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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa buscou avaliar a real influência do ambiente operacional 
contemporâneo sobre o emprego dos fogos diretos, inferindo, ainda, sobre a 
necessidade de atualização do suporte teórico nacional. A temática possui alta 
relevância, uma vez que o referencial teórico nacional disponível carece de 
definições capazes de operacionalizar o planejamento de fogos diretos. Por se tratar 
de um estudo eminentemente bibliográfico, a partir da coleta documental, realizou-se 
comparação entre fontes de consulta nacional, norte-americana, espanhola e 
argentina de procedência confiável. Em paralelo, entrevistas conduzidas com 
especialistas e depoimentos colhidos na 3ª Conferência Nacional de Instrutores 
Avançados de Tiro subsidiaram o presente trabalho. Os dados obtidos permitiram 
compreender em que extensão as peculiaridades e as tendências do ambiente 
operacional contemporâneo, caracterizado na Doutrina Militar Terrestre (2014), 
influenciam o emprego da Força Terrestre, particularmente, suas implicações sobre 
o planejamento dos fogos diretos. O estudo documentou, ainda, os principais 
aspectos referentes ao planejamento de fogos diretos presentes na doutrina 
nacional, norte-americana, espanhola e argentina. Constatou-se a tendência atual 
dos combates concentrarem-se em áreas humanizadas ou em seu entorno, 
ocasionando consequente congestionamento do ambiente operacional, o que 
reporta, dentre outros aspectos, à necessidade de ações mais apuradas e seletivas, 
visando minimizar a ocorrência de danos colaterais à população e às estruturas 
civis, com reflexos diretos no emprego dos fogos diretos. A partir da análise 
comparativa dos referenciais teóricos nacionais e estrangeiros examinados, 
verificou-se, também, que a escassez e o desalinhamento conceitual das fontes de 
consulta nacionais, a forma de abordagem no tratamento da temática, aliada à falta 
de sincronização no ensino da matéria, sinalizam uma potencial desatualização 
doutrinária. Conclui-se, assim, que o atual suporte doutrinário nacional, quando 
comparado ao referencial estrangeiro examinado, não fornece um conjunto de 
intervenções adequadas ao emprego efetivo dos fogos diretos no ambiente 
operacional contemporâneo. A pesquisa desenvolvida apresenta nítido potencial de 
conhecimento em uma área na qual as normativas nacionais são incipientes e 
imprecisas, contribuindo, significativamente, com a atualização doutrinária. Alinhado 
aos preceitos estabelecidos pela Doutrina Militar Terrestre, enfatiza-se a temática 
sob a ótica do “como pensar” e não por meio “do que pensar”. Como produto final, o 
presente estudo expõe um conjunto de prescrições que contribuem para a 
normatização do planejamento de fogos diretos frente às exigências impostas pelo 
ambiente operacional contemporâneo, servindo, portanto, de pressuposto teórico 
primário acerca da temática. 
 
Palavras-chave: Ambiente operacional contemporâneo. Doutrina militar terrestre. 
Letalidade seletiva. Fogos diretos. Planejamento dos fogos diretos.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The current research aimed at evaluating the real influence of the contemporary 
operational environment on the deployment of direct fire as well as inferring on the 
need of updating the national theoretical support. This theme is highly relevant once 
the national theoretical reference available lacks definitions that enable the 
operationalization of direct fire planning. As a mainly bibliographical study, the 
research process used document collection to compare Brazilian sources with its 
trustworthy American, Spanish and Argentinean counterparts. In parallel, interviews 
with specialists and testimonials from the 3rd National Conference of Advanced 
Shooting Instructors were used in this article. The obtained data provided a thorough 
comprehension of the influence and trends of the deployment of the Ground Force in 
the contemporary operational environment, detailed in the Military Doctrine (2014), 
especially concerning its implications on the direct fire planning. The study also 
documented the main aspects related to the planning of direct fire deployed in the 
national doctrine as well as in the American, Spanish and Argentinean ones. It was 
testified that the current combat trends are concentrated on humanized areas and its 
surroundings, which result in operational environment clogging, creating, among 
others, the need of more accurate and selective actions aiming at minimizing 
collateral damage to the civilian population and infrastructure in direct contact with 
direct fire deployment. Using comparative analysis of theoretical references from 
Brazil and other countries, it was also possible to verify that the lack of conceptual 
alignment among national references, the approach to the theme, and the lack of 
synchronism in teaching matters signal a potential need for doctrinal update. One 
can conclude that the current national doctrine, when compared to foreign 
counterparts, does not provide an adequate contribution to the deployment of direct 
fire in the contemporary operational environment. The research developed in this 
article presented a clear knowledge potential for an update in an area in which 
national norms are incipient or unclear. Aligned with the Military Doctrine’s concepts, 
the theme is emphasized from the point of view "how to think" and not through "what 
to think". As a final product, this study presents a set of prescriptions which could 
contribute to the regulation of direct fire employment planning in light of the needs 
found in the contemporary operational environment. Therefore, it serves as a primary 
theoretical framework about the subject.  
 

 

Keywords: Contemporary operational environment. Military doctrine. Selective 
lethality. Direct fire. Direct fire planning. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As recentes e sucessivas mudanças em todos os campos do poder têm 

produzido significativos reflexos no ambiente operacional dos atuais conflitos e, por 

conseguinte, no modo de operar das forças militares.  

Nesse contexto, o ambiente operacional congestionado, os novos recursos 

tecnológicos agregados às plataformas de combate modernas, a necessária redução 

de danos colaterais à população e às estruturas civis, bem como o caráter difuso 

das ameaças, são características do atual ambiente operacional, adicionando, 

assim, novas complexidades aos conflitos e remetendo a gradativas alterações na 

arte da guerra.  

Nesse ínterim, o Exército Brasileiro (EB), visando adequar a Força Terrestre 

(F Ter) aos novos desafios impostos pelo ambiente operacional contemporâneo, 

vivencia um processo de transformação inédito.  

Ajustando-se ao cenário vivenciado, a Doutrina Militar Terrestre (DMT) 

introduziu novos fundamentos, conceitos e concepções doutrinárias, permitindo, 

assim, a incorporação de capacidades e competências necessárias ao emprego 

efetivo da F Ter no ambiente operacional ora vivenciado. A obtenção dessas 

capacidades torna-se fundamental para que a F Ter possa atuar em todo o espectro 

dos conflitos, alcançando o efeito dissuasório que devem ter as forças armadas de 

um país (BRASIL, 2014a, p. 7-2). 

Pautado nessa premissa, cresce de importância o estudo de técnicas, táticas 

e procedimentos até então consagrados à luz das recentes fundamentações da 

DMT, especificamente, acerca das novas características do ambiente operacional 

ora vivenciado.  

Dessa forma, a presente pesquisa busca analisar a influência exercida pelo 

ambiente operacional contemporâneo sobre o emprego de fogos diretos sob a 

perspectiva da DMT.  

 

1.1 PROBLEMA 

 

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

emprego de fogos diretos, foram identificadas divergências de abordagem, bem 
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como diferentes graus de detalhamento acerca do planejamento, da execução e do 

controle dos fogos, principalmente, quando se compara as publicações nacionais às 

estrangeiras.  

É possível abordar a teoria existente sobre o tema em questão e os 

antecedentes do problema da seguinte maneira: 

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

execução e o controle de fogos diretos em uma concepção global, sendo a temática 

exposta em situações específicas, carregadas de particularidades, prejudicando, 

sobremaneira, a análise e o aprofundamento do assunto;  

b. a literatura nacional aborda o assunto apenas no contexto das operações 

de abertura de brecha (BRASIL, 2003a, p. 4-126) e no âmbito defensivo das 

operações militares, especificamente, no estabelecimento de áreas de engajamento 

(BRASIL, 2003a, p. 5-21). Cabe ressaltar, que apesar da abordagem específica, a 

questão é apresentada de forma superficial, desprovida de detalhamento, sendo 

expostas, somente, algumas medidas de coordenação e controle e pressupostos 

teóricos básicos, prejudicando, consideravelmente, a operacionalização do 

planejamento, da execução e do controle de fogos diretos em operações militares;  

c. as fontes de consulta nacionais carecem da previsão de conceitos 

substanciais, bem como de exemplos e imagens ilustrativas que permitam 

estabelecer padrões e normatizar o emprego de fogos diretos, dificultando, assim, a 

compreensão e o aprofundamento do assunto. Além disso, parte considerável da 

documentação nacional apenas menciona a matéria, ressaltando sua importância, 

ou apresenta definições que possibilitam traçar associações acerca da temática; 

d. as publicações doutrinárias nacionais mais recentes, advindas do Processo 

de Transformação do Exército, apresentam conceitos substanciais acerca do 

ambiente operacional contemporâneo, bem como as principais implicações para o 

emprego da F Ter no cenário vivenciado de forma bastante detalhada. Tais 

concepções enfatizam, dentre outros aspectos, a relevância do emprego efetivo dos 

fogos, remetendo, assim, à atualização do assunto. Nesse contexto, entre os 

preceitos que vigoram no ambiente operacional contemporâneo, destaca-se a 

letalidade seletiva, descrita como a capacidade de realizar engajamentos precisos, 

proporcionais à ameaça, de forma a mitigar os danos colaterais (BRASIL, 2014a, p. 

7-2); e 
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e. divergindo do enfoque nacional, a literatura estrangeira examinada 

disponibiliza um acentuado grau de detalhamento em relação ao emprego de fogos 

diretos, sendo estipulados princípios de controle, técnicas de engajamento de alvos, 

processos de distribuição de fogos e medidas de coordenação e controle descritos 

de forma bastante pormenorizada, apresentados em uma sequência de exposição 

lógica e compatível à relevância da temática.  

Em um primeiro momento, o assunto é apresentado de modo geral e 

abrangente, sem especificar contextos, facilitando a compreensão do assunto e 

servindo, ainda, de embasamento teórico primário. Em sequência, as técnicas de 

engajamento, os processos de distribuição de fogos e as medidas de coordenação e 

controle são expostos de forma mais específica, inseridos no contexto ofensivo ou 

defensivo, salientando-se os procedimentos mais compatíveis com determinada 

operação. 

Diante dos achados na literatura sobre o tema, algumas questões podem ser 

elencadas: a previsão doutrinária nacional referente ao emprego de fogos diretos 

está alinhada às fundamentações contidas na DMT? O referencial teórico nacional 

acerca do planejamento, da execução e do controle de fogos diretos permanece 

adequado às necessidades impostas pelo ambiente operacional ora vivenciado? E 

ainda: as características do ambiente operacional contemporâneo, caracterizado na 

DMT, influenciam de forma significativa o emprego dos fogos diretos? 

Visando preencher as lacunas no conhecimento, bem como aprofundar as 

abordagens até então relatadas, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: “Em 

que medida o ambiente operacional contemporâneo influencia o emprego de fogos 

diretos em uma manobra tática?”. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral avaliar em que medida o ambiente 

operacional contemporâneo, caracterizado na Doutrina Militar Terrestre, influi no 

planejamento, na execução e no controle de fogos diretos em uma manobra tática.  

Para alcançar o objetivo geral, foram formulados os seguintes objetivos 

específicos: 
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a. identificar as peculiaridades do ambiente operacional contemporâneo por 

meio da análise da DMT; 

b. descrever a manobra tática como uma atividade desenvolvida pela função 

de combate movimento e manobra; 

c. apresentar os principais conceitos estabelecidos nas fontes de consulta 

nacionais acerca do emprego de fogos diretos; 

d. apresentar os principais conceitos estabelecidos nas fontes de consulta 

estrangeiras do Exército Norte-Americano, Espanhol e Argentino acerca do 

planejamento, da execução e do controle de fogos diretos; 

e. identificar as influências do ambiente operacional contemporâneo sobre o 

planejamento, a execução e o controle de fogos diretos; 

f. estudar a necessidade de atualização do suporte teórico nacional referente 

ao planejamento, execução e controle de fogos diretos; e 

g. como produto final da pesquisa, apresentar um anteprojeto de capítulo ou 

subcapítulo de manual, propondo um conjunto de prescrições que, coerente à DMT, 

possibilite normatizar o planejamento, a execução e o controle de fogos diretos. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Partindo do pressuposto que o ambiente operacional contemporâneo tem 

potencial influência sobre o emprego dos fogos diretos e visando alcançar possíveis 

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

questões de estudo: 

a. quais peculiaridades do ambiente operacional contemporâneo influenciam 

o emprego de fogos diretos? 

b. quais são as implicações efetivamente exercidas pelo ambiente operacional 

contemporâneo sobre o emprego dos fogos diretos? 

c. é possível verificar, no suporte teórico nacional disponível, um alinhamento 

e sincronização na apresentação do conteúdo alusivo ao emprego de fogos diretos? 

d. existe um alinhamento conceitual e metodológico entre o suporte teórico 

nacional e o referencial teórico do Exército Norte-Americano, Espanhol e Argentino 

relativo ao planejamento, execução e controle de fogos diretos? 
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e. com base no referencial teórico nacional, norte-americano, espanhol e 

argentino, quais são as principais técnicas, processos e medidas utilizadas no 

emprego dos fogos diretos visando à potencialização dos seus efeitos em uma 

manobra tática? 

f. quais benefícios à segurança podem advir da adoção de técnicas, 

processos e medidas de coordenação e controle  no emprego de fogos diretos em 

uma manobra tática? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

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

o emprego de fogos diretos como competência necessária e condição sine qua non 

para a efetiva atuação da F Ter no ambiente operacional contemporâneo.  

O estudo realizado documentou os principais aspectos referentes ao 

planejamento, execução e controle de fogos diretos presentes na doutrina nacional, 

norte-americana, espanhola e argentina.  

A pesquisa se justifica por tratar de assunto notoriamente relevante, buscando 

extrapolar a forma generalista com que usualmente se aborda o tema. Apresenta, 

assim, nítido potencial de conhecimento em uma área na qual as normativas 

nacionais existentes são escassas e imprecisas, contribuindo, significativamente, 

com a atualização doutrinária.  

Além disso, trata-se de assunto relevante para o meio militar, uma vez que, o 

referencial teórico nacional carece de definições capazes de operacionalizar o 

planejamento, a execução e o controle de fogos diretos.  

Esta investigação se propõe a apresentar o desdobramento de preceitos 

doutrinários vigentes, bem como intervenções adequadas ao estabelecimento do 

planejamento, da execução e do controle de fogos diretos no cenário vivenciado, 

gerando, como produto final, um conjunto de prescrições que normatizem o emprego 

de fogos diretos frente às exigências impostas pelo ambiente operacional 

contemporâneo, servindo de pressuposto teórico primário para outros estudos que 

sigam a mesma linha de pesquisa.  

Usufruirão deste estudo os comandantes táticos em todos os níveis. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido 

sobre a temática proposta, foram pesquisadas as principais publicações nacionais e 

estrangeiras referentes ao assunto.  

A partir desta consulta, a literatura nacional pode ser dividida em dois blocos 

de estudo, sendo o Processo de Transformação do Exército o marco temporal que 

os delimita. O primeiro bloco compreende documentos mais recentes, basicamente 

publicações advindas do Processo de Transformação, documentos esses que foram 

utilizados na caracterização do ambiente operacional contemporâneo.  

No segundo bloco, enquadram-se as documentações que, apesar de vigência 

e notório valor doutrinário, foram publicadas à luz da IP-100-1 Bases para a 

Modernização da Doutrina de Emprego da Força Terrestre (1996), também 

conhecida como Doutrina Delta. Tais fontes bibliográficas foram utilizadas na coleta 

de dados acerca do emprego dos fogos diretos. 

No que tange aos referenciais bibliográficos estrangeiros, buscando ampliar o 

arco do conhecimento acerca da matéria, foram consultados manuais do exército 

norte-americano, do exército espanhol e do exército argentino, além de periódicos 

norte-americanos de comprovada credibilidade e especializados no combate 

embarcado. 

 

2.1 DOUTRINA MILITAR TERRESTRE  

 

A Doutrina Militar Terrestre é um dos vetores do Processo de Transformação 

do Exército na busca da efetividade, baseando-se na permanente atualização, em 

função da evolução da natureza dos conflitos, resultado das mudanças sociais e 

evolução tecnológica. 

As mudanças experimentadas pela sociedade, com reflexos na política, e o 

surgimento de nova configuração geopolítica conduzem a horizontes mais incertos e 

complexos para o planejamento de defesa (BRASIL, 2014a, p. 1-2). Diante de um 

futuro cada vez menos previsível, lidar com a incerteza passou a ser o desafio. O 

ambiente de indefinição se agrava quando não há um oponente claramente definido, 
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que motive a sociedade para assuntos de defesa. A arte da guerra se depara com 

novos desafios e complexidades (BRASIL, 2013, p. 8). 

Com base no exposto, é lícito inferir que o grau de incertezas vivenciado 

atualmente reforça as gradativas modificações ocorridas no ambiente operacional, 

bem como as prováveis alterações na natureza dos conflitos contemporâneos. 

Nesse contexto, diante de um ambiente de incertezas e constante modificação, o 

manual EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre (2014) fundamenta a 

necessidade de uma doutrina flexível, visando adaptar-se fácil e rapidamente às 

mudanças que possam ocorrer em qualquer cenário, tanto em situações de guerra 

como de não guerra.  

De forma a corroborar a ideia apresentada, prescreve-se, ainda, que o 

principal papel da doutrina é estabelecer um enquadramento comum que sirva de 

referência aos integrantes da F Ter, para que possam solucionar adequadamente 

problemas militares que se apresentem. Ou seja, oferecer uma gama de opções 

práticas baseadas na experiência acumulada e nos ensinamentos colhidos ao longo 

dos anos (BRASIL, 2014b, p. 1-2). 

O manual EB20-MF-10.103 Operações (2014) complementa a ideia anterior, 

enfatizando que os integrantes do Exército devem utilizar a gama de ferramentas 

doutrinárias disponíveis na busca de soluções para os problemas militares a 

enfrentar, fundamentando, assim, que a doutrina relacionada às operações militares 

oferece uma indicação de como agir e não um conjunto de regras fixas. Orienta 

“como pensar” e não “o que pensar”.  

Visando adequar-se ao cenário de incertezas e de estruturação doutrinária, 

incorpora-se à DMT uma série de preceitos e fundamentações, até então inéditos, 

destacando-se, no contexto do assunto, a caracterização do ambiente operacional 

contemporâneo. 

 

2.2 O AMBIENTE OPERACIONAL CONTEMPORÂNEO  

 

As recentes e sucessivas mudanças no campo do poder têm produzido 

significativos reflexos no ambiente operacional dos atuais conflitos e, por 

conseguinte, no modo de operar das forças militares. Nesse contexto, a 

compreensão do ambiente operacional, fundamentado pela DMT, por meio da 
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descrição de suas peculiaridades e atuais tendências, bem como de possíveis 

implicações no emprego da F Ter, torna-se essencial na redução do grau de 

incertezas.  

Visando caracterizar a complexidade do ambiente operacional vivenciado, 

prescreve-se textualmente que “os riscos e as ameaças que as forças terrestres 

podem enfrentar são de natureza difusa e de difícil previsão. Será habitual que o 

cenário de atuação tenha um caráter conjunto, multinacional e com a presença de 

organizações civis de variadas matizes, e que as ações ocorram em meio à 

população e com a presença da mídia. Tudo isso, condiciona a forma de atuação e 

de emprego da F Ter” (BRASIL, 2014a, p. 4-1). 

Com base na citação acima, pode-se evidenciar o elevado grau complexidade 

presente no ambiente operacional contemporâneo, influindo, significativamente, no 

modo de operar das forças militares. Dessa forma, ajustando-se ao cenário 

apresentado, a DMT busca fundamentar conceitos, estabelecer padrões e incorporar 

capacidades e competências adequadas ao emprego da F Ter no ambiente 

operacional contemporâneo.  

Nesse ínterim, de forma a facilitar a compreensão de um cenário tão 

complexo e em constante evolução, a DMT retrata o ambiente operacional em três 

dimensões distintas, mas intimamente relacionadas, formando um caráter único e 

indivisível. Visando aprofundar esse dimensionamento, são descritas, ainda, as 

principais peculiaridades e as atuais tendências do ambiente operacional 

contemporâneo. Por fim, são fornecidas conclusões parciais acerca do assunto, 

enfatizam-se as principais implicações sobre o emprego da F Ter. 

 

2.2.1 Dimensões 

 

Ao caracterizar o ambiente operacional contemporâneo, a DMT dimensiona-o 

nas esferas física, humana e informacional, prescrevendo textualmente que,  

 

O Ambiente Operacional é caracterizado pela existência de três dimensões 
- física, humana e informacional - cujos fatores a serem analisados 
interagem entre si, formando o seu caráter único e indivisível. Sua 
compreensão constitui uma condição fundamental para o êxito nas 
operações militares (BRASIL, 2014b, p. 2-2). 
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Ao estabelecer o vínculo existente entre as dimensões supracitadas, 

prescrevendo, ainda, que a compreensão do ambiente operacional torna-se 

condição fundamental para o êxito das operações, a DMT atesta a importância do 

entendimento desse dimensionamento.  

Corroborando com a exposição anterior, o manual EB20-MF-10.107 

Inteligência Militar Terrestre (2015), de forma bastante semelhante, apresenta que o 

ambiente operacional contemporâneo pode ser caracterizado por um conjunto de 

fatores que interagem entre si, de forma específica para cada situação, a partir da 

análise de três dimensões: a física, a humana e a informacional, sendo esta 

compreensão fundamental para o planejamento e para a condução das operações 

(BRASIL, 2015c, p. 2-2).  

Tradicionalmente, o foco da análise do ambiente operacional centrava-se na 

dimensão física, considerando a preponderância dos fatores terreno e condições 

meteorológicas sobre as operações militares. De forma a ampliar a análise 

tradicionalmente realizada, enfatiza-se que variações no caráter e na natureza do 

conflito, resultantes das mudanças tecnológicas e sociais, impõem uma visão que 

também considere as influências das dimensões humana e informacional sobre as 

operações militares e vice-versa (BRASIL, 2015c, p. 2-2).  

 

 

                     FIGURA 1- Dimensões do Ambiente Operacional 
                     Fonte: BRASIL (2004b, p. 2-2) 

 



23 
 

Salienta-se que, no ambiente operacional contemporâneo, em virtude da 

constante interação existente, formando um caráter único e indivisível, não se deve 

estabelecer graus de importância entre as dimensões, tampouco, negligenciar o 

estudo de determinada dimensão em detrimento de outra. 

No que tange à dimensão física, prescreve-se que os elementos da F Ter 

devem ser aptos para operarem em áreas estratégicas previamente definidas como 

prioritárias, dentro ou fora do território nacional, incluindo os ambientes com 

características especiais, ou seja, terreno difícil, clima extremo, vegetação peculiar, 

áreas edificadas e condições meteorológicas altamente desfavoráveis. Em virtude 

do cenário de incertezas, estabelece-se, ainda, a dificuldade de definir as linhas de 

contato entre os beligerantes.  

O manual EB20-MF-10.103 Operações (2014) parte do pressuposto que a 

dimensão humana compreende os elementos relacionados às estruturas sociais, 

seus comportamentos e interesses, normalmente geradores do conflito. Afirma, 

ainda, que a análise do terreno humano, agregado às características socioculturais 

existentes em um determinado ponto no tempo e no espaço geográfico, adquire a 

mesma relevância que a análise do terreno físico (BRASIL, 2014b, p. 2-3).  

O EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre (2014) aprofunda a análise, 

estabelecendo que aspectos relacionados à dimensão humana conduzem a 

significativas mudanças na atuação do combatente e na forma de lidar com a 

população das áreas conflagradas, com reflexos não só no armamento e nos 

equipamentos empregados, mas também na natureza e no adestramento da tropa 

(BRASIL, 2014a, p 4-5). 

Ao afirmar que aspectos relativos à dimensão humana influem diretamente 

nas características do armamento e do equipamento utilizados, bem como na 

natureza e no adestramento das tropas empregadas em operações militares, a DMT 

torna legítimas as inferências realizadas entre os fatores relacionados à dimensão 

humana e ao emprego de fogos diretos.  

De forma semelhante, a dimensão informacional reveste-se de destacada 

importância, uma vez que as mudanças sociais, ocorridas a partir do final do século 

passado, têm seus alicerces na elevada capacidade de transmissão, acesso e 

compartilhamento da informação (BRASIL, 2014b, p. 2-3). 
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Em sua descrição acerca da dimensão informacional, a DMT destaca, dentre 

outros, o conceito da narrativa dominante1, caracterizada como a percepção 

estabelecida como válida nas mentes de um ou mais públicos-alvo, podendo, até 

mesmo, ser considerada como um acidente capital no transcurso das operações 

militares (BRASIL, 2014b, p. 2-3).  

Verifica-se, também, uma acentuada preocupação em não se estabelecer 

diferentes graus de importância entre as dimensões do ambiente operacional, 

ressaltando-se que a análise do terreno informacional é tão relevante quanto o físico 

e o humano. 

Diante do exposto, destaca-se, também, que as sociedades, em virtude da 

variada gama de recursos informacionais, tornam-se mais conscientes quanto ao 

custo da alternativa bélica na solução dos conflitos armados, tanto em vidas, quanto 

em recursos dispendidos (BRASIL, 2014a, p. 4-5). Isso reflete a interação entre a 

dimensão humana e informacional, ressaltando o caráter único e indivisível do 

ambiente operacional contemporâneo abordado anteriormente.  

 

2.2.2 Peculiaridades e atuais tendências  

 

De forma a aprofundar o estudo das dimensões física, humana e 

informacional, proporcionando maior detalhamento do ambiente operacional 

contemporâneo, estabeleceu-se um conjunto de peculiaridades e tendências do 

cenário atualmente vivenciado. 

Dentre as peculiaridades e tendências atuais do ambiente operacional 

descritas na DMT, no contexto da temática, destacam-se: o combate em áreas 

humanizadas, a importância da informação, o caráter difuso das ameaças e a 

proliferação de novas tecnologias. Dessa forma, visando alcançar maiores 

esclarecimentos, bem como coletar dados substanciais para a presente pesquisa, o 

estudo minucioso desse conjunto de fatores torna-se essencial.   

 

                                                      
1
 Um exemplo histórico de narrativa dominante durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu quando os EUA 

e a Alemanha buscavam definir, em meio à batalha, as razões para o conflito e seus resultados potenciais. 
Os EUA estabeleceram uma narrativa que caracterizasse os alemães como soldados brutais e 
implacáveis, descrevendo a guerra como a luta contra o mal e enfatizando, ainda, que seus resultados 
potenciais podiam ser a escravidão dos povos ou sua liberdade (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2013, 
p. 24).   
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2.2.2.1 O Combate em áreas humanizadas 

 

A Doutrina Militar Terrestre (2014) fundamenta que o ambiente operacional 

tornou-se mais congestionado, uma vez que as operações tendem a ser 

desenvolvidas, prevalentemente, em áreas humanizadas ou no seu entorno, 

apresentando o combate em áreas humanizadas como uma tendência atual, 

prescrevendo textualmente que, 

 

O ambiente operacional tornou-se congestionado, uma vez que as 
operações tendem a ser desenvolvidas prevalentemente em áreas 
humanizadas ou no seu entorno. A presença da população e de uma 
miríade de outros atores dificulta a identificação dos contendores e aumenta 
a possibilidade de danos colaterais decorrentes das operações militares. 
Isso não quer dizer que a letalidade de um exército deva ser reduzida, mas 
que ela deva ser seletiva e efetiva (BRASIL, 2014a, p. 4-5). 

 

Conforme a citação acima, a tendência atual dos combates concentrarem-se 

em áreas humanizadas ou em seu entorno, ocasionando consequente 

congestionamento do ambiente operacional, remete, dentre outros aspectos, à 

necessidade de ações mais apuradas e efetivas, visando minorar a ocorrência de 

danos colaterais a estruturas civis, fornecendo, assim, acentuada importância e 

atualização ao tema abordado, o emprego de fogos diretos no ambiente operacional 

contemporâneo. 

Somado aos aspectos da dimensão humana, prescreve-se que o 

congestionamento do ambiente operacional influencia significativamente a tomada 

de decisão em todos os níveis de planejamento e de condução das operações 

militares. Corroborando a ideia acima, o manual EB20-MF-10.103 Operações (2014) 

fundamenta as “considerações civis” como um dos fatores de decisão a serem 

analisados pelo comandante tático em seu exame de situação, fornecendo, assim, 

acentuada relevância à questão. 

Além disso, ao descrever as operações militares conduzidas em áreas 

humanizadas, o manual EB20-MF-10.103 Operações (2014) destaca que, além de 

serem executadas em um ambiente peculiar, essas operações caracterizam-se pela 

alta possibilidade de ocorrência de danos colaterais, vitimando não combatentes. 

Demandam, assim, medidas de coordenação mais restritivas aos usuários do 
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espaço aéreo e maior controle nas ações das tropas envolvidas (BRASIL, 2014b, p. 

7-18). 

Ao relacionar a necessidade de maior controle nas ações desenvolvidas em 

virtude da alta possibilidade de ocorrência de danos colaterais a não combatentes, a 

citação acima remete, dentre outros aspectos, ao emprego efetivo dos fogos, 

tornando legítimas as relações estabelecidas entre o ambiente operacional 

contemporâneo e o planejamento, a execução e o controle de fogos. 

 

2.2.2.2 A importância da informação 

 

A DMT estabelece a informação como componente primordial no atual 

ambiente operacional, prescrevendo que a produção, a obtenção, a disseminação e 

o emprego de informações relevantes, seletivas e oportunas, com credibilidade, têm 

relação direta com a qualidade do processo decisório. Ressalta, ainda, a importância 

de se reconhecer a influência da informação sobre o comportamento conjunto de 

atores que participam da dinâmica dos conflitos: a mídia; os civis não combatentes; 

os grupos e organizações presentes em áreas conflagradas; o público de massa e 

os líderes em todos os níveis (BRASIL, 2014a, p. 4-5). 

Ao descrever a importância da informação, acentuado destaque é fornecido à 

visibilidade imposta pela mídia, estabelecendo que a facilidade de acesso a novas 

tecnologias, a socialização da Internet e das redes sociais, bem como a própria 

atuação da mídia, social e tradicional, disponibilizam a todos as informações que 

antes eram de caráter reservado. Nesse ínterim, ressalta-se que os diversos atores, 

estatais ou não, conduzem suas atividades com o entendimento de que elas 

poderão ser gravadas e difundidas ao “público global” instantaneamente, afetando, 

consideravelmente, as operações militares e, por conseguinte, o emprego de fogos 

diretos (BRASIL, 2014a, p. 4-5).  

Com base nos dados apresentados, percebe-se que toda ação ou atividade 

militar pode ser potencialmente “capturada” em imagens digitais, passíveis de 

manipulação por atores com interesses diversos, na busca do controle ou, simples, 

manipulação da “narrativa”. No ambiente operacional contemporâneo, a visibilidade 

imposta pela mídia torna-se, portanto, uma consideração fundamental para o 

emprego da F Ter. 
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Ressalta-se, também, a importância dada à opinião pública inserida na 

dimensão informacional. O EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre (2014) 

descreve que em uma sociedade cada vez mais dependente da informação, a 

percepção que a população tem da realidade é de suma importância. Controlar a 

“narrativa” é não apenas comunicar bem, mas comunicar primeiro. Situações nas 

quais a sociedade aceita a solução por via militar, geram expectativas de que a 

atuação aconteça de forma seletiva, gradual, proporcional e que tenha curta 

duração. O emprego excessivo de força passou a ser inaceitável (BRASIL, 2014a, p. 

4-5).  

No decorrer de sua exposição, destaca-se, também, que perder o controle da 

narrativa pode levar a sérias restrições à liberdade de ação e até mesmo impor a 

derrota. A importância da opinião pública a transforma, portanto, em um dos 

objetivos estratégicos a ser conquistado em qualquer situação de emprego de um 

exército (BRASIL, 2014a, p. 4-5). 

Nesse contexto, o manual EB20-MC-10.213 Operações de Informação (2014) 

prescreve que a crescente importância dos assuntos relacionados à dimensão 

informacional envolve o controle da narrativa (percepções) e produz reflexos no nível 

de aceitação que as sociedades atribuem ao argumento de que se faz necessário 

agir militarmente na prevenção de ameaças, no gerenciamento de crises ou na 

solução de conflitos. Sendo, portanto, um importante fator com potencial capacidade 

de restrição à liberdade de ação dos comandantes em todos os níveis (BRASIL, 

2014d, p. 8-1). 

Alinhado à concepção de controle da narrativa, o C 45-1 Comunicação Social 

(2009) apresenta que os planejamentos operacionais devem considerar a “opinião 

pública” para o sucesso das operações. Enfatiza, também, que durante o 

planejamento do emprego da Força devem ser analisadas as consequências e as 

repercussões da manobra a ser executada perante a opinião pública local, nacional 

e internacional (BRASIL, 2009, p. 4-8). 

Diante das circunstâncias supracitadas, o EB20-MF-10.103 Operações (2014) 

afirma que as operações militares passam a responder por uma série de 

condicionantes, destacando-se, no contexto da temática, a necessária redução do 

número de baixas; o mínimo de prejuízo para a população civil envolvida, tanto em 

baixas como em sofrimentos, e a necessidade de alcançar os menores “danos 
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colaterais” possíveis a não combatentes e a bens não diretamente relacionados com 

as operações militares. 

Nesse ínterim, ao elencar a redução do número de baixas e a diminuição dos 

danos colaterais à população e às estruturas civis como condicionantes impositivos 

do trato com a mídia e com a opinião pública, tornam-se legítimas as inferências 

relacionadas à dimensão informacional e à execução de ações militares seletivas e 

efetivas, visando, assim, minimizar a ocorrência de danos colaterais. 

Ademais às citações apresentadas, a presença constante da mídia nos 

eventos importantes, a valorização de questões humanitárias e de meio ambiente, 

conjugadas com a exacerbação da defesa de minorias, têm sido argumentos 

comumente presentes no cenário atual, adquirindo acentuada relevância no 

processo decisório.  

 

2.2.2.3 O caráter difuso da ameaça 

 

Nas últimas décadas, apesar da ocorrência de conflitos bélicos com o 

empenho de numerosos efetivos, a declaração formal de guerra entre Estados 

deixou de ser a regra. Em um ambiente de incertezas, passou a ser mais difícil a 

identificação do adversário dominante, regular ou não. A crescente proeminência de 

grupos transnacionais ou insurgentes, com ou sem apoio político e material de 

países, ampliou o caráter difuso das ameaças a serem enfrentadas com o emprego 

de forças de defesa (BRASIL, 2014a, p. 4-6). 

Com base nessa evidência, verifica-se que, atualmente, as ameaças são 

difusas e de difícil previsão, remetendo, assim, à necessidade de estruturas e 

procedimentos flexíveis e facilmente adaptáveis ao cenário diverso. Além disso, 

conforme exposto, visando adaptar-se ao ambiente de incertezas, os produtos 

doutrinários devem oferecer uma gama de opções práticas de fácil adaptação à 

solução de problemas militares. 

O EB20-MF-10.103 Operações (2014) ressalta o caráter difuso das ameaças, 

acrescentando a dificuldade de caracterização do oponente no seio da população. 

Estabelece, ainda, a existência de ameaças híbridas, descrevendo-as como atores 

não estatais providos de armamento sofisticado. 
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O manual EB60-ME-12.401 Trabalho de Estado-Maior (2016) parte da 

premissa que os combates de alta intensidade passaram a ser influenciados pelo 

surgimento de atores não estatais, com crescente capacidade de interferir 

diretamente no resultado das campanhas militares. Descreve, ainda, que inseridos 

em áreas urbanizadas e descaracterizados no meio da população, estes atores 

forçam a adaptação das técnicas, das táticas e dos procedimentos (TTP) em uso 

pelos exércitos (BRASIL, 2016, p.1-1).  

Ao relacionar a presença de ameaças descaracterizadas em meio à 

população inserida nas áreas urbanizadas a uma premente necessidade de 

adaptação das TTP, o referido manual torna oportuno o estudo de possíveis 

influências exercidas pelas peculiaridades do ambiente operacional contemporâneo 

sobre as diversas técnicas, táticas e procedimentos empregados pela F Ter, 

legitimando, assim, a análise proposta pela presente pesquisa.   

 

2.2.2.4 As novas tecnologias e sua proliferação 

 

Os diversos recursos tecnológicos, atualmente acessíveis, bem como sua 

fácil disseminação, passaram a exercer influência direta no planejamento e na 

condução das operações militares. Dessa realidade, decorrem, dentre outros 

fatores, o surgimento de novos sistemas e plataformas militares com alta tecnologia 

agregada e facilidade de acesso à tecnologia por atores aparentemente mais fracos 

(BRASIL, 2014a, p. 4-6). 

As Bases para Transformação da Doutrina Militar Terrestre (2013) enfatizam a 

necessidade de adequar o Exército Brasileiro às imposições do ambiente operacional 

contemporâneo, pressupondo uma F Ter com novas capacidades operativas, prescrevendo 

textualmente que, 

 

Esta Força deve ser dotada de armamentos e de equipamentos com alta 
tecnologia agregada, sustentada por uma doutrina em constante evolução, 
integrada por recursos humanos altamente treinados e motivados. Para 
isso, baseia sua organização em estruturas com as características de 
flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade, 
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 (BRASIL, 2013, p. 8). 
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Ao estabelecer a necessidade do emprego de Produtos de Defesa (PRODE) 

de alta tecnologia agregada apoiada em uma doutrina em constante evolução, a 

DMT caracteriza a acentuada importância do fator tecnológico nos conflitos 

contemporâneos.  

Jonathan M. House, em seu livro Combinação das Armas: A Guerra do 

Século XX complementa a ideia anterior, destacando que, 

 

A doutrina, no sentido militar do termo, no entanto, não é rígida ou 
dogmática; simplesmente proporciona um conjunto comum de 
procedimentos e um quadro de referências para lidar com a natureza única 
de cada situação tática. Observadores externos criticam os exércitos, e 
especialmente os oficiais por uma perceptível resistência a mudança 
tecnológica. Na verdade, isto não é simplesmente um conservadorismo 
social, mas o doloroso processo de ajustar organizações e doutrinas para 
fazer o melhor uso de novos armamentos (M. HOUSE, 2008, p. 25). 

 

Seguindo linha de pensamento semelhante, a socióloga britânica Joan 

Woodward, em seus estudos relativos à Teoria da Contingência, explora um 

renomado conceito denominado “Imperativo Tecnológico”. Tal conceito estabelece 

que as características da organização de uma empresa são variáveis dependentes 

das tecnologias adotadas pela mesma. Dessa forma, segundo Joan Woodward, a 

estrutura e o desenho organizacional de uma empresa são profundamente afetados 

pelo campo tecnológico.  

Nesse contexto, pode-se relacionar o conceito do “Imperativo Tecnológico” à 

aquisição de plataformas com alta tecnologia agregada no emprego efetivo da F Ter 

e, consequentemente, a sua significativa influência sobre os preceitos doutrinários 

vigentes. Seguindo uma linha de raciocínio lógico, a F Ter encontra-se incorporando 

capacidades com alta tecnologia agregada que irão permitir seu adequado emprego 

no cenário atual.  

Ainda que não seja possível definir com exatidão a natureza dos desafios a 

serem enfrentados, em virtude do elevado grau de incerteza vivenciado, a rápida 

evolução tecnológica influenciará, consideravelmente, o ambiente operacional 

contemporâneo, impondo à F Ter a necessidade de absorver capacidades 

específicas para enfrentar os desafios futuros. 

Corroborando os dados apresentados, a Doutrina Militar Terrestre (2014) 

salienta que a incorporação dessas capacidades é tanto uma consequência da 

evolução doutrinária quanto um gerador de necessidades e, portanto, de novos 
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produtos doutrinários (BRASIL, 2014a, p. 30). Nesse contexto, estabelecendo o 

desenvolvimento doutrinário como uma constante no cenário atual, torna-se 

oportuno conduzir estudos e pesquisas que permitam inferir sobre a atualização e a 

adequabilidade dos conceitos doutrinários até então consagrados à luz das recentes 

concepções incorporadas pela DMT. 

Segundo o EB20-MF-10.103 Operações (2014), o advento de importantes 

tecnologias de aplicação militar influi diretamente não só na forma de combater, mas 

também no tempo em que os principais enfrentamentos são decididos (BRASIL, 

2014b). Pode-se, assim, inferir que as novas tecnologias acrescentadas às 

plataformas de combate remetem à maximização de capacidades com consequente 

melhora nos rendimentos e influência direta na condução das operações militares no 

ambiente operacional contemporâneo.   

Tal análise é corroborada pelo EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre 

(2014), na apresentação dos Princípios de Guerra, ao expor o Princípio da Massa, 

prescrevendo textualmente que,  

 

Compreende a concentração de forças para obter a superioridade decisiva 
sobre o inimigo, com qualidade e eficácia, no momento e local favorável às 
ações que se têm em vista, com capacidade para sustentar esse esforço, 
enquanto necessário. A aplicação desse princípio permite que forças, 
numericamente inferiores, obtenham superioridade decisiva no momento e 
local crítico. Armas com letalidade seletiva com alta tecnologia agregada, 
aliadas ao crescente emprego de vetores aéreos e Guerra Eletrônica 
permitem às forças que emassem expressivo poder de combate em um só 
local e momento, compensando deficiências de efetivo. Neste caso, as 
forças dotadas desses meios de combate podem obter a massa de efeitos 
sem que tenha de empregar a massa de forças (BRASIL, 2014a, p. 5-4). 

 
Nessa citação, verifica-se um paralelo existente entre o princípio da massa e 

a decisão do combate, relacionando a concentração de forças, com qualidade e 

eficácia, em momento e local oportuno, à obtenção da superioridade decisiva. 

Constata-se, também, que as armas com letalidade seletiva de alta tecnologia 

fornecem novas possibilidades, permitindo obter a massa de efeitos, compensando, 

até mesmo, deficiências de efetivos.  

Desta forma, apesar de não especificar, a concepção estabelecida como 

massa de efeitos, intimamente relacionada ao emprego de armas de letalidade 

seletiva com alta tecnologia agregada, remete, dentre outros aspectos, à efetividade 

dos fogos, tornando legítimas as analogias entre o preceito recentemente 
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estabelecido e atividades relacionadas ao planejamento, à execução e ao controle 

de fogos diretos no ambiente operacional contemporâneo.  

Em conformidade com os dados apresentados, verifica-se que as novas 

tecnologias e sua disseminação são características do cenário atual, no qual 

plataformas militares com alta tecnologia agregada tornaram-se a regra. Nesse 

contexto, tal peculiaridade não pode ser ignorada pela F Ter, sob pena de 

preocupante estagnação, não somente no viés tecnológico, mas, também no campo 

doutrinário, em virtude da íntima relação existente entre ambos.  

Apesar de não se reportar, especificamente, ao emprego dos fogos diretos, as 

diversas peculiaridades do ambiente operacional, bem como seu dimensionamento, 

possuem relação com o tema, permitindo realizar inferências e alcançar 

constatações legítimas acerca da relação existente entre o ambiente operacional 

contemporâneo e o emprego de fogos diretos. 

 

2.2.3 Implicações para o emprego da Força Terrestre 

 

Coerente com as peculiaridades do ambiente operacional contemporâneo, a 

Doutrina Militar Terrestre (2014) estabeleceu as principais implicações para o 

emprego da F Ter. No contexto da temática proposta, as implicações com potencial 

influência sobre o emprego dos fogos diretos são: a letalidade seletiva, a proteção 

da tropa e a aproximação dos níveis de planejamento e condução das operações. 

 

2.2.3.1 A letalidade seletiva 

 

O EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre (2014) caracteriza o conceito de 

letalidade seletiva como uma das implicações para o emprego da F Ter, sendo 

descrita da seguinte forma:  

 

As forças militares devem ser capazes de engajar alvos de natureza militar, 
com uma resposta proporcional à ameaça, mitigando os efeitos colaterais. 
Possuir letalidade seletiva implica possuir sistemas de armas precisos o 
bastante para preservar a população e estruturas civis, em perfeito 
alinhamento com os princípios do Direito Internacional dos Conflitos 
Armados (DICA) e outras legislações pertinentes (BRASIL, 2014a, p. 7-2). 
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Seguindo uma linha de raciocínio lógico, a necessidade de engajar alvos de 

natureza militar em resposta proporcional à ameaça, mitigando possíveis danos 

colaterais e preservando a população, conforme apresentado no conceito de 

letalidade seletiva, remete, entre outros aspectos, à condução de ações precisas, 

empregando os meios disponíveis de forma efetiva, fornecendo atualização à 

temática proposta. 

Além disso, ao relacionar a condução de engajamentos precisos e 

proporcionais à minimização de danos colaterais, a citação acima remete, dentre 

outros aspectos, ao emprego efetivo dos fogos, tornando legítimo estabelecer 

inferências que envolvam o conceito de letalidade seletiva e o planejamento, a 

execução e o controle de fogos diretos. 

Enfatizando a necessidade de condução de engajamentos seletivos e 

proporcionais, o manual EB20-MF-10.103 Operações (2014) destaca a importância 

do efeito sobre o alvo como um dos fatores de análise a ser considerado, 

descrevendo que o mesmo deve ser atacado apenas se os efeitos desejados 

estiverem coerentes com os objetivos que se deseja atingir (BRASIL, 2014b, p.7-13).  

O referido documento salienta, ainda, que a análise das consequências, 

diretas e/ou indiretas, provocadas sobre a população local deve considerar os riscos 

de danos colaterais, as restrições impostas pelo Direito Internacional dos Conflitos 

Armados (DICA), o impacto sobre a campanha de operações psicológicas e as 

tendências da opinião pública (BRASIL, 2014b, p.7-13). Dessa forma, ao relacionar 

o risco de danos colaterais às consequências dos efeitos dos fogos, a referida 

citação estabelece relação direta entre o emprego dos fogos e a redução de danos 

colaterais, permitindo, assim, estabelecer inferências acerca do planejamento, da 

execução e do controle de fogos diretos.  

Por fim, reforçando o conceito de proporcionalidade fornecido aos 

engajamentos, destaca-se que os danos colaterais admitidos também devem ser 

avaliados em relação ao benefício militar esperado, a fim de determinar se um 

ataque é aconselhável sob o conceito da proporcionalidade do uso da força 

(BRASIL, 2014b, p.7-13). 
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2.2.3.2 A proteção da tropa 

  

Conforme apresentado anteriormente, a importância fornecida aos aspectos 

relacionados à dimensão humana vem gradativamente aumentando nos atuais 

conflitos. Nesse ínterim, torna-se imperativo adotar soluções que priorizem a 

redução do custo em vidas humanas, a proteção da tropa e a preservação do bem-

estar físico e mental dos envolvidos no conflito.  

Segundo Demonte (1992), a Primeira Guerra do Golfo, em 1991, representou 

um marco no estudo e análise dos casos de fratricídio no campo de batalha. Ao 

analisar os dados oficiais apresentados pelo Exército Norte-americano, verifica-se 

que o fogo de veículos blindados norte-americanos ocasionou 12 dos 15 incidentes 

observados no âmbito da coalizão. Destaca-se, também, que a maioria dos casos 

ocorreu sob condições de visibilidade restrita ou em ações conduzidas no interior de 

localidades e em terrenos restritos, sendo a distância de engajamento, no máximo, 

de 1.500 metros. (DEMONTE, 1992, p. 34-36). 

A publicação Journal of Eletronic Defense expõe que o carro de combate 

Abrams M1A1, empregado pelo Exército Norte-americano, foi o sistema de armas 

que mais provocou incidentes de fogo amigo na Primeira Guerra do Golfo, sendo 

responsável por 85% dos casos de fratricídio (os EUA perderam 10 carros de 

combate Abrams M1A1, sendo 7 em casos de fratricídio, e 28 viaturas blindadas M3 

Bradley, das quais, 23 foram vítimas de fratricídio) (LUM, 1993, p. 49).  

Cabe ressaltar, ainda, que o fogo direto representou o maior índice de 

incidentes fratricidas na Primeira Guerra do Golfo, sendo recorrentes os casos de 

viaturas blindadas engajadas pelo fogo dos carros de combate. Em decorrência 

desses dados, vários manuais foram atualizados e diversas técnicas, táticas e 

procedimentos foram estabelecidos visando atenuar as causas de fratricídio 

ocasionadas por fogos diretos. 

Por sua vez, a Doutrina Militar Terrestre (2014), ao estabelecer a necessidade 

de proteção da tropa como uma necessidade, remete, mesmo que de forma indireta, 

ao emprego preciso dos fogos, principalmente, no que tange ao estabelecimento de 

soluções que normatizem o processo de planejamento, sistematizem a execução e 

ampliem a capacidade de controle dos fogos, favorecendo, assim, a redução dos 

casos de fratricídio e de vítimas civis. 
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Corroborando o exposto, o C 2-20 Regimento de Cavalaria Mecanizado 

(2002) enfatiza que a redução do risco de fratricídio começa na fase de 

planejamento e continua durante a preparação e a execução (BRASIL, 2002c, p. B-

3).  De forma pormenorizada, o C 17-20 Forças-Tarefas Blindadas (2002) destaca 

que os esquemas de manobra são as ferramentas básicas que os comandantes de 

todos os escalões utilizam para esclarecer a sua intenção e que estes documentos 

devem representar claramente o conceito da operação, utilizando convenções 

gráficas e medidas de coordenação e controle regulamentares, de forma que os 

subordinados possam compreendê-las corretamente. Como tal, os esquemas de 

manobra podem constituir uma ferramenta de grande utilidade na redução do risco 

de fratricídio (BRASIL, 2002a, p. B-2). Tal período pode ser associado à condução 

de planejamentos que envolvam risco de fratricídio, legitimando, assim, a 

abrangência de seu conteúdo ao emprego de fogos diretos.  

Complementando a abordagem anterior, o C 2-20 Regimento de Cavalaria 

Mecanizado (2002) descreve, ainda, que no campo de batalha moderno, a 

identificação visual não pode ser critério exclusivo de comprovação de alvos em 

alcances superiores a 1.000 m, sob o risco de ocorrer um incidente de fratricídio. Por 

fim, o manual destaca que o conhecimento da situação é a chave para se evitar 

esse tipo de incidente (BRASIL, 2002c, p. B-2). 

Alinhado a relevância do assunto ao exposto, o EB20-C-07.001 Catálogo de 

Capacidades do Exército (2015) estabelece o conjunto de capacidades necessárias 

ao emprego da F Ter no ambiente operacional contemporâneo, destacando, dentre 

outras, a proteção. Nesse contexto, a capacidade de proteção ao pessoal é descrita 

como a capacidade de proteger as pessoas (militares e civis) contra os efeitos das 

ações próprias, inimigas ou naturais e a proteção física é caracterizada como a 

capacidade de proteger o material, as estruturas, as instalações e o território de 

qualquer ameaça à sua integridade em áreas definidas (BRASIL, 2015d, p. 16). 

 

2.2.3.3 A aproximação dos níveis de planejamento e condução das operações 

 

A incorporação de tecnologias ampliou a consciência situacional em todos os 

níveis de planejamento e de condução das operações, possibilitando o controle de 

ações táticas por autoridades situadas em escalões mais altos. Da mesma forma, as 
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ações individuais ou de frações elementares podem repercutir consideravelmente 

nos níveis político, estratégico e operacional. Esse achatamento no processo 

decisório possibilita o envolvimento das autoridades que integram a Estrutura Militar 

de Defesa em todo o processo, desde o planejamento até o emprego da tropa 

propriamente dito (BRASIL, 2014a, p. 7-3). 

Conforme a citação anterior, a aproximação dos níveis de planejamento e de 

condução das operações como implicação para o emprego da F Ter no ambiente 

operacional contemporâneo atesta que as ações adotadas no nível tático podem 

repercutir, até mesmo, no nível estratégico. Dessa forma, apesar de não se reportar, 

especificamente, ao emprego dos fogos, verifica-se, claramente, que a adoção de 

procedimentos no nível tático, estabelecendo engajamentos precisos de forma à 

minimizar danos colaterais diversos, tende, também, a repercutir positivamente, 

evitando a exposição desnecessária da imagem da F Ter.  

 

2.3 O EMPREGO DOS FOGOS DIRETOS 

 

Ao pesquisar o que de mais recente e atual tem sido publicado sobre o 

emprego dos fogos diretos, verifica-se uma acentuada escassez de fontes de 

consulta nacionais acerca da temática no que tange à normatização do 

planejamento, da execução e do controle de fogos diretos, principalmente, quando 

comparada à literatura estrangeira.  

Os referenciais teóricos nacionais C 7-20 Batalhões de Infantaria (2003) e C 

17-20 Forças-Tarefas Blindadas (2002) abordam o assunto de maneira superficial, 

não fornecendo um grau de detalhamento adequado a operacionalização do 

emprego de fogos diretos, dificultando, assim, a normatização do seu planejamento, 

execução e controle. Os manuais EB20-MC-10.203 Movimento e Manobra (2015) e 

EB20-MC-10.206 Fogos (2015), apesar de não abordarem especificamente o 

emprego dos fogos diretos, apresentam definições compatíveis ao tema, sendo, 

portanto, fontes de consulta adequadas ao desenvolvimento da pesquisa.  

 

 

 



37 
 

2.3.1 O Planejamento de fogos diretos 

 

Apesar de uma parte significativa da documentação nacional mencionar o 

emprego dos fogos diretos, ressaltando sua relevância, não se verifica a presença 

de definições, bem como de um conjunto de procedimentos que permitam 

operacionalizar seu planejamento, execução e controle. 

Ao buscar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre o 

tema, verifica-se que os referenciais teóricos nacionais, diferente das fontes de 

consulta estrangeiras examinadas, não contemplam em seu suporte doutrinário uma 

descrição adequada para as expressões “planejamento”, “execução” e “controle” de 

fogos diretos.  

Nesse contexto, visando melhor caracterizar o referido termo, buscou-se nas 

fontes de consulta nacionais definições similares e compatíveis à situação, que 

permitissem, mediante um exame criterioso, alcançar sugestões adequadas e 

adaptáveis ao contexto. Na tentativa de aprofundar a análise acerca das definições, 

fez-se necessário confrontar conceitos nacionais aos estrangeiros estabelecidos em 

referencial teórico de elevada credibilidade. 

O EB20-MC-10.203 Movimento e Manobra (2015) descreve em seu glossário 

o termo “planejamento” como sendo o ato de idealizar e fixar, com maior ou menor 

grau de detalhamento, uma ação, operação ou atividade a ser realizada, por meio da 

determinação e ordenação de um conjunto de ações que permitam atingir certo 

objetivo (BRASIL, 2015a). Ao caracterizar o planejamento como a idealização de 

atividades por meio da determinação e ordenação de ações visando o alcance de 

determinado objetivo, o referencial teórico nacional permite que a expressão possa 

ser generalizada e aplicada a diversos contextos, tornando legítimas as analogias 

que relacionem a atividade de planejamento ao emprego dos fogos diretos. 

Complementando a abordagem anterior, o manual MD35-G-01 Glossário das Forças 

Armadas (2015) descreve, ainda, que o planejamento compreende a identificação do 

que, de quando, de como deve ser feito e de quem deve fazê-lo (BRASIL, 2015e, p. 

206). 

O manual MD35-G-01 Glossário das Forças Armadas (2015) caracteriza a 

expressão “fogo” como a execução do tiro com uma determinada finalidade tática, 

de acordo com a doutrina e com os planos anteriormente estabelecidos (BRASIL, 
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2015e, p. 118). Ao associar diretamente a realização de fogos a um planejamento 

previamente estabelecido, tal definição permite aproximar, mesmo que 

conceitualmente, o planejamento e o emprego de fogos diretos.  

De forma mais orientada, o EB20-MC-10.206 Fogos (2015) estabelece a 

descrição de “planejamento de fogos” como sendo a aplicação integrada, priorizada, 

oportuna e adequada à determinada situação, proporcionando, o cumprimento da 

missão com o máximo de segurança e rendimento possível. Tal definição aborda o 

conceito de forma ampla, não especificando o planejamento quanto ao tipo de fogos 

empregado, permitindo, assim, que tal fundamentação possa ser aplicada tanto aos 

fogos diretos quanto aos indiretos. Além disso, ao enfatizar os aspectos 

relacionados à ampliação da segurança e dos rendimentos alcançados, tal 

concepção remete também às peculiaridades e às tendências descritas no ambiente 

operacional contemporâneo, bem como suas potenciais implicações para o emprego 

da F Ter, tais como: a redução de danos colaterais, a segurança da tropa envolvida, 

a presença da mídia nos conflitos atuais, a letalidade seletiva estabelecida aos 

engajamentos de alvos, dentre outros. Dessa forma, tal concepção torna-se 

adequada e pertinente ao desenvolvimento da presente pesquisa. 

A partir de uma análise comparativa do referencial teórico nacional e 

estrangeiro disponível, nota-se que as definições contidas nas fontes nacionais 

descrevendo as expressões “planejamento” e “planejamento de fogos” possuem 

íntima relação com a descrição fornecida pelo referencial teórico norte-americano à 

concepção de “planejamento de fogos diretos”. Tal correlação sinaliza, ainda que 

parcialmente, a possibilidade de potenciais associações acerca das referidas 

expressões.  

 

2.3.2 A Execução de fogos diretos 

  

A “execução” pode ser descrita como o ato de efetivar, de realizar ou de 

colocar em prática as atividades anteriormente planejadas.  

O manual MD35-G-01 Glossário das Forças Armadas (2015) caracteriza a 

atividade de “planejamento” como uma atividade permanente e continuada que se 

desenvolve de modo orientado e racional, sistematizando um processo de tomada 

de decisões na solução de um problema militar, que envolve também a implantação 
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e o controle (BRASIL, 2015e, p. 206). A implantação citada anteriormente pode 

também ser entendida como a fase de execução. Assim, ao caracterizar a atividade 

de planejamento, a presente descrição estabelece uma íntima relação entre o 

planejamento, a execução e o controle.  

É importante registrar também que, ao descrever o planejamento como a 

sistematização de um processo de tomada de decisão na solução de um problema 

militar, o referido manual fundamenta, mesmo que conceitualmente, as possíveis 

associações que relacionam o planejamento, a execução e o controle no contexto de 

emprego dos fogos diretos. Nessa situação, com frequência, o planejamento e a 

execução se sobrepõem. À medida que a execução avança, os planejamentos 

evoluem, sendo necessário, portanto, atualizá-los e modificá-los de acordo com a 

conveniência, visando a potencialização da execução dos fogos diretos. Nesse 

ínterim, se estabelece o controle de fogos diretos. 

 

2.3.3 O Controle de fogos diretos 

 

O manual de campanha EB.20-MC-10.211 Processo de Planejamento e 

Condução de Operações Terrestres, ao caracterizar a “ciência do controle”, 

estabelece que controlar é o ato ou efeito de acompanhar a execução de qualquer 

empreendimento por intermédio da avaliação e correção das atividades planejadas, 

de forma a não permitir que se desvie dos propósitos estabelecidos, interferindo 

quando necessário, a fim de garantir os resultados planejados. (BRASIL, 2014c, p. 

1-3). A partir dessa definição, o referido manual permite estabelecer claras 

associações entre o planejamento, a execução e o controle de fogos. 

Ademais às questões anteriormente levantadas, as peculiaridades e 

tendências do atual ambiente operacional apontam para potenciais influências sobre 

o emprego dos fogos, sejam esses diretos ou indiretos, remetendo, dentre outros 

aspectos, à necessidade de ampliação da capacidade de controle durante a 

realização de engajamentos. Tais evidências visam contribuir para a proteção da 

tropa e a redução de danos colaterais à população e às estruturas civis, tornando, 

assim, a presente abordagem atual e oportuna. 

Em conformidade com as fundamentações apresentadas, ao expor as 

peculiaridades de emprego das forças-tarefas blindadas, o C 17-20 Forças-Tarefas 



40 
 

Blindadas (2002) evidencia a relevância do controle dos fogos diretos, expondo que 

resultados decisivos são obtidos concentrando-se os fogos diretos dos carros de 

combate e das viaturas blindadas de transporte de pessoal ou das viaturas 

blindadas de combate de fuzileiros em um ponto crítico visando alcançar o sucesso 

da ação (BRASIL, 2002a, p. 1-8). Dessa forma, ao relacionar a concentração dos 

fogos à obtenção do sucesso da ação desenvolvida, esse referencial remete à 

importância do controle dos fogos diretos e à consequente otimização de seus 

efeitos, tornando, assim, legítimas as inferências que envolvam o planejamento, a 

execução e o controle de fogos diretos.  

De forma bastante semelhante, o manual de campanha ATP 3-90.1 Armor 

and Mechanized Infantry Combat Team (2016), referencial teórico norte-americano 

que trata do emprego das forças mecanizadas e blindadas no escalão subunidade 

(SU), ao abordar a importância do controle dos fogos diretos, prescreve que, 

 

Suppressing or destroying the enemy with direct fires is fundamental to 
success in close combat. These fires must be controlled so that the effects 
are distributed over the entire target and massed as required. Because fire 
and movement are complementary components of maneuver, the 
commander must be able to mass the fires of all available resources at 
critical points and times to be successful on the battlefield 

2
 (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 2016a, p. 6-1). 

 

Em sua abordagem, o referido manual ressalta a importância da capacidade 

de concentração e de distribuição dos fogos diretos em momentos oportunos para a 

destruição do inimigo.  

Ampliando a análise anterior, o manual EB20-MC-10.206 Fogos (2015) 

complementa, ainda, que o planejamento de fogos possibilita que os meios 

disponíveis concentrem fogos sobre os alvos designados, desencadeando, também, 

fogos simultâneos sobre mais de um alvo (BRASIL, 2015b, p. 3-3). Ao relacionar o 

planejamento de fogos à concentração e ao engajamento simultâneo de mais de 

uma ameaça, o referido manual remete, dentre outros aspectos, a capacidade de 

controle de fogos. 

                                                      
2
 A destruição do inimigo por meio do emprego dos fogos diretos é fundamental no combate aproximado. 

Estes fogos devem ser controlados de modo que os efeitos sejam distribuídos sobre todo o alvo e 
concentrados quando requerido. Como o fogo e o movimento são componentes complementares de 
manobra, o comandante deve ser capaz de concentrar os fogos de todos os recursos disponíveis em 
momentos e pontos críticos para ter sucesso no campo de batalha. 
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Ao examinar as definições apresentadas, verifica-se uma acentuada 

correspondência entre as fundamentações estabelecidas pelos manuais EB20-MC-

10.206 Fogos (2015), EB.20-MC-10.211 Processo de Planejamento e Condução de 

Operações Terrestres (2014), C 17-20 (2002) Forças-Tarefas Blindadas e APT 3-

90.1 Armor and Mechanized Infantry Combat Team (2016). Apesar de possuírem 

diferentes graus de detalhamento e de especificidade quanto ao tipo de fogos 

planejado, ambas as fontes de consulta enfatizam aspectos relacionados à 

concentração e à distribuição dos fogos em momentos oportunos, bem como à 

condução de engajamentos simultâneos em múltiplas ameaças. Ressalta-se, 

também, que o alinhamento conceitual acerca da importância do controle dos fogos 

diretos fornecido pelos manuais nacionais e norte-americanos reforçam as 

potenciais generalizações conceituais estabelecidas sobre a temática.  

Em suma, com base nas ideias apresentadas, é possível afirmar que a 

correlação de tais definições fornece evidências legítimas acerca da importância da 

temática, tornando, ainda, substanciais as fundamentações que relacionam o 

planejamento à execução precisa dos fogos diretos, bem como ampliação da 

capacidade de controle à consequente potencialização do efeito dos fogos. 

 

2.4 A MANOBRA TÁTICA 

 

 Visando melhor dimensionar o emprego de fogos diretos, buscou-se, na 

literatura nacional, definições adequadas que permitissem caracterizar o termo 

“manobra tática”, bem como estabelecer sua relação com o planejamento, a 

execução e o controle de fogos diretos.  

De acordo com o manual EB20-MC-10.203 Movimento e Manobra (2015), a 

manobra tática caracteriza-se como uma das atividades3 desempenhadas pela 

Função de Combate Movimento e Manobra4 no desenvolvimento das operações 

militares.  

Conforme descrito, a manobra tática engloba todas as tarefas que implicam o 

emprego das forças no campo de batalha por intermédio do movimento tático e dos 

                                                      
3
 Conjunto de tarefas afins, reunidas segundo critérios de relacionamento, interdependência ou de 

similaridade, cujos resultados concorrem para o desenvolvimento de uma determinada função de combate. 
É uma forma de abordagem para a solução dos problemas militares (BRASIL, 2015a, p. 1-2). 
4
 Conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados, empregados para deslocar forças, de modo 

a posicioná-las em situação de vantagem em relação às ameaças (BRASIL, 2015a, p. 1-2). 
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fogos, incluindo plataformas aeroterrestres, aeromóveis, hidromóveis, blindadas, 

mecanizadas e motorizadas, buscando alcançar uma posição de vantagem sobre as 

forças terrestres oponentes, para impor sua vontade sobre o inimigo e cumprir a 

missão (BRASIL, 2015a, p.3-3). Nesse contexto, ao relacionar a manobra tática ao 

conjunto de tarefas que permitam o emprego de forças por intermédio do movimento 

tático e dos fogos, tal descrição permite estabelecer estreita associação entre a 

condução de manobras táticas e o emprego de fogos diretos. 

Além disso, o referido manual pontua, ainda, que no combate aproximado se 

destrói ou se neutraliza o oponente mediante ação de choque, integrando, para isso, 

o fogo direto e o movimento tático (BRASIL, 2015a, p.3-3). Ao caracterizar a 

integração do fogo direto e do movimento tático como aspecto fundamental na 

neutralização da força oponente, tal descrição estabelece clara relação entre o êxito 

da manobra tática e o emprego de fogos diretos, permitindo, assim, inferir sobre a 

relevância do planejamento para a execução e o controle de fogos diretos. 

O EB20-MC-10.203 Movimento e Manobra (2015) destaca, ainda, que a 

manobra tática representa o ápice da combinação do fogo, do movimento e da ação 

de choque (BRASIL, 2015a, p.3-3). Dessa forma, ao caracterizar a manobra tática 

como o ápice da combinação dos aspectos supracitados, apesar de não especificar, 

tal definição remete, mais uma vez, à importância do planejamento para a execução 

e posterior controle de fogos no âmbito da manobra tática.  

Corroborando com o exposto, o EB20-C-07.001 Catálogo de Capacidades do 

Exército (2015) ressalta a relevância da temática ao elencar a manobra tática como 

uma das capacidades operativas5 necessárias ao emprego da F Ter no ambiente 

operacional contemporâneo. 

Com base no exposto, verifica-se a relevância do emprego de fogos diretos 

no contexto de uma manobra tática, tornando lícito o estabelecimento de 

associações que envolvam o planejamento, a execução e o controle de fogos diretos 

à potencialização de seus efeitos no desenvolvimento da manobra tática. 

 

 

 

                                                      
5
 A capacidade operativa é a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possam obter 

um efeito estratégico, operacional ou tático. 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 (BRASIL, 2015d, p. 7). 
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2.5 O SUPORTE DOUTRINÁRIO NACIONAL 

 

O C 7-20 Batalhões de Infantaria (2003) aborda o planejamento e a execução 

de fogos diretos nas operações de abertura de brecha e no âmbito defensivo das 

operações, mais especificamente no estabelecimento da área de engajamento (AE), 

não enfatizando o tema no conjunto das demais operações militares. Nesse ínterim, 

são apresentados pressupostos teóricos básicos acerca do emprego dos fogos 

diretos, bem como alguns procedimentos e medidas de coordenação e controle a 

serem utilizados no emprego dos fogos.  

Ao abordar o planejamento de fogos diretos nas operações de abertura de 

brecha, o referido manual prevê as seguintes medidas de coordenação e controle: 

mensagens pré-estabelecidas, ponto de referência de alvos (PRA), sinais visuais, 

setores de tiro, linhas de acionamento dos diversos tipos de armamentos e área de 

fogo proibido (AFP) (BRASIL, 2003a, p. 4-126). De forma bastante semelhante, no 

estabelecimento da AE, são expostas as seguintes medidas: PRA, setores de tiro, 

posições de ataque pelo fogo, linhas de acionamento e prioridades de engajamento 

(BRASIL, 2003a, p. 5-24). 

Ressalta-se que, tanto no contexto das operações de abertura de brecha, 

quanto no estabelecimento da AE, o emprego das medidas de coordenação e 

controle não é especificado quanto ao tipo dos fogos, inferindo-se, assim, que tais 

medidas possam ser empregadas na condução dos fogos diretos e indiretos. Cabe 

salientar, ainda, que, apesar de caracterizar-se como o referencial teórico nacional 

mais significativo no tratamento do assunto, o C 7-20 Batalhões de Infantaria (2003) 

não fornece um embasamento teórico sólido, tampouco, ao longo de sua 

abordagem, alcança um detalhamento satisfatório na operacionalização do 

planejamento, da execução e do controle de fogos diretos.  

Em sua abordagem, o assunto não é retratado em uma concepção ampla, 

fora de contextos e particularidades, mas sim inserido em situações específicas. Tal 

fato impossibilita a generalização dos dados expostos, inviabilizando, assim, a 

utilização dos preceitos estabelecidos em situações diferentes das quais se 

encontram inseridas. Cabe ressaltar, ainda, que apesar de tratar o tema inserindo-o 

em uma situação específica, o mesmo continua sendo exposto de forma superficial e 

incipiente, principalmente, quando comparado ao referencial teórico estrangeiro 
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examinado. A abordagem conceitual fornecida à matéria não favorece a 

operacionalização do emprego de fogos diretos. 

Ao aprofundar o estudo do referencial teórico nacional, verifica-se, ainda, que 

a Nota de Aula de Técnica de Tiro da Viatura Blindada de Combate Carro de 

Combate (VBCCC) Leopard 1 A5 BR (2011), de caráter experimental, editada pelo 

Centro de Instrução de Blindados (CI Bld), na abordagem da execução do tiro do 

Pelotão de Carros de Combate, enfatiza os tipos de engajamento de alvos de forma 

satisfatória, agrupando-os segundo sua direção e forma de execução. No que tange 

à direção de execução, os fogos podem ser frontais, cruzados ou em profundidade, 

ao passo que quanto à forma são empregados de maneira simultânea, alternada ou 

observada. São apresentadas, também, algumas medidas de coordenação e 

controle, sendo caracterizadas de forma bastante superficial, não alcançando a 

amplitude necessária na abordagem da temática. Além disso, a referida nota de aula 

não contempla a apresentação de processos de distribuição dos fogos, limitando, 

assim, a operacionalização do planejamento, da execução e do controle de fogos 

diretos. 

O C 17-20 Forças-Tarefas Blindadas (2002), ao abordar as missões dos 

elementos de movimento e manobra, enaltece a relevância do emprego dos fogos 

diretos, expondo que os carros de combate são mais eficazes onde podem deslocar-

se velozmente e prover rápido e preciso fogo direto a longas distâncias (BRASIL, 

2002a, p. 1-20). Tal citação caracteriza a importância dos fogos diretos nas ações 

desenvolvidas por tropas de natureza blindada. Em contrapartida, ressalta-se que 

apesar do C 17-20 Forças-Tarefas Blindadas (2002) apresentar a importância do 

emprego dos fogos diretos, bem como especificar detalhadamente o emprego das 

forças-tarefas blindadas no contexto das operações militares, em momento algum, o 

referido suporte propõe um conjunto de medidas que permita operacionalizar o 

emprego de fogos diretos de forma normatizada, tampouco sistematizar seu 

planejamento, execução e controle.  

Corroborando as evidências apresentadas, o C 20-1 Glossário de Termos e 

Expressões para uso no Exército (2003) conceitua o poder de choque como a 

capacidade destrutiva, física e psicológica de uma força que se produz sobre o 

inimigo pelo acometimento vigoroso, pelo combate aproximado e pelos fogos 

diretos, inibindo sua reação, esmagando-o em posição, levando-o de roldão ou 

intimidando-o à rendição. Aponta, ainda, o poder de choque como característica 
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peculiar das forças blindadas (BRASIL, 2003b, p. 8). Nesse contexto, ao destacar o 

emprego dos fogos diretos como competência necessária à obtenção do poder de 

choque, caracterizando-o, ainda, como peculiaridade das forças blindadas, o referido 

glossário dá ênfase à importância dos fogos diretos. 

Apesar de não especificar acerca do emprego de fogos diretos, ao abordar o 

processo de seleção, análise e aquisição de alvos em um contexto mais amplo, o 

manual de campanha EB20-MF-10.103 Operações (2014) descreve que, utilizando 

ações planejadas, o engajamento de alvos minimiza a interferência mútua, evita o 

fratricídio, reduz o desperdício de meios, minora as ações redundantes e os efeitos 

potencialmente indesejáveis ao curso das operações (BRASIL, 2014b, p. 7-9). Tal 

descrição, ainda que não especifique, fornece subsídios intimamente relacionados 

ao emprego de fogos diretos, permitindo, ainda, reflexões acerca do planejamento e 

execução de fogos diretos, em virtude da necessidade de ampliação da capacidade 

de controle dos fogos no ambiente operacional contemporâneo, tornando, assim, a 

referida descrição pertinente e adequada ao contexto. 

Salienta-se, ainda, que as publicações nacionais citadas, apesar de pouco 

detalhar os aspectos relacionados à operacionalização do planejamento, da 

execução propriamente dita e do controle de fogos diretos, fornecem evidências 

legítimas quanto a sua importância efetiva, tornando relevante, no contexto da 

pesquisa, seu estudo e aprofundamento. 

O manual C 100-25 Planejamento e Coordenação de Fogos (2002) apresenta 

alguns princípios, métodos e técnicas utilizados no planejamento e coordenação de 

fogos em apoio às operações terrestres, estabelecendo preceitos e concepções 

relacionadas ao emprego dos fogos indiretos, não constituindo, assim, uma fonte de 

consulta compatível à temática. 

Visando esgotar as fontes bibliográficas nacionais acerca do assunto, a 

consulta estendeu-se aos manuais e notas de aula do Corpo de Fuzileiros Navais 

(CFN) da Marinha do Brasil (MB). Verificou-se, porém, que o suporte doutrinário do 

CFN não oferece um rol de conceitos, técnicas, medidas e procedimentos 

compatíveis ao estabelecimento de um controle efetivo de fogos diretos, tampouco, 

apresenta uma normatização do planejamento que possa ser aproveitada pela 

presente pesquisa. 

Além da escassez de fontes de consulta nacionais relativa à 

operacionalização do planejamento, da execução e do controle de fogos diretos, 
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anteriormente mencionada, identifica-se, também, uma acentuada divergência de 

abordagem, bem como diferentes graus de detalhamento relativos ao assunto. Tal 

fato sinaliza um potencial desalinhamento conceitual, atrelado à falta de 

sincronização na exposição da matéria. 

Apesar de sua importância na condução das operações militares, verifica-se 

que, no referencial teórico nacional, o planejamento, a execução e o controle de 

fogos diretos são abordados pontualmente apenas no C 7-20 Batalhões de Infantaria 

(2003), sendo o assunto inserido em contextos específicos, atendo-se a enfoques 

particulares. É importante ressaltar, porém, que o referido manual descreve, de 

forma bastante completa, as fases de preparação e planejamento das AE, 

destacando considerações relevantes acerca da sincronização das funções de 

combate, da utilização do terreno e do estudo do inimigo a ser enfrentado, entre 

outros aspectos. Destaca-se, também, a necessidade de integração e sincronização 

entre o planejamento de fogos diretos, dos fogos indiretos e das barreiras na 

solução do problema militar. Tais conhecimentos doutrinários são preciosos e 

coerentes à situação, fornecendo as ferramentas necessárias para a realização de 

um exame de situação detalhado e para a confecção de planejamentos táticos 

referentes à preparação e à montagem da AE.  

Conforme evidenciado por de Souza (2013), os procedimentos expostos pelo 

C 7-20 Batalhões de Infantaria (2003) relativos ao estabelecimento da AE são 

adequados e bastante coerentes ao contexto. Entretanto, o autor questiona a 

adequabilidade do conjunto de ferramentas fornecidas pelo suporte teórico na 

operacionalização do planejamento, da execução e do controle de fogos diretos 

visando alcançar a efetiva destruição do inimigo, seja no interior da AE ou em 

situação distinta. Nesse ínterim, promove indagações que visam fomentar a questão 

exposta, problematizando se, com base nos preceitos vigentes, seria possível 

afirmar que o suporte doutrinário fornece ao comandante tático as ferramentas 

adequadas à condução das ações de destruição do inimigo no interior de uma AE 

(SOUZA, 2013, p.7). 

Fundamentalmente, apesar da importância do objeto em questão, não se 

verifica, na literatura nacional, a existência de um suporte teórico sólido que busque 

operacionalizar o emprego dos fogos diretos, normatizando o planejamento e a 

execução dos fogos, permitindo, assim, sistematizar o seu controle. Além disso, a 

ausência de exemplos e imagens ilustrativas que permitam estabelecer padrões e 
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organizar procedimentos dificulta, consideravelmente, a compreensão e o 

aprofundamento do assunto.  

Corroborando as evidências expostas, a Nota de Coordenação Doutrinária 

(NCD) Nr 02/2008 do Centro de Instrução de Blindados, versando sobre o pelotão 

de carros de combate na base de fogos, enfatiza, dentre outros aspectos, que o 

suporte teórico nacional em vigor não aborda o emprego dos fogos diretos 

detalhadamente como exige o assunto. Entre as peculiaridades levantadas, a 

referida NCD estabelece que rigorosas medidas de coordenação e de controle 

devem ser utilizadas na condução dos fogos diretos, citando, no contexto da 

temática, o emprego da prioridade fornecida aos engajamentos, a definição de 

técnicas de engajamento de alvos, a utilização de setores de tiro ou engajamentos 

por tipos de alvo. A referida nota ressalta, também, a importância da utilização dos 

pontos de referência de alvos na otimização do controle dos fogos. 

Cabe salientar, também, que parte considerável da documentação nacional 

apenas menciona a matéria, ressaltando a importância dos fogos diretos, ou 

apresenta definições que possibilitam traçar associações acerca da relevância do 

planejamento de fogos diretos. Ainda que o suporte doutrinário nacional ressalte, 

reiteradamente, a importância do emprego dos fogos diretos, verifica-se a 

inexistência de um embasamento conceitual uniforme na documentação disponível. 

Além disso, a ausência de suporte teórico primário que ofereça um conjunto de 

ferramentas adequadas à operacionalização do planejamento e da execução de 

fogos diretos inviabiliza alcançar um efetivo controle de fogos diretos frente às 

peculiaridades e tendências impostas pelo ambiente operacional contemporâneo. 

Com base nos dados expostos, o conjunto de evidências aponta que o 

referencial teórico nacional não apresenta o planejamento, a execução e o controle 

de fogos diretos em uma concepção global, sendo a temática apresentada apenas 

em situações específicas, carregadas de particularidades, prejudicando, 

sobremaneira, a análise e o aprofundamento do assunto. Além disso, as fontes de 

consulta nacionais não proveem conceitos substanciais que permitam 

operacionalizar a condução dos fogos diretos. Ressalta-se, também, que apesar da 

abordagem específica fornecida pelo C 7-20 Batalhões de Infantaria (2003), a 

questão é apresentada de forma superficial, desprovida de detalhamento, afetando a 

operacionalização do planejamento e da execução de fogos diretos e limitando, 
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consideravelmente, o estabelecimento de um controle de fogos compatível com as 

exigências do ambiente operacional ora vivenciado. 

Face ao exposto, tornou-se imprescindível o levantamento de bibliografia 

estrangeira especializada, como forma de obter subsídios na busca de 

embasamento teórico referente ao tema em questão. 

 

2.6 A EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA 

 

Os manuais norte-americanos examinados, de forma oposta ao suporte 

teórico nacional, fornecem elevado grau de detalhamento ao planejamento, à 

execução e ao controle de fogos diretos, apresentando conteúdo e estrutura de 

exposição compatível à importância da temática.  

O manual ATP 3-90.1 Armor and Mechanized Infantry Combat Team (2016) 

apresenta o planejamento, a execução e o controle de fogos diretos em uma 

perspectiva geral, sem especificar contextos, facilitando, sobremaneira, o 

entendimento do assunto e servindo, ainda, de embasamento teórico primário.  

Inicialmente, são abordados conceitos básicos acerca do tema, incluindo os 

princípios de controle de fogos diretos, bem como uma sequência de passos a 

serem seguidos durante a realização do planejamento de fogos diretos. 

Posteriormente, são apresentadas as principais ferramentas utilizadas no 

planejamento, na execução e no controle de fogos diretos, salientando-se as 

técnicas de engajamento, os processos de distribuição, as medidas de coordenação 

e controle e as prescrições e critérios para abertura de fogos. 

Alinhado a essa abordagem, o manual de campanha ATP 3-90.5 Combined 

Arms Battalion (2016), versando sobre o emprego dos batalhões combinados, 

retrata o assunto de forma bastante semelhante. Em um primeiro momento, o 

planejamento, a execução e o controle de fogos diretos são apresentados, de forma 

geral e abrangente, não sendo inserido em situações particulares. Posteriormente, 

de maneira complementar, a temática é exposta no contexto ofensivo e defensivo 

das operações, salientando-se as principais técnicas, processos e medidas 

compatíveis à situação.  

No suporte doutrinário norte-americano verifica-se um acentuado grau de 

detalhamento fornecido à matéria. Nesse contexto, os princípios de controle de 
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fogos diretos são utilizados para nortear o planejamento e a execução dos fogos, 

facilitando, consideravelmente, a análise da matéria. Um conjunto de técnicas de 

engajamento, processos de distribuição de fogos e medidas de coordenação e 

controle possibilita, quando empregados de forma integrada e harmônica, alcançar 

um efetivo controle, maximizando, consideravelmente, o efeito dos fogos diretos.  

Além disso, o estabelecimento de prescrições e critérios para abertura de 

fogos complementa a utilização das ferramentas supracitadas, condicionando o grau 

de liberdade no emprego do armamento, sendo, portanto, fundamental na redução 

de danos colaterais e na prevenção de fratricídio. 

Os referenciais teóricos norte-americanos apresentam, ainda, imagens 

ilustrativas e exemplos que proporcionam o estabelecimento de padrões e a 

realização de inferências acerca do assunto, facilitando, sobremaneira, a 

compreensão do tema. Verifica-se, ainda, que, contrariando a abordagem nacional, 

os manuais doutrinários e periódicos norte-americanos examinados tendem a 

apresentar um alinhamento de ideias, expondo a temática sob ótica semelhante. 

 

2.6.1 Processo de planejamento de fogos diretos 

 

 De acordo com o referencial teórico norte-americano, o planejamento de 

fogos diretos deve seguir os seguintes passos: identificar as prováveis posições ou 

rotas de aproximação das frações inimigas, determinar o local e a maneira de 

explorar o efeito dos fogos, orientar as forças envolvidas quanto ao planejamento 

estabelecido e reorientar e redistribuir o efeito dos fogos.  Em um primeiro momento, 

por meio do exame de situação, o comandante tático deverá identificar as prováveis 

localizações ou rotas de aproximação das frações inimigas. Tal procedimento visa 

possibilitar a determinação de pontos e áreas de provável engajamento da ameaça 

inimiga, sendo, portanto, essencial ao estabelecimento do planejamento de fogos 

diretos (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2016a, p. 6-6). 
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       FIGURA 2 – Identificação das prováveis posições ou rotas de aproximação das frações inimigas. 
       Fonte: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (1999, p. 89). 

 

Em um segundo momento, baseado no exame de situação realizado e no 

conceito da operação, o comandante tático irá selecionar os pontos ou as áreas do 

terreno onde provavelmente serão executados os fogos diretos, estabelecendo, 

ainda, as medidas de coordenação e controle, processos de distribuição e técnicas 

de engajamento mais adequadas ao contexto apresentado. Deverá, também, ao 

avaliar o risco de fratricídio e de danos colaterais, elencar as prioridades de 

engajamento, prescrições e critérios para abertura de fogo e medidas de 

coordenação e controle que funcionem com gatilho para o emprego de determinado 

armamento (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2016a, p. 6-7).  

Possibilidade de 
avanço inimigo 

Posição de ataque 
pelo fogo inimiga 
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FIGURA 3 – Determinação do local e da maneira de exploração do efeito dos fogos. 
Fonte: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (1999, p. 90). 

 

Posteriormente, o comandante tático deve orientar seus elementos 

subordinados acerca das medidas e procedimentos planejados visando alcançar 

uma rápida reação frente as mais variadas situações que possam se apresentar. 

Uma orientação precisa aos elementos subordinados é essencial para a rápida 

tomada de decisão e, consequente, engajamento e neutralização das ameaças 

inimigas. Sempre que possível, devem ser conduzidos ensaios. (ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA, 2016a, p. 6-7). Geralmente, o comandante tático emprega os pontos 

de referência de alvos, os quadrantes, as subáreas de responsabilidade e os setores 

de tiro na orientação dos elementos subordinados, ampliando assim a consciência 

situacional de sua fração. 
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FIGURA 4 – Orientação das forças envolvidas quanto ao planejamento estabelecido. 
Fonte: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (1999, p. 91). 

 

Por fim, durante a execução dos engajamentos, os comandantes devem ter 

condição de controlar seus fogos de forma precisa, redirecionando-os e 

redistribuindo-os conforme a evolução da situação tática. Nesta última etapa, a 

consciência situacional adquirida pelo planejamento e orientação precisa dos 

elementos subordinados torna-se essencial no controle de fogos. As técnicas de 

engajamento, os processos de distribuição e as medidas de coordenação e controle 

são utilizadas para redirecionar e distribuir os fogos da forma mais adequada 

possível frente ao problema militar apresentado. 
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FIGURA 5 – Reorientação e redistribuição do efeito dos fogos. 
Fonte: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (1999, p. 92). 

 

Diante do exposto, verifica-se no suporte teórico norte-americano que o 

processo de planejamento, execução e controle de fogos diretos caracteriza-se 

inicialmente pela realização do exame de situação por parte comandante tático, 

visando estabelecer as prováveis posições e rotas de aproximação das forças 

inimigas. Em um segundo momento, com base no levantamento inicial, os pontos e 

as faixas do terreno mais prováveis ao estabelecimento de engajamentos são 

levantadas, firmando-se, também, as medidas de coordenação e controle, os 

procedimentos de distribuição de fogos e as técnicas de engajamento mais 

adequadas à situação. Posteriormente, o planejamento é retransmitido ao seu 
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escalão subordinado. Tal procedimento permite a reação rápida e precisa frente às 

possíveis situações que possam se apresentar. Por fim, conforme a evolução da 

situação tática, os fogos são controlados podendo ser reorientados ou redistribuídos 

de acordo com a necessidade.  

É oportuno registrar, também, que o manual de campanha ATP 3-90.1 Armor 

and Mechanized Infantry Combat Team (2016) descreve que a efetiva capacidade 

de controlar os fogos diretos advém da integração de técnicas, procedimentos e 

medidas de coordenação e controle estabelecidos anteriormente em um 

planejamento de fogos (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2016a, p. 6-6). Tal 

afirmação ressalta a importância do planejamento para o estabelecimento da 

execução e, principalmente, do controle dos fogos.  

A seguir serão apresentadas as principais técnicas, procedimentos e medidas 

de coordenação e controle constantes do referencial teórico norte-americano que 

permitam ao comandante tático, por meio de um planejamento adequado, alcançar 

uma efetiva execução e controle de fogos, maximizando seus efeitos e 

corroborando, ainda, para a redução de fratricídios e de danos colaterais. 

 

2.6.2 Princípios de controle dos fogos diretos 

 

Segundo o manual ATP 3-90.1 Armor and Mechanized Infantry Combat Team 

(2016), a aplicação dos princípios de controle de fogos diretos não visa restringir a 

liberdade de ação da tropa, mas tão somente nortear a condução dos engajamentos, 

de forma a alcançar uma aquisição rápida dos alvo e um emassamento efetivo, 

estimulando, ainda, a iniciativa dos escalões subordinados (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, 2016a, p. 6-5). 

 Nesse contexto, os princípios de controle dos fogos diretos apresentados no 

referido suporte teórico norte-americano são os seguintes:  

a. Emassar os efeitos dos fogos: a obtenção de efeitos decisivos é 

improvável quando o desencadeamento dos fogos é aleatório. O emassamento 

consiste tanto em concentrar os fogos das frações em determinados pontos críticos 

como em distribuir seus efeitos adequadamente. Emassar os fogos não significa, por 

exemplo, desencadear 13 tiros contra o mesmo alvo inimigo e sim desencadear 13 

tiros em direção a 13 alvos inimigos diferentes de forma simultânea.  



55 
 

b. Destruir primeiramente a ameaça mais perigosa: a sequência de 

engajamento de alvos inimigos é diretamente proporcional ao perigo que as 

ameaças representam. A ameaça presente pode estar relacionada ao efeito de suas 

armas, ao alcance do armamento ou ao posicionamento no campo de batalha. 

Diante da apresentação de múltiplas ameaças, como regra geral, deve-se priorizar 

concentrar os fogos diretos sobre as ameaças que oferecem maior perigo e, em 

seguida, distribuir os fogos sobre o restante da força inimiga. 

c. Evitar múltiplos engajamentos sobre o mesmo alvo: deve-se ter em 

mente que os engajamentos têm como elementos escassos, o tempo e a munição. 

Assim, quando uma determinada força realiza múltiplos engajamentos num mesmo 

alvo, outros poderão não ser engajados, representando ameaças à missão ou 

àquela força. Portanto, deve haver um planejamento de fogos para garantir que 

todos sejam distribuídos de acordo com as ameaças apresentadas e que os 

responsáveis por desencadeá-los tenham condições de fazê-lo. Dessa forma, uma 

fração deve usar apenas a quantidade de fogo necessária para alcançar os efeitos 

necessários. Ressalta-se que a concepção de evitar engajamentos múltiplos sobre o 

mesmo alvo deve, no entanto, ser dosada pela exigência de destruir as maiores 

ameaças em primeiro lugar. 

d. Empregar o armamento mais adequado ao alvo: o emprego do 

armamento mais apropriado aumenta a probabilidade da rápida destruição ou 

neutralização do alvo, economizando tempo e munição. Para empregar o 

armamento mais adequado ao alvo, os comandantes devem levar em consideração 

os armamentos e as munições disponíveis, bem como as condições dos alvos, como 

tipo, natureza, valor ou quantidade, distância, exposição e capacidade em termos de 

potência de fogo e proteção. Além disso, devem considerar quais efeitos desejam 

infligir sobre os alvos. 

e. Minimizar a exposição à ameaça: o engajamento com fogos diretos 

requer visada direta para ambos os contendores. Quanto menos exposta uma 

determinada força, menores são as possibilidades de o inimigo detectar e identificar 

suas posições e valor e, consequentemente, planejar a distribuição de seus fogos.  

Para tanto, deve-se adotar medidas que contemplem desde a organização do 

terreno ao planejamento dos fogos diretos. As frações são capazes de minimizar o 

seu tempo de exposição por meio da dispersão, realizando o engajamento em 

múltiplas posições e limitando o tempo de engajamento.  
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f. Evitar o fratricídio e danos colaterais: todos devem ser proativos na 

prevenção ao fratricídio e aos danos colaterais. A destreza na identificação de 

sistemas, como blindados, armas anticarro e aeronaves, aliada ao uso de símbolos 

e sinais de reconhecimento e à consciência situacional são medidas eficazes nesse 

sentido, particularmente no desenrolar do processo de engajamento. Por outro lado, 

no que tange ao planejamento de fogos diretos, o conhecimento das medidas de 

coordenação e controle de fogos, as prescrições de abertura de fogos e os níveis de 

prontidão dos armamentos são fundamentais para evitar o fratricídio e os danos 

colaterais. Ressalta-se, ainda, que em virtude da dificuldade em distinguir as frações 

amigas e inimigas, visando evitar o fratricídio e os danos colaterais, o contato visual 

com as tropas amigas deve ser buscado constantemente. 

g. Estar preparado para situações de visibilidade extremamente 

reduzida: embora um ou mais contendores possam ter capacidade de combater em 

situações de visibilidade reduzida, como períodos noturnos, os comandantes devem 

estar preparados para situações extremas de visibilidade reduzida, como as 

decorrentes do uso de fumígenos, causadas por neblina, cortina de areia ou grandes 

tempestades. Situações como essas são requeridas especialmente pelas forças que 

desejam reduzir as capacidades originais de seus contendores para potencializar as 

suas ou, ao menos, equilibrar o combate. A adoção de posições de tiro alternativas 

mais próximas dos pontos onde o engajamento é esperado e a prescrição do uso de 

sistemas de visão noturna são exemplos de medidas para operar em situações de 

visibilidade extremamente reduzida. Cabe ressaltar que visores térmicos podem 

auxiliar as frações na detecção e no engajamento de forças inimigas em condições 

tais como fumaça intensa e pouca iluminação. 

h. Estar preparado para situações de capacidades degradadas: a 

degradação das capacidades de uma força pode ocorrer seja pela perda de parte 

dos seus meios, seja por danos que lhes tirem algumas capacidades, como a 

possibilidade de empregar determinado armamento, realizar disparos em 

movimento, utilizar o sistema de comunicação, etc. Dada a impossibilidade de prever 

todas as degradações possíveis, os comandantes devem planejar suas missões na 

plenitude de suas capacidades e desenvolver planos alternativos baseados nas 

degradações mais prováveis que sua força possa sofrer. Estabelecer graus de 

redundância nos planos, sempre que possível, auxilia a reduzir problemas em caso 

de panes e degradação dos níveis operacionais dos sistemas de armas. Por 
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exemplo, prever dois sistemas de armas observando o mesmo setor de tiro ou 

designar setores alternativos de condução de fogos proporciona um meio de 

deslocar os fogos para determinada área caso a fração adjacente esteja 

momentaneamente impossibilitada. 

 

2.6.3 Técnicas de engajamento 

 

Nas fontes de consulta norte-americanas, o emprego das técnicas de 

engajamento de alvos pode estar relacionado à direção de execução ou à 

intensidade dos fogos.  

As técnicas de engajamento relativas à direção de execução são 

estabelecidas para distribuir alvos a mais de um elemento ou fração em um 

momento específico, considerando o dispositivo desta fração, evitando, assim, o 

múltiplo engajamento da mesma ameaça. Em virtude da simplicidade, seu emprego 

é bastante adequado, particularmente quando não se dispõe de tempo ou de outras 

referências para orientar os fogos dos elementos subordinados como, por exemplo, 

no decorrer dos engajamentos. Apesar das técnicas de engajamento serem mais 

empregadas no nível pelotão, podem ser adotadas, também, no nível SU e 

superiores.  

As técnicas de engajamento relativas à intensidade dos fogos são 

procedimentos estabelecidos visando alcançar determinados efeitos sobre o alvo. 

Além dos efeitos desejados, a quantidade de munição disponível, bem como a 

parcela de tempo destinada aos engajamentos são determinantes na escolha da 

técnica. 

Quanto à direção de execução dos fogos diretos, as técnicas de engajamento 

podem ser: 

a. Frontal: os comandantes podem distribuir os fogos em feixe frontal 

quando os alvos estão dispostos paralelamente a sua fração. O feixe frontal é 

aquele no qual o elemento à esquerda do dispositivo engaja o alvo mais à esquerda 

da posição ou formação inimiga, enquanto os demais engajam seus alvos 

correspondentes, com o elemento à direita engajando o alvo mais à direita do 

inimigo. 
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b. Cruzado: o feixe cruzado é o inverso do frontal, de modo que 

elementos à esquerda do dispositivo engajam à direita do inimigo enquanto os da 

direita do dispositivo engajam os alvos à esquerda da formação inimiga. Esse tipo de 

feixe é particularmente importante quando alguns aspectos do terreno impedem o 

fogo frontal ou quando se deseja engajar o inimigo em diagonal como, por exemplo, 

para atingir veículos blindados inimigos em pontos onde a blindagem é mais 

vulnerável. 

c. Em profundidade: o feixe em profundidade pode ser empregado 

quando o inimigo apresenta-se perpendicularmente ao dispositivo da fração 

considerada. Neste caso, os comandantes devem designar ou estabelecer em suas 

normas gerais de ação quem engajará os alvos mais próximos e quem engajará os 

mais distantes.  

 

 
                 FIGURA 6 – Engajamento frontal, cruzado e em profundidade. 
                 Fonte: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (2016a, p. 6-17). 

 
Quanto à intensidade, os fogos podem ser executados de maneira 

concentrada, simultânea, alternada, observada, sequencial e tempo de supressão, 

sendo, os mesmos, definidos da seguinte forma: 

a. Fogo concentrado: o fogo concentrado é executado contra um alvo 

específico, como uma viatura ou uma fortificação. Quando o comandante escolhe tal 

técnica de engajamento, determina que todos os sistemas de armas considerados 

engajem o mesmo alvo até a sua destruição ou até que o tempo de supressão 
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expire. O desencadeamento do fogo concentrado a partir de várias posições 

dispersas aumenta a chance de destruição do alvo, não apenas pelo volume dos 

fogos, mas também pela possibilidade de atingi-lo em diferentes partes. 

b. Fogo simultâneo: nessa prática todos os sistemas de armas 

considerados realizam fogos ao mesmo tempo. Como consequência, essa técnica 

de engajamento desencadeia a maior densidade de fogos, embora tenha menor 

capacidade de manter os alvos sob fogos por longo período. O engajamento 

simultâneo é empregado quando se deseja emassar os efeitos dos fogos sobre 

determinados alvos rapidamente, quando se pretende ganhar a superioridade sobre 

os fogos do inimigo ou quando a intenção é aumentar a probabilidade de acerto nos 

alvos a serem engajados por armamentos com baixa expectativa de impacto.  

c. Fogo alternado: nessa técnica de engajamento, pares de frações 

subordinadas alternam-se na realização dos fogos. Em consequência, essa prática 

conta com menor densidade de fogos nos alvos, mas pode sustentar os fogos por 

mais tempo, quando comparada ao engajamento simultâneo. Essa técnica também 

permite reduzir a exposição da força ao inimigo, obrigando-o a mudar 

constantemente a pontaria de seus sistemas de armas. 

d. Fogo observado: procedimento em que um ou mais elementos 

observam os alvos engajados por outros elementos. É particularmente empregado 

contra alvos distantes, de modo que a avaliação dos impactos pelo elemento que 

engaja o alvo é prejudicada e não permite precisar se o alvo foi ou não eficazmente 

atingido. Essa técnica ajuda a evitar múltiplos engajamentos de um mesmo alvo, 

neste caso, pelo mesmo sistema de armas ou fração. Os elementos que observam 

os fogos, de acordo com o planejamento do comandante, também podem ficar em 

condições de reengajar os alvos no caso dos fogos que engajam não causarem os 

efeitos esperados sobre os mesmos.  

e. Fogo sequencial: técnica em que elementos de uma fração engajam 

o mesmo alvo ou área um após o outro em uma sequência preestabelecida. Essa 

prática garante o maior tempo de duração dos fogos sobre os alvos, embora emasse 

menos fogos ao mesmo tempo. Também permite economizar munição, podendo 

auxiliar no desencadeamento dos fogos pelos demais elementos. 

f. Tempo de supressão: é um período durante o qual o comandante 

planeja manter elementos inimigos específicos incapacitados de realizar fogos 

eficazes contra elementos amigos. Esse período depende essencialmente da 
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estimativa do tempo em que uma força apoiada leva para manobrar. A supressão 

por tempo pode ser empregada em combinação com outra técnica de engajamento. 

 

2.6.4 Medidas de coordenação e controle 

 

O estabelecimento de medidas de coordenação e controle é uma ferramenta 

essencial utilizada pelos comandantes para controlarem os fogos diretos no 

cumprimento de suas missões.  

As medidas de coordenação e controle permitem a rápida aquisição de alvos, a 

orientação dos fogos das frações e a distribuição dos seus efeitos, sendo, portanto, 

essencial no controle de fogos diretos. Dificilmente a adoção de apenas uma medida 

será suficiente, sendo necessário combinar algumas delas em cada fase da 

manobra.  

As principais medidas de coordenação e controle dos fogos diretos 

estabelecidas no referencial bibliográfico norte-americano são os pontos de 

referência de alvos, setores de tiro, linhas de engajamento máximo, linha de 

acionamento, linha de restrição de fogos, linha de proteção final e prioridades de 

engajamentos.  

a. Ponto de referência de alvo (PRA): são pontos facilmente 

identificados no terreno, preexistentes (entroncamentos, região matosa, etc.) ou 

criados (painéis, painéis térmicos, sinalizadores, veículos em chamas, etc.), que 

servem para orientar os fogos. Sempre que possível, os PRA devem ser vistos por 

todos os elementos, podendo ser identificados por números ou letras.  
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                                     FIGURA 7 – Ponto de referência de alvos. 
                                     Fonte: Revista Armor (MILLER; AVERNA, 1994, p. 39). 

  

b. Setores de Tiro: os setores de tiro são áreas de responsabilidade 

estabelecidas para garantir a completa cobertura da zona de ação de uma 

determinada força, seja para a busca de alvos, seja para o desencadeamento dos 

fogos. No decorrer do engajamento, é comum o redimensionamento dos setores de 

tiro para, entre outras coisas, prevenir o fratricídio e os danos colaterais. Os setores 

de tiro podem ser determinados com base nos PRA, pelo processo do relógio ou por 

meio de quadrantes. Na determinação dos setores, os comandantes devem levar em 

consideração a capacidade de observação e de engajamento dos seus meios, tanto 

em profundidade quanto em amplitude. Ou seja, é conveniente que os meios 

assistidos por dispositivos de observação e pontaria com grande magnitude, 

capazes de engajar à longa distância, recebam setores mais distantes e, se 

possível, mais estreitos, enquanto aqueles não capazes de engajar alvos distantes 

devem receber os setores mais próximos e amplos. 

 



62 
 

                                

                                     FIGURA 8 – Setores de tiro. 
                                     Fonte: Revista Armor (MILLER; AVERNA, 1993, p. 39). 

 

c. Área de engajamento (AE): área no curso de uma via de acesso na 

qual o comandante visualiza emassar os efeitos dos fogos para destruir o inimigo. É 

uma medida empregada eminentemente em ações estáticas. A amplitude e 

profundidade da área de engajamento dependem do local onde a tropa está 

desdobrada e dos alcances de seus armamentos, limitados pelas características do 

terreno. Normalmente os comandantes dividem a área de engajamento em setores, 

subáreas ou quadrantes sob responsabilidade de seus subordinados. 

d. Linha de acionamento: espécie de linha de controle com finalidade 

específica de alterar as prescrições e critérios para abertura dos fogos de 

determinados elementos quando eventos predeterminados acontecerem. Estes 

eventos podem estar relacionados ao inimigo, a elementos amigos, ou à própria 

força cujos fogos diretos sofrerão mudanças. As linhas de acionamento são as 

principais medidas de coordenação e controle empregadas para obter a 

sincronização dos fogos com a manobra, prevenindo o fratricídio. As linhas de 

acionamento são traçadas e identificadas como linhas de controle. 

e. Linha de engajamento máximo (LEM): linha no terreno que baliza o 

alcance efetivamente útil de determinado armamento. Aspectos do terreno como 

elevações, vegetação, construções, entre outras, normalmente, proporcionam 

cobertas e abrigos ao inimigo e impedem o emprego dos armamentos em seus 

alcances úteis. Nesses casos, a LEM poderá ser encurtada. As LEM podem ser 
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empregadas para determinar a partir de onde determinadas forças ou armamentos 

podem iniciar seus fogos de modo a prevenir desperdício de munição e reduzir a 

exposição ao inimigo ou para determinar o limite longo de setores de busca de 

alvos. 

f. Linha de Restrição de Fogos (LRF): linha a partir da qual o 

engajamento é proibido sem coordenação. Ela pode ser determinada quando um 

comandante não pretende demarcar zonas de ação por meio de limites, mas deseja 

restringir os fogos para prevenção do fratricídio contra elementos adjacentes como, 

por exemplo, no caso de uma fração que realiza base de fogos em proveito de outra 

fração que manobra.  

g. Linha de Proteção Final (LPF): linha estabelecida em uma região 

imediatamente à frente da posição onde uma força está estabelecida e onde a ação 

inimiga deve ser detida ou repelida pelos fogos de proteção final. Por sua vez, os 

fogos de proteção final são planejados numa determinada direção, com técnicas de 

engajamento e regime de tiro apropriado, e são desencadeados a pedido ou a 

comando do elemento que está na iminência de sofrer um assalto. O 

estabelecimento de uma LPF durante o planejamento deve levar em conta 

particularmente a capacidade dos armamentos da força, a disponibilidade de 

munição e o grau de certeza quanto à manobra inimiga como, por exemplo, onde o 

inimigo pretende abrir uma brecha nas barreiras para iniciar o assalto.  

 

2.6.5 Processo de distribuição de fogos 

 

De acordo com o FM 3-20.21 Heavy Brigade Combat Team Gunnery (2009), 

a eficiência dos fogos diretos depende da rápida aquisição dos alvos e da 

capacidade de emassamento dos fogos (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2009, 

p. 9-2). De forma a otimizar a condução dos fogos diretos, o referencial teórico norte-

americano prevê um conjunto de processos de distribuição de fogos, permitindo, 

assim, que as frações consigam concentrar e distribuir seus fogos conforme a 

necessidade apresentada.  

Os processos de distribuição de fogos apresentados pelo suporte norte-

americano são os seguintes: 
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a. Direção de tiro: processo de distribuição de fogos adotado, 

particularmente, quando o tempo para fornecer a orientação aos subordinados é 

escasso ou a determinação de outros processos e medidas de coordenação é 

impraticável. Para designação da direção de tiro os comandantes podem usar o 

processo do ponto de referência de alvos mais próximo, o processo do relógio, o 

processo dos pontos cardeais, o processo do tiro traçante e o processo do 

designador laser. 

b. Quadrantes baseados no terreno: são subdivisões de uma área, por 

meio da superposição de duas linhas imaginárias perpendiculares. Os quadrantes 

baseados no terreno têm a interseção dessas linhas imaginárias locadas sobre 

pontos nítidos do terreno ou sobre um determinado PRA. A distribuição dos fogos 

por meio dos quadrantes deve considerar a natureza da tropa, sua posição no 

terreno e o alcance do armamento de maneira a maximizar o efeito dos fogos. Os 

quadrantes podem ser nomeados utilizando convenções como Q1, Q2, Q3, e Q4, 

para esquerdo-longo, direito-longo, esquerdo-curto e direito-curto, respectivamente. 

 

 

                FIGURA 9 – Distribuição de fogos por quadrantes baseados no terreno. 
                Fonte: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (20016a, p. 6-11). 

 

c. Quadrantes baseados na formação das forças amigas: os 

quadrantes também podem ser estabelecidos sobre as forças amigas em 
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progressão, neste caso deve-se designar qual elemento do dispositivo será a 

referência central. Pode-se usar, por exemplo, a direção geral de progressão, 

quando em movimento.  

d. Quadrantes baseados na formação das frações inimigas: essa 

medida é estabelecida por meio da sobreposição de um padrão de quadrante na 

formação inimiga. O mesmo é centrado na formação inimiga, com os eixos paralelos 

e perpendiculares à direção do movimento inimigo. É indicado quando o dispositivo 

ou a formação inimiga está concentrado e o uso das medidas de coordenação e 

controle baseadas no terreno é inadequado. Divide-se o dispositivo ou a formação 

inimiga em quatro, de modo a definir as porções direita e esquerda, curta e longa. 

Desse modo, podem ser designados alvos aos elementos subordinados em apenas 

um quadrante, como por exemplo, engajar alvos a direita-longo do dispositivo 

inimigo ou a esquerda-curto do dispositivo inimigo. 

 

 

                            FIGURA 10 – Quadrantes baseado na formação das frações inimigas. 
                            Fonte: Revista Armor (MILLER; AVERNA, 1993, p. 39). 

 

Pode ser utilizado também o dispositivo adotado pelo inimigo para orientação 

dos fogos, baseando-os em porções do dispositivo do inimigo. 
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                    FIGURA 11 – Distribuição de fogos pelo dispositivo adotado pelo inimigo. 

                    Fonte: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (2016a, p. 6-18). 
 

e. Tela código: essa técnica utiliza a sobreposição de quadrículas em 

determinada região visando criar uma referência. O manual FM 3-06.1 Aviation 

Urban Operations (2001) expõe o emprego das telas códigos como um grande 

artifício para a coordenação e o controle de fogos diretos no ambiente urbano. 

Nessa situação, as quadrículas são definidas pela designação dos quarteirões (A, B, 

C, D, E, F e G) e as construções recebem códigos numéricos (1, 2, 3, etc.) que 

facilitam a sua identificação (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2001, p. IV-4). 

Além disso, algumas informações podem ser adicionadas para facilitar a 

designação de alvos e aperfeiçoar a condução dos fogos diretos no ambiente 

urbano. Nesse contexto, pode-se utilizar como procedimento padrão a indicação do 

local onde o alvo se encontra, pela designação da rua ou avenida, tomando como 

referência a face da edificação onde se encontra o alvo. Quando a situação exigir, é 

possível, ainda, precisar o ponto específico (janela, porta, vão, etc.) em que o alvo 

está posicionado, valendo-se de letras para designar as colunas e de números para 

indicar os andares.  
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    FIGURA 12 – Emprego de tela código na designação de alvos em ambiente urbano. 

    Fonte: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (2001, p. IV-5). 
 

Tomando-se a Figura 12 como exemplo, a indicação da posição de um atirador 

inimigo homiziado em uma janela do segundo andar de uma das casas pode ser 

feita através da designação: 

- Centauro, atenção!  

- Atirador.  

- E2. 

- Face Elm St. 

- D2. 

Dessa forma, o emprego da técnica da tela código em operações militares 

desenvolvidas em ambiente urbano, por meio de códigos padronizados, facilita 

sobremaneira a designação de alvos, inserindo velocidade e precisão ao processo. 

f. Prioridade de engajamento: esse procedimento assegura o emprego 

do armamento mais adequado, a orientação dos fogos dos subordinados e a 

priorização dos alvos altamente compensadores ou de alto valor (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 2016a, p. 6-15). Em função das capacidades dos 

armamentos disponíveis e da ameaça considerada, os comandantes podem definir 

prioridades para cada armamento ou fração, particularmente sobre os alvos 

altamente compensadores. No caso de haver mais de uma fração utilizando o 

mesmo sistema de armas, o comandante pode determinar prioridades diferentes 

para cada uma, de modo a orientar seus fogos e com isso prevenir o múltiplo 

engajamento dos mesmos alvos. 

Adequado às exposições anteriores, McMaster (2016), ao relacionar as lições 

aprendidas pelas pequenas unidades norte-americanas na batalha de 73 Easting, 
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ressalta, dentre outras, a capacidade de controle de fogos diretos, prescrevendo 

que, 

 

Aim to overwhelm the enemy upon contact and retain the initiative through 
speed of action. As Sergeant Koch fired the main gun and destroyed the first 
tank, I sent a contact report to the troop, “This is Black 6. Contact east. Eight 
armored vehicles. Green and White, are you with me?” Sergeant Koch 
destroyed two more tanks as our tank platoons accelerated movement. All 
nine tanks began engaging together as we advanced. In approximately one 
minute, everything in the range of our guns was in flames. Fire distribution 
and control allowed us to destroy a much larger enemy force in a very short 
period of time 

6
 (MCMASTER, 2016, p. 9). 

 

Nesse contexto, aliado ao emprego de técnicas de engajamento e medidas de 

coordenação e controle, a adoção de processos de distribuição de fogos possibilita 

alcançar o engajamento simultâneo de múltiplas ameaças, maximizando, 

consideravelmente, o efeito dos fogos diretos. A integração dos processos de 

distribuição de fogos às demais técnicas de engajamento e medidas de coordenação 

e controle remete, claramente, à ampliação do controle e, consequente, 

potencialização do emprego de fogos diretos. 

Além disso, visando facilitar a operacionalização dos fogos diretos, como 

enfatizado anteriormente nos manuais norte-americanos, os processos de 

distribuição de fogos são comumente subdivididos em grupos distintos, 

relacionando-os ao terreno e às forças inimigas.  

Tal classificação supõe que as ações estáticas, em virtude de seu caráter 

mais previsível, remetem ao estabelecimento de procedimentos de coordenação 

relacionados ao terreno, uma vez que os mesmos podem ser estabelecidos 

previamente. Ao passo que ações dinâmicas, em virtude da movimentação habitual, 

apontam, comumente, para o estabelecimento de controles direcionados ao 

dispositivo ou à formação da tropa inimiga. Ressalta-se que, apesar de simples, 

essa distinção facilita, consideravelmente, a compreensão do assunto, permitindo, 

ainda, o aprofundamento das análises.  

 

                                                      
6
 Atire para sobrecarregar o inimigo em contato e manter a iniciativa das ações através da velocidade. 

Quando o sargento Koch disparou a arma principal e destruiu o primeiro tanque, enviei um relatório 
de contato para a tropa: "Este é o Black 6. Entre em contato com o leste. Oito veículos blindados. 
Verde e branco, vocês estão comigo? "O sargento Koch destruiu mais dois tanques quando nossos 
pelotões de tanques aceleraram o movimento. Todos os nove tanques começaram a se juntar à 
medida que avançávamos. Em aproximadamente um minuto, tudo no alcance de nossas armas 
estava em chamas. A distribuição e o controle do fogo permitiram destruir uma força inimiga muito 
maior em um curto período de tempo. 
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2.6.6 Prescrições para abertura de fogos 

 

A prescrição de abertura de fogos é uma medida fundamental na prevenção 

do fratricídio e no controle de danos colaterais.  Tal medida relaciona o grau de 

liberdade para emprego de determinado armamento com a identificação do alvo. A 

posição das forças amigas e as áreas específicas onde os fogos necessitam ser 

controlados são os principais determinantes na seleção da prescrição de fogos.  

As prescrições de abertura de fogos são: 

a. Fogo livre: liberdade para engajar os alvos que não sejam identificados 

como amigo. 

b. Fogo restrito: liberdade para engajar apenas os alvos que sejam 

positivamente identificados como inimigos. 

c. Fogo condicionado: liberdade para responder a fogos recebidos ou 

engajamento mediante ordem.  

d. Fogo proibido: todos os fogos devem ser interrompidos e nenhum 

elemento tem autorização para desencadear fogos. 

Visando minimizar o risco de fratricídio, o comandante pode estabelecer o 

fogo como restrito enquanto tropas amigas encontram-se localizadas em regiões 

adjacentes a sua provável área de engajamento, podendo baixar a prescrição para 

fogo livre quando souber que tais elementos não se encontram mais localizados em 

uma região próxima à área de engajamento. Tal procedimento permite que seus 

elementos subordinados engajem alvos a longas distâncias mesmo que seja difícil 

distinguir o tipo de alvo com precisão (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2001, p. 

9-15). 

 

2.6.7 Critérios para abertura de fogos 

 

Os critérios para abertura de fogos são condições específicas que, quando 

atingidas, orientam o início dos fogos ou sua suspensão. Estas circunstâncias 

podem ser representadas por eventos relacionados às forças amigas ou inimigas, 

normalmente esperados que ocorram em uma área específica ou linha de 

acionamento como, por exemplo, a passagem de forças inimigas por uma 
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determinada posição ou, ainda, o retraimento de elementos amigos em contato com 

o inimigo. 

Tais critérios podem estar relacionados, também, a um determinado horário 

ou a condições relativas à identificação de alvos como, por exemplo, estipular que a 

abertura de fogos estaria condicionada à dupla identificação de alvos no âmbito da 

fração.  

 

2.7 A EXPERIÊNCIA ESPANHOLA E ARGENTINA 

 

 Ademais às questões relativas à forma de apresentação da matéria, 

respeitando-se, ainda, as peculiaridades doutrinárias, nota-se uma aproximação 

conceitual e metodológica entre as fontes bibliográficas espanhola e argentina 

acerca do planejamento, da execução e do controle de fogos diretos, apresentando 

a temática de maneira bastante similar.   

De forma semelhante às fontes de consulta norte-americanas, a literatura 

espanhola e argentina fornecem especial atenção ao planejamento e ao controle dos 

fogos diretos em seu suporte doutrinário. 

 Ambos os referenciais teóricos seguem uma mesma linha conceitual, 

abordando o planejamento e o controle dos fogos diretos de maneira ampla e 

abrangente, não inserindo o assunto em contextos específicos. Apresentam, ainda, 

estruturação teórica e metodológica, bem como sequência de exposição de dados 

semelhantes. A utilização de exemplos e imagens ilustrativas complementam as 

definições apresentadas, facilitando, significativamente, a compreensão do assunto.  

O teor do conteúdo de ambas as publicações é similar ao exposto pelo 

referencial norte-americano, apresentando um considerável alinhamento conceitual 

acerca da matéria. Tanto o suporte doutrinário espanhol quanto o referencial 

argentino estabelecem princípios de controle, técnicas de engajamento, processos 

de distribuição de fogos e um conjunto de medidas de coordenação e controle no 

tratamento da temática.  Em contrapartida, os referenciais teóricos espanhóis e 

argentinos, divergindo do suporte doutrinário norte-americano, não contemplam uma 

sequência de etapas a ser seguidas pelo comandante tático no estabelecimento do 

planejamento de fogos diretos em uma manobra tática.  



71 
 

Apesar de apresentarem um grau de aprofundamento relativamente inferior 

ao norte-americano, o detalhamento fornecido à temática é satisfatório, oferecendo 

conceitos substanciais e um conjunto de ferramentas adequadas que possibilitam 

operacionalizar o planejamento, a execução e o controle de fogos diretos. 

 

 

                         FIGURA 13 – Emprego de setores de tiro e de pontos de referência de alvos. 

                         Fonte: ARGENTINA (2001, p. 329). 
 

Verifica-se, também, de maneira semelhante à abordagem norte-americana, a 

utilização de uma distinção dos processos de distribuição dos fogos, associando-os 

a grupos de emprego relativos ao terreno ou ao inimigo. Em contrapartida, os 

referenciais teóricos argentino e espanhol, diferentemente da abordagem norte-

americana, não enfatizam técnicas ou processos de distribuição de fogos 

específicos para o emprego em áreas humanizadas. 

Ao comparar as referidas fontes de consulta, nota-se que os referenciais 

teóricos espanhóis e argentinos diferem quanto à forma de apresentação da matéria. 

Em ambos os referenciais, a temática é exposta em manuais de campanha relativos 

ao emprego de frações operacionais de natureza blindada no escalão SU, sendo, 

porém, disponibilizado, no referencial teórico espanhol, capítulos destinados ao 

desenvolvimento gradativo da matéria. Por sua vez, o suporte teórico argentino 
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utiliza-se de um anexo específico para a apresentação de todo o conteúdo relativo à 

temática.  

A forma de apresentação adotada pelo Exército Argentino, organizando o 

assunto em um anexo específico, no qual o conteúdo é dividido em diferentes títulos 

e subtítulos, é adequada à natureza do tema, propícia ao desenvolvimento 

metodológico do assunto e compatível com a estrutura utilizada pelos manuais 

adotados pela F Ter.  

Em suma, o suporte teórico adotado pelos Exércitos Espanhol e Argentino 

aborda a temática de maneira bastante semelhante, expondo o assunto em uma 

perspectiva abrangente, fora de contextos e livre de particularidades, ampliando, 

assim, o grau de flexibilidade e a capacidade de adaptação do conteúdo a diferentes 

contextos. Fornece, também, a normatização de conceitos e a sistematização de 

ferramentas adequadas à operacionalização do planejamento e da execução dos 

fogos diretos. 

 

2.8 ENTREVISTAS 

 

As entrevistas tiveram a finalidade de reunir as percepções pessoais de 

especialistas com expertise na temática, objetivando auxiliar na solução do problema 

de pesquisa.  

Inicialmente, foi conduzida uma entrevista exploratória com o Cap Cav 

Marcelo Radé Pacheco, oficial do Exército Brasileiro com vasta experiência no 

assunto, visando o melhor direcionamento e abordagem da temática na condução 

da pesquisa. 

O Cap Cav Marcelo Radé Pacheco graduou-se no curso de Formação de 

Oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) no ano de 2006, e concluiu 

o curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO) em 2015. Entre os principais cursos e estágios realizados durante sua 

trajetória, merecem destaque o estágio tático do Comandante de Pelotão de 

Cavalaria Mecanizado, o curso de Operação da VBCCC Leopard 1 A5 BR no ano de 

2011 e o curso Avançado de Tiro do Sistema de Armas da VBCCC Leopard 1 A5 BR 

em 2013. Ressalta-se, ainda, como principais funções exercidas: comandante de 

pelotão de carros de combate, comandante de esquadrão de carros de combate, 
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chefe da seção de instrução do 1º Regimento de Carros de Combate (RCC) e 

instrutor do CI Bld. Atualmente, o referido militar exerce a função de instrutor chefe 

do curso avançado de tiro do sistema de armas da VBCCC Leopard 1 A5 BR no CI 

Bld. 

Em um segundo momento, foi conduzida uma entrevista com o Cap Cav Joel 

de Oliveira Arruda, oficial do Exército Brasileiro, o qual expressou seus 

posicionamentos e experiências pessoais, decorrentes de seu amplo conhecimento 

acerca do tema, contribuindo para o presente estudo. As informações levantadas na 

condução da entrevista auxiliaram sobremaneira no aprofundamento do tema e 

alicerçaram os pressupostos teóricos do presente estudo. 

O Cap Cav Joel Oliveira Arruda graduou-se no curso de Formação de Oficiais 

da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) no ano de 2006, e concluiu o curso 

de Aperfeiçoamento de Oficiais na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) 

em 2015. Entre os principais cursos e estágios realizados durante sua trajetória, 

merecem destaque: o curso de mestrado profissional da EsAO, o curso de Operação 

da VBCCC Leopard 1 A5 BR no ano de 2011, o estágio tático do Comandante de 

Pelotão de Carros de Combate e o curso Avançado de Tiro do Sistema de Armas da 

VBCCC Leopard 1 A5 BR, ambos no ano de 2012. Ressalta-se, ainda, como 

principais funções exercidas: comandante de pelotão de carros de combate, 

comandante de esquadrão de carros de combate, chefe da seção de instrução do 4º 

Regimento de Carros de Combate (RCC) e instrutor do CI Bld. Durante sua trajetória 

no CI Bld, o referido militar exerceu a função de instrutor chefe do curso avançado 

de tiro do sistema de armas da VBCCC Leopard 1 A5 BR no CI Bld nos anos de 

2013 e 2014. 
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3 METODOLOGIA  

 

Esta seção tem por finalidade apresentar o caminho percorrido para 

solucionar o problema de pesquisa, especificando os procedimentos utilizados na 

revisão da literatura, na elaboração dos instrumentos de coleta de dados e no 

tratamento dos dados obtidos.  

Dessa forma, para um melhor encadeamento de ideias, esta seção foi dividida 

nos seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, Amostra e Delineamento da 

Pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO  

 

O objeto do presente estudo refere-se à influência do ambiente operacional 

contemporâneo sobre o emprego de fogos diretos em uma manobra tática. 

Cabe aqui expor os alcances e as limitações da pesquisa. Nesse ínterim, ao 

abordar a temática, inserida no contexto de uma manobra tática, os conhecimentos 

obtidos no presente estudo atingem diretamente o emprego de frações das armas 

de infantaria e de cavalaria. 

Visando alcançar um alinhamento conceitual com a Doutrina Militar Terrestre 

(2014), foi necessário delimitar a pesquisa referente ao ambiente operacional 

contemporâneo nas publicações nacionais advindas do Processo de Transformação 

do Exército. 

Quanto ao emprego dos fogos diretos, a presente pesquisa, buscou um 

alinhamento conceitual coerente à concepção de “como pensar” e não de “o que 

pensar”, fundamentada na DMT e em exposições metodológicas compatíveis com 

as principais fontes de consulta estrangeiras, não pretendendo, assim, tratar a 

temática inserida em escalões de emprego, naturezas de tropa ou em operações 

militares específicas. 

Por tratar-se de uma pesquisa eminentemente bibliográfica, que se propõe a 

documentar os principais aspectos referentes ao planejamento, à execução e ao 

controle de fogos diretos presentes na doutrina nacional, norte-americana, 

espanhola e argentina, carece, portanto, de uma experimentação prática. Assim, a 
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investigação torna-se limitada pela impossibilidade da generalização dos seus 

resultados ao ambiente real de combate.  

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, “ambiente 

operacional contemporâneo” apresenta-se como variável independente, tendo em 

vista que se espera que a sua manipulação exerça efeito significativo sobre a 

variável dependente “emprego de fogos diretos”.  

Devido às características qualitativas das variáveis, fez-se necessário defini-

las conceitual e operacionalmente tornando-as passíveis de observação e 

mensuração.  

O “ambiente operacional contemporâneo” pode ser caracterizado por um 

conjunto de fatores que interagem entre si, a partir da análise de três dimensões: 

física, humana e informacional, sendo sua compreensão fundamental para a 

condução de operações militares no cenário atual.  

No ambiente operacional contemporâneo, os riscos e as ameaças potenciais 

às forças terrestres são de natureza difusa e de difícil previsão, sendo habitual que a 

atuação tenha um caráter conjunto. A presença de organizações civis variadas e o 

desenvolvimento das ações em meio à população e com a presença da mídia são 

uma constante no cenário vivenciado. Tudo isso, condicionando a forma de atuação 

e de emprego da F Ter. 

Visando facilitar a manipulação da variável independente, foi necessário 

estabelecer o estudo do “ambiente operacional contemporâneo” nas dimensões 

física, humana e informacional, sendo cada uma das dimensões mensuradas por 

meio de indicadores. Sua definição operacional consta no Quadro 1. 

 

Variável Dimensão Indicador 
Forma de 
medição 

Ambiente 
operacional 

contemporâneo 

Física A letalidade seletiva 
 

A proteção da tropa 
 

A aproximação dos níveis de 
planejamento e condução das 

operações 

Revisão da 
literatura 

Humana 

Informacional 

 

QUADRO 1 – Definição operacional da variável independente: ambiente operacional 
contemporâneo. 

Fonte: o autor. 
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Diante dos dados levantados na pesquisa bibliográfica, o “emprego de fogos 

diretos” pode ser conceitualmente definido como a aplicação tática dos fogos diretos 

com uma determinada finalidade de acordo com a doutrina e com um planejamento 

estabelecido.  

O estudo da variável dependente foi dimensionado no âmbito do 

planejamento, da execução e do controle dos fogos diretos.  

No escopo da pesquisa, o “planejamento de fogos diretos” foi caracterizado 

como o ato de idealizar e organizar, com maior ou menor grau de detalhamento, o 

emprego dos fogos diretos, por meio da determinação, ordenação, integração e 

priorização de um conjunto de procedimentos que permitam alcançar o melhor 

rendimento possível dos meios disponíveis. No planejamento, foi identificado o que, 

quando, onde e como fazer determinada tarefa, além de quem deve fazê-la.  

Por sua vez, a “execução de fogos diretos” foi estabelecida como o ato de 

efetivar, de realizar ou de colocar em prática as atividades que foram anteriormente 

planejadas. 

Para fins da presente investigação, o “controle de fogos diretos” foi descrito 

como o ato de acompanhar a execução dos fogos por intermédio de uma avaliação 

e da correção das atividades anteriormente planejadas, de forma a não permitir que 

se desvie dos propósitos estabelecidos, interferindo, quando necessário, a fim de 

garantir os resultados planejados.  

A definição operacional da variável dependente encontra-se representada no 

Quadro 2. 

 

Variável Dimensão Indicadores 
Forma de 
medição 

Emprego de 
Fogos Diretos 

Planejamento  
Alinhamento do conteúdo apresentado no 

suporte doutrinário nacional 

Sincronização entre o suporte doutrinário 
nacional e o ensino da matéria 

Correspondência existente entre o 
suporte doutrinário nacional e o 

estrangeiro 

Revisão da 
literatura 

Entrevista  

Execução 

Controle 

QUADRO 2 – Definição operacional da variável dependente: emprego de fogos diretos. 

Fonte: o autor. 
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3.2 AMOSTRA 

 

Por tratar-se de uma pesquisa tipicamente bibliográfica e de cunho qualitativo, 

o presente estudo não contou com uma amostragem populacional para a coleta de 

dados. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento de pesquisa contemplou: pesquisa bibliográfica e fichamento 

das fontes, entrevistas com especialistas, apresentação e discussão de resultados.  

Por tratar-se de uma pesquisa aplicada, de cunho qualitativo, baseada no 

estudo bibliográfico e documental de fontes de consulta de acentuada credibilidade, 

as técnicas empregadas foram a coleta documental e a entrevista.  

Em função do delineamento descritivo da pesquisa em questão, valendo-se 

do método indutivo, foi utilizado procedimento comparativo para verificar o impacto 

do ambiente operacional contemporâneo sobre o emprego de fogos diretos, 

inferindo sobre a atualização do suporte teórico nacional. 

Inicialmente, foi conduzida uma entrevista exploratória com especialista 

visando melhor direcionar a abordagem da temática e a condução da pesquisa.  

As informações extraídas da revisão da literatura foram selecionadas, 

registradas, criteriosamente criticadas e organizadas, permitindo, assim, alcançar 

constatações e inferências legítimas, substanciando, consideravelmente, a produção 

de resultados.  

De forma a confirmar os principais aspectos levantados na revisão da 

literatura foi conduzido uma entrevista com um profissional com expertise no 

assunto.  

Complementando o levantamento de dados, o escopo da pesquisa foi exposto 

na 3ª Conferência Nacional de Instrutores Avançados de Tiro, organizada 

anualmente pelo CI Bld. Os dados colhidos na pesquisa bibliográfica foram 

apresentados e discutidos na referida exposição, sendo as informações julgadas 

pertinentes registradas em um relatório organizado pela direção da conferência. 
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3.3.1 Procedimentos adotados na revisão da literatura 

 

Para estruturar uma base teórica de análise que viabilizasse a solução do 

problema de pesquisa, foram utilizadas fontes de consulta de acentuada 

credibilidade. Embora fundamentada na DMT, ensinamentos apresentados em 

referencial teórico norte-americano, espanhol e argentino de procedência confiável 

foram extraídