilitando 

compensar; 

- Logística – atende as necessidades logísticas das unidades proporcionando 

condições para que seja mantido o apoio ao elemento que dele depende; 

-Direção e Coordenadas – compreende órgãos de direção de tiro e de coordenação 

do apoio de fogo. 

- Comunicação – interliga os subsistemas, assim como as posições que começam 

desde o planejamento ate o cumprimento da missão, baseando-se primordialmente 

no sistema de comunicação existente e favorável para uma operação. 

 

2.2.4Comunicações 

O sistema decomunicação de um determinado escalão de artilharia não pode 
ser definido para atender todas as situações. Contudo um plano das 
comunicações previamente estabelecido e a disponibilidade de seus meios 
de comunicação podem ser incorporados nas NGA do escalão, 
permanecendo como documento de numerosas instruções e ordens de 
comunicação, incrementando a eficiência do sistema ereduzindo o prazo de 
emprego do escalão (BRASIL, 1995). 

As comunicações em virtude da sua dimensão no planejamento do emprego 

da artilharia devem ser conduzidas de modo àsatisfação doseu propósito, sem que 

elas criem uma interferência entre si. 

Devido à derivação dos escalões assim como as posições, amplitude do 

campo de batalha deve ter uma cobertura máxima para comunicação de modo a 

partilhar informação de forma ininterrupta, rápida e segura no campo de batalha. 

Os meios de comunicação usados em Moçambique no planejamento do 

emprego da artilharia são: meios Rádios; meios telefônicos; e meios informáticos. 

Os meios rádios são as mais usadas no teor das operações devido à maior 

flexibilidade e rapidez para a sua instalação, facilitando desta forma a comunicação 

em operações de movimento e em situações de emergências. 



 
 

O radio permite estabelecimento de ligações através de terminais de fonia, 

telegrafia, tele impressora, fac-símile e outros. 

O campo de atuação foi evoluindo, asguerras eletrônicas tomaram no campo 

das operações, o radio extremamente vulnerável as ações de interferência, 

interceptação e sua localização. O que veio tornar a redução da possibilidade do uso 

do equipamento radia, uma vez que se tomam fontes de informações de grande 

valor para o inimigo, no que diz respeito à localização de postos e unidades, análise 

do trafego e conhecimento do conteúdo das mensagens, sejam em claro, sejam 

criptografadas. 

A evolução tecnológica veio proporcionar nova dinâmica no planejamento do 

emprego da Artilharia no teatro das operações assim como na ampliação, 

flexibilização da instalação dos meios de comunicação e fluidez de informação. 

Atualmente a Força Terrestre na conjuntura dos outros exércitos utilizam, em 

suas ligações em operações, diversos tipos de sistemas de comunicações, os 

denominados sistemas de enlace. Conforme preconizado: 

– Sistema de Enlace por Satélite, com o emprego de satélites artificiais e estações 

terrestre transmissora e receptora; 

– Sistema de Enlace por Microondas em Visada Direta, no qual transceptores e 

repetidores rádio são utilizados em transmissões majoritariamente na faixa de 

UHF(300MHz a 3GHz); 

– Sistema de Enlace por Tropodifusão, utilizado em regiões inóspitas e que 

oferecem dificuldades à instalação de repetidores rádio, valendo-se das 

características de propagação das ondas eletromagnéticas na faixa de UHF pela 

troposfera; 

– Sistema de Enlace Físico, com o emprego de meios de transmissão de ondas 

guiadas(fios e cabos telefônicos, fibras e cabos ópticos) e equipamentos de 

transmissão erecepção; 

– Sistema de Enlace por Mensageiro: utilização do mensageiro como agente de 

comunicações; e 

– Sistema de Enlace Rádio em HF ou VHF: emprego dos materiais rádio com faixas 

de operação em HF e VHF de dotação do Exército. 

São implementados esses sistemas de comunicação para garantir um 

elevado grau de segurança. 



 
 

Para diminuir em alguns casos, até mesmo impedir, as atividades inimigas de 

guerra eletrônica. Destacando em alguns exércitos Centros Tecnológicos que 

desenvolveram o Módulo de Telemática, que é constituído de um Centro de Interface 

e Integração, como elemento concentrador e repetidor dos enlaces entre a Brigada e 

seus elementos subordinados até o escalão subunidade como fração isolada. Tais 

enlaces podem ser promovidos por diversos sistemas: central telefônica de 

campanha; rede telefônica de campanha; sistema celular de campanha;LAN e WAN; 

enlaces de alta velocidade na faixa de microondas; e redes rádio de campanha em 

HF e VHF (baixa velocidade). 

O Manual de Campanha C11-30 do ExércitoBrasileiro (As Comunicações na 
Brigada) descreve as peculiaridades e orientações quanto ao emprego e 
planejamento dos SISTAC em uma Brigada. Este escalão de emprego é 
adotado no presente trabalho como referência para descrição dos meios e 
formas de emprego dos diferentes sistemas de enlace no âmbito da Força 
Terrestre. Destacando no sistema de enlace os meios do sistema radio e 
físicos. 
 

2.2.5O sistema rádio deve ser utilizado de forma restrita, dada a vulnerabilidade a 

ações de Guerra Eletrônica; contudo, dada sua flexibilidade e rapidez de 

desdobramento, pode se constituir na base do SISTAC. O estabelecimento das 

redes rádio se dá em consideração aos seguintes fatores: 

– Situação tática; 

– Finalidade da rede; 

– Disponibilidade de meios e frequências; 

– Volume de tráfego; e 

– Outras condições, de ordem técnica. 

A concorrência na minimização da vulnerabilidade das comunicações no 

teatro das operações, em coordenação com o desenvolvimento das TIC, os 

Exercitos adotaram outras medidas, formas de proteger a sua informação utilizando 

os meios rádios devido a sua flexibilidade na instalação e sua mobilidade na 

condução de uma operação. Para alem de utilizar apenas uma freqüência e fonia 

passar a usar Salto de freqüência e criptofonia. 

 

2.2.6Criptofonia -que consiste na omissão da voz. 

 

2.2.7Salto de freqüência -que é um método de transmissão de sinais de radio que 

consiste na mudança constante da portadora através de vários canais de freqüência, 



 
 

usando uma sequênciapseudoaleatória conhecida por ambos transmissores e 

receptor. 

Essa transmissão oferece três vantagens principais sobre uma de frequência 

fixa: alta resistência a interferência; dificuldade de intercepção; e compartilhamento 

de banda com diversos tipos de transmissores convencionais e com interferência 

mínima. 

A transmissão de espetro se comporta de forma aleatória de acordo com o 

fluxo de interferência externa, respeitando uma sequência de RF estipulada para a 

portadora. Essa frequência comporta basicamente 5frequências de transmissão para 

uma banda no nível de 2.4Ghz, sendo: 2.449Ghz, 2.452 Ghz, 2.448Ghz, 2.450Ghz, 

2.451. 

O sistema de enlace físico apresenta um elevado grau de segurança; 

entretanto, em função da dificuldade de estabelecimento, é empregado de forma 

complementar, nas situações onde há tempo disponíveis para seu desdobramento. 

 

2.2.8Requisitos Operacionais Básicos da automatizaçãodo Sistema das 

comunicações no contexto atual de alguns exércitos. 

Diante da necessidade de um sistema automatizado de suporte às atividades 

de comunicações, o Exército Brasileiro definiu os requisitos operacionais básicos 

(ROBs) deste sistema para os níveis Brigadas e Divisão que são as unidades que a 

Artilharia tem uma amplitude maior para apoiar. 

Os requisitos são divididos em três categorias, a saber: Absolutos têm peso 

10 e devem obrigatoriamente ser satisfeitos; Desejáveis têm peso seis e não são 

obrigatórios; e Complementares com peso três. Ao todo são 21 requisitos Absolutos, 

29 requisitos Desejáveis e 3 requisitos Complementares. 

Da análise de todos os requisitos fez-se uma classificação de acordo com os 

princípios gerais do seu funcionamento, ressaltando-se que os ROBs mais 

intimamente ligados a requisitos de softwares foram associados ao desempenho (já 

que a rede deve dar suporte à funcionalidade), e/ou usabilidade. 

Dos 21 requisitos Absolutos (peso 10), classifica-se 12quanto ao princípio da 

Usabilidade, 9 quanto aoDesempenho, 3 quanto à Escalabilidade, 2 quanto à 

Segurança e 1 quanto à Gerenciabilidade. Observou-se que um único requisito pode 

atender amais de um princípio. 



 
 

Dos 29 requisitos Desejáveis (peso 6) definidos pelo EB, conseguiu classificar 

14 quanto ao Desempenho, 11 quanto à Usabilidade, 7 quanto à Escalabilidade, 4 

quanto à Gerenciabilidade e 1 quanto à Segurança. 

Dos três requisitos Complementares (pesotrês) definidos pelo EB, conseguiu 

classificar um quanto ao Desempenho, um quanto à Usabilidade, um quanto à 

Escalabilidade e um quanto à Segurança. 

Diante desta classificação pode-se agoraavaliar o grau de importância de 

cada princípio, bastando para isso somar os pesos obtidos nos três requisitos. 

Podem ser utilizados para que se possa melhor avaliar o emprego de novas 

tecnologias de telecomunicações nos sistemas de comunicação. 

 

2.2.9Aspectos a serem considerados em redes decomunicação militares 

Triângulo de compensação 

Todos os requisitos já mencionados em seções anteriores são importantes, 

porém três deles são estritamente relacionados e constituem um forte compromisso 

no sistema de comunicação militar: alcance, capacidade e mobilidade. 

O forte relacionamento existente se dá, em geral, pelo fato que ao variar um 

dos fatores os outros dois também variam. Na verdade, ao se maximizar dois fatores 

o terceiro acaba sendo minimizado. 

As comunicações devem suportar a consciência situacional em todos os 

níveis em tempo real ou pelo menos em algo entorno disto. Infelizmente, este 

objetivo não pode ser atingido pelo emprego de uma estrutura hierárquica de 

comunicação. Este tipo de comunicação leva a agregação de dados, que exige que 

os escalões superiores suportem taxas de transmissão muitas vezes maiores do que 

aquelas geradas nos escalões mais baixos. Para ilustrar, se quatro pelotões geram 

6.4Kbps de tráfego, a divisão, em uma estrutura hierárquica tradicional, deverá ser 

capaz de suportar um tráfego de aproximadamente 2Mbps. 

Para evitar a agregação de dados, asredes militares devem estar estruturadas 

por rede, na qual os componentes orgânicos são apenas usuários de uma 

infraestrutura concebida deacordo com os requisitos da operação. 

Um sistema tático de comunicação precisa, portanto, para tal cenário, atender 

a uma série de requisitos. Nenhuma infraestrutura decomunicação reúne condições 

de suportar todos esses requisitos simultaneamente. Geralmente um sistema que 

possibilita alta mobilidade, por exemplo, não será dotado de altas taxas de 



 
 

transmissão. Sendo assim, um sistema tático de comunicação deve ser uma única 

estrutura lógica integrada por múltiplas tecnologias de enlace. 

O subsistema de dados disponibiliza altastaxas de transmissão de dados, 

visando dar suporte ao acompanhamento das operações em tempo real, 

preconizado pelas atividades de Comando e Controle. Já o subsistema combate 

rádio provê transmissão de dados e voz primando pela altamobilidade, enquanto que 

o subsistema troncalizado visa atender à comunicação entre elementos de comando, 

com grande volume de tráfego. 

Os subsistemas são concebidos através de tecnologias que devem ser 

avaliadas de acordo com os aspectos preconizados por cada um desses 

subsistemas. 

 

2.2.10Caracterização do Tráfego e Usuários 

Descreve-se aqui uma proposta de caracterização de tráfego para a Força 

Terrestre com descrição de composição,número de usuários, sistemas empregados 

e capacidade requerida para o escalão Exército de Campanha e subordinados. 

O Manual de Campanha Centro de Comunicações, do Estado-Maior do 

Exército, descreveas instruções relativas à organização, instalação e funcionamento 

dos Centros de Comunicações (C Com) apoiados pelo computador. 

Conformedescrito, a Força Terrestre se vale de diversos sistemas de enlace para 

promover a integração da tropa em combate; contudo, mesmo nesse manual de 

campanha, não são descritas características importantes para o desdobramento dos 

Sistemas de Comunicações, como número de equipamentos rádio, sistemas de 

enlace utilizados, número de usuários, número de redes rádio (cada uma com um 

par de frequências – principal e secundária) e tráfego médio gerado para os diversos 

escalões. 

Para além de umesboço da estrutura organizacional de uma artilharia em 

campanha, as características do apoio de comunicações ao combate também 

definem a sua estrutura. Esta referência considera, para efeito de análise, uma 

artilharia, descrevendo as necessidades do emprego dascomunicações até o nível 

esquadra. Comorequisitos de tráfego, os autores consideram uma Brigada 

Mecanizada, empregada em distâncias convencionais e dotada de um sistema de 

Comando e Controle com emprego de mensagens pré-formatadas e capaz de 

promover a atualização, a cada segundo, da situação das viaturas dispersas no 



 
 

terreno. Diversas referências são feitas a experiências dos exércitos norte-

americano e inglês, bem como a artigos apresentados em conferências 

internacionais, como a MilitaryCommunications Conference (MILCOM). 

 

2.2.11Planejamento 

Planejamento é o ato de planejar e, desde as primeiras civilizações, o ser 
humano precisou de se organizar para realizar suas tarefas e administrar os 
recursos disponíveis, bem como fazer tarefas enormes e complexas 
construções. Atualmente no contexto corporativo o planejamento é aplicado 
nas empresas como um processo organizacional para gerenciar olhando para 
o futuro (FARIA, 1997). 
 

Planejamento – consiste no ato de criar e planear, antecipadamente, uma 

ação desenvolvendo assim, estratégias programadas para atingir determinado 

objetivo. Funciona como forma de identificar um alvo especifico, com a intenção de 

organizar e aplicar as melhores maneiras para atingir. 

Planejamento da artilharia è a determinação das diretrizes estratégias para o 

comprimento deuma determinada missão. Que começa desde a seleção dos 

objetivos a abater, reconhecimento; topografia das medidas permissivas; fita de 

tempo; medidas de coordenação; diretrizes de fogos coerentes e precisas; emprego 

dos meios adequados; mobilidade; estabelecimentos de medidas de segurança as 

tropas amigas, aeronaves, embarcações e instalações de alvos considerados de 

efeito colaterais das munições; etc. 

Entende o planejamento estratégico como uma metodologia principal que 
objetiva proporcionar aos tomadores de decisão uma estrutura que permite o 
exame do ambiente onde atua a organização (MAYER JR, 1991). 
 

A comunicação e aquisição dos alvos são consideradas as partes integrantes 

no que concerne o tema em questão por terem grande influenciam no planejamento 

do emprego da artilharia da artilharia no teatro das operações. 

“A capacidade de um grupo de artilharia de campanha para prestar apoio de 
fogodepende em grande parte da eficiência do sistema de comunicações. O 
comandante de um grupo de artilharia de campanha deve ter um sistema de 
comunicação confiável para controlar administrativamente seus elementos 
subordinados, obter dados e difundir conhecimento e coordenar os fogos de 
sua unidade” (BRASIL, 1998). 
 

Em face às características de fluidez e mobilidade do combate, o meio de 

comunicação eficiente è a radio por ter uma capacidade de sintonizar dois canais e a 

flexibilidade que este oferece. Mas que uma desvantagem devido a captação das 

ondas eletromagnéticas, que com as medidas eletrônicas de apoio pode ter 



 
 

condições de descobrir a ação que esta sendo realizada, e ate mesmo localizar a 

nossa posição. 

Com o desenvolvimento tecnológico foram desenvolvidos vários meios e 

formas de comunicação no teatro das operações. Tornando as tecnologias muito 

fundamentais não só no que concerne a eficácia dos sistemas de informação 

existente, mas também como a melhor forma de torná-los inoperacionais, vestindo 

de uma nova roupagem um conceito antigo mais sempre presente a que se dá, hoje 

o home de guerra de informação. 

 

2.3INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Tendo em vista a pesquisa foiimplementadacom a definição dos meios para a 

obtenção de dados confiáveis sobre a influencia das TICno planejamento do 

emprego da Artilharia processo. Dependendo do porte e abrangência do projeto. 

Teve com maior fluidez o: 

 

2.3.1 Questionário – que foi direcionada paraos militares com uma experiência 

razoável na influencia das TICno planejamento do emprego da Artilharia no teatro 

das operações, que é um procedimento mais utilizado para obter informação. È uma 

técnica de custo razoável, que apresenta as mesmas questões para varias pessoas, 

garante o anonimato e pode conter questões para atender a finalidade especifica de 

uma pesquisa. 

Foram questionados 49 militares de postos diferentes assim como 

responsabilidades equivalentes. Tirados do universo de 170 militares da artilharia. 

 

2.3.2 Entrevista– que condicionouna obtenção de informações qualitativas sobre o 

projeto. Este método foi planejado com intuito prévio seguindo o roteiro de 

questionário, com possibilidades de induzir variações que se fizerem necessárias 

durante a sua aplicação. 

 

2.3.3 Amostra 

Para esta pesquisa virada a buscar da influencia das TICno planejamento do 

emprego da artilharia e Moçambique, onde existe em todas as categorias da forças 

armadas especialistas na área de planejamento do emprego da artilharia de acordo 



 
 

com as competências atribuídas. Para tal foram utilizados como amostra 3 oficiais 

generais, 14 oficias superiores, 24 oficias subalternos, 7 sargentos e 6 praças. 

3RESULTADO E DISCUSSÃO 

A presente pesquisa foi realizada na escola de aperfeiçoamento dos oficias – 

casa do capitão. 

Das analises realizadas permitiram a seguinte organização dos dados: 

 

3.1 CARACTERIZACAO DOS SUJEITOS 

Dos militares participantes no planejamento do emprego da artilharia obtive-

se 100% tem conhecimento da influencia das comunicações para o efeito no teatro 

das operações. 

Considerando 80% equivalente a 40 militares que são chefe das operações, 

7% correspondentes3 militares do reconhecimento, e 8% correspondente a 4 

militares observadores de tiro e 5% a 2 militares pertencente a área das ligações. 

 

3.2 RELACAO COM AS TIC 

Sobre a essencial da utilização das TICno planejamento do emprego da 

artilharia 80% correspondente a 40 militares afirmam que as TICparticipam no 

planejamento de forma ativa e 20% afirmam que elas participam de forma passiva. 

Quando questionados sobre o uso do sistema radio como um meio mais 

adequado para manter uma comunicação ininterrupta 49% responderam que era o 

equipamento adequado e 49% responderam que não era adequado, ainda na 

mesma questão foram entrevistados 2 que na sua abordagem responderam que é 

adequado por este equipamento ser mai flexível e de rápida instalação, mas não 

oferecem uma boa segurança pois é vulneráveis devido  a propagação das ondas 

eletromagnéticas, fazendo com que o inimigo ao aplicar as NGE descubra a 

localização dos postos de estação assim como o acesso a nossa informação. 

No que se refere a utilização dosistema de enlace físico, 56% responderam 

que era viável e 44% responderam que não era adequado, ainda na mesma questão  

foram entrevistado 3 militares onde 2 militares afirmam que é adequado justificando 

que não é vulnerável a sua interceptação pelo inimigo peso embora é demorado a 

sua instalação, e 1 afirma que ambos seja segura demora muito a sua instalação e 

precisa ter muito tempo para a sua instalação, acrescentando ainda que é viável nas 

operações defensivas. 



 
 

Com relação as medidas a ter para garantir a segurança da comunicação 

durante o planejamento do emprego da Artilharia no teatro das operações50% 

falaram da multiplicidade ou salto de frequência e 30% afirmaram que a criptofonia 

era mais adequando e 20% responderam que não existe nenhuma forma para evitar 

o cenário. Ainda na mesma questão foi entrevistados um especialista das 

comunicações e descreveu algumas medias tais como: 

- Rádio livre - Nenhuma restrição ao tráfego de mensagens. 

- Rádio restrito - Somente podem ser transmitidas as mensagens para 

estabelecimento das redes, as urgentes ou urgentíssimas. 

- Rádio em silêncio - Somente permitida a escuta. 

- Rádio em silêncio absoluto - Equipamento desligado. Nenhuma transmissão ou 

escuta permitida. 

As prescrições rádio são estabelecidas em função dos fatores rapidez e 

segurança. Assim, para os elementos em contato com o inimigo, é admissível a 

prescrição de rádio livre; para as reservas em zona de reunião, é normal a 

prescrição de rádio em silêncio. 

Da veracidade da vulnerabilidade das informações pelas forcas envolventes 

no teatro das operações, utilizando o radio com as freqüências, assim como estação 

repetidoraHF eUHF  destina se a apoiar as necessidades de comando e controle, 

dos elementos subordinados e em apoio, com comunicações rápidas e eficazes. 

O meio rádio está sujeito a interferências naturais e artificiais. As 

interferências naturais são as atmosféricas (estática) e as artificiais são as 

produzidas pela presença de equipamentos elétricos que estiverem nas 

proximidades ou as interferências propositadas provocadas pelo inimigo. 

O elevado grau de indiscrição das transmissões, os recursos de 

radiogoniometria e as atividades de criptoanálise limitam muito o emprego eficiente 

do rádio, que deve ser encarado como meio suplementar, somente utilizado na falha 

ou inexistência de outros meios e, mesmo assim, levando-se sempre em conta suas 

características. As mensagens rádio devem ser tão breves quanto possível, dando-

se preferência às transmissões em grafia e digital sobre as em fonia, pelas 

vantagens, quanto à segurança, que aquelas oferecem. 

Os rádios são usados em todos os níveis. A fim de atenuar os problemas 

criados pelo elevado índice de indiscrição, utilizam-se recursos, tais como: o 

emprego da potência mínima necessária, cuidadosa localização das estações, 



 
 

antenas direcionais, criptógrafos em linha, criptofones e, quando disponíveis, 

equipamentos que empreguem processos especiais de transmissão. 

4CONSIDERACOES FINAIS 

Analisandoas tecnologias de informação e comunicação nas forcas armadas 

no planejamento táctico das suas missões no teatro das operações pode se notar 

que elas influenciam de uma forma ativa. 

Não basta apenas instalar as posições em lugares estratégicos, fazer um bom 

estudo do terreno, das condições metrológicas e localizar as posições do inimigo a 

abater, é necessária uma coordenação para a execução desse tiro, de modo a evitar 

o fratricídio. 

E esta coordenação deve ser executada de uma forma sigilosa e flexível de 

modo a garantir a sua segurança e a vulnerabilidade das posições em coordenação. 

Com o desenvolvimento tecnológico este fundamento veioflexibilizar a coordenação 

das ações no teatro das operações, mas ao mesmo tempo trouxe uma fragilidade. 

Antes empregar as forcas armadas no terreno, em diferentes posições, é 

necessário definir as normas de guerra eletrônica, pois a informação é atualmente 

vetor para a operacionalização do planejamento.A imprevisibilidade e a incerteza do 

ambiente internacional, as indicações dos cenários prospectivos, as novas 

tecnologias presentesno mundo atual, as mudanças no ambiente operacional e as 

profundas mudanças nos processos de atuação das forças armadas são indutores 

para transformação dos atuais  meios das comunicações militares e a construção de 

um novo instrumento de defesa terrestre que se adéqua a esses meios, mais efetivo  

e adequado a essa nova realidade. 

O Exército Moçambicano deve adaptar-se a essa nova dinâmica rumo a 

aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação no teatro das 

operações buscando novas capacidades e competências, capacitar seus quadros e 

revendo seus paradigmas, tornando-se apto a empregar armamentos e 

equipamentos com alta tecnologia agregada e sustentada em uma doutrina 

autóctone, efetiva e em constante evolução. 

A inovação que se espera obter é aquela que dará vantagem tática, 

operacional e 

Estratégica ao emprego da artilharia como as forcas armadas no seu todo e 

que, em consequência, agregará valor ao poder de combate do Exército, ou seja, ao 

preparo e emprego do Exército na garantia da soberania nacional, dos poderes 



 
 

constitucionais, da lei e da ordem que é a missão principal das Forcas Armadas de 

Defesa de Moçambique. 

5 RECOMENDAÇÕES  

Em jeito de contribuição para a Artilharia de Moçambique contribua de forma 

eficaz as suas missões, deve adquirir o radar acoplado a uma viatura com condições 

de se deslocar em zonas montanhosas assim como e terreno fecha, que ate hoje 

são característicos das zonas onde tem ocorrido as operações de desestabilização. 

No que concerne as comunicações devido a sua dimensão no planejamento 

do emprego da artilharia devem ser  adquiridos alguns sistemas de comunicação 

com uma capacidade de comunicar sem sofrer interferência da forca inimiga, 

conduzindo deste modo à satisfação do seu propósito, sem que elas criem uma 

interferência entre si. Como por exemplo: 

Sistema de Enlace por Satélite, que consiste no emprego de satélites artificiais e 

estações terrestres, transmissoras e receptoras; 

Sistema de Enlace por Microondas em Visada Direta, no qual transceptores e 

repetidores rádio são utilizados em transmissões majoritariamente na faixa de 

UHF(300MHz a 3GHz); 

Sistema de Enlace por Tropodifusão, utilizado em regiões inóspitas e que 

oferecem dificuldades à instalação de repetidores rádio, valendo-se das 

características de propagação das ondas eletromagnéticas na faixa de UHF pela 

troposfera; 

Sistema de Enlace Físico, que consiste no emprego de meios de transmissão de 

ondas guiadas (fios e cabos telefônicos, fibras e cabos ópticos) e equipamentos de 

transmissão e recepção; 

Sistema de Enlace por Mensageiro: utilização do mensageiro como agente de 

comunicações; e 

Sistema de Enlace Rádio em HF ou VHF: emprego dos materiais rádio com faixas 

de operação em HF e VHF de dotação do Exército. 



 
 

Para alem de utilizar apenas uma freqüência e fonia passar a usar Salto de 

freqüência e criptofonia. 
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Apêndice A: Questionário para obtenção de dados da pesquisa 

 

 
DIRIGIDO AOS MILITARES DA ARTILHARIA DAS FORCAS ARMADAS 
1. Já ouviu falar das tecnologias de informação e comunicação? 

a) Sim ___     b)Não ___   c) Nunca  ___ 
 

2. Achas que as tecnologias de informação e comunicação influenciam no 
planejamento do emprego da artilharia? 

a) Sim ___     b) Não ___c) Talvez  ___ 
 

3. Já ouviu falar emprego dos meios de comunicação no campo de batalha? 
a) Sim ___b) Não ____ c) Talvez ____ 

 
4.As tecnologias de informação e comunicação de que forma participam nas 
operações? 
a) De melhor forma __ b) De forma ativa __ c) Indiferente __ 
 
5. De quem é a responsabilidade da proteção de informação no campo de batalha? 

a) Área das comunicações ___ b) Área das informações___ c) comandante da 
forca 
 

6. De que forma pode se combater a vulnerabilidade das informações no teatro das 
operações? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7. Como tem sido a atuação das comunicações no emprego da Artilharia no campo 
de batalha? 
a) Boa__b) Negativa__ c) Razoável___ d) Péssima__ 
 
8. Quais as dificuldades encaradas no planejamento do emprego da artilharia no que 
concernem as comunicações? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
9. O que está por detrás da insuficiência da vulnerabilidade da informação nas 
operações? 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Questionário relacionado à pesquisa do tema SUBORDENADO ATECNOLOGIA 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ARTILHARIA  DAS FORÇAS 
ARMADAS DE DEFESA DE MOÇAMBIQUE: 
O questionário é composto de perguntas abertas e fechadas, e justifique quando for 
solicitado! 
Para responder apenas marcar com “X” a opção correta. 



 
 

10. Na opinião, o que deve ser feito para garantir a eficiência a segurança na 
comunicação. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Muito obrigado pela colaboração! 
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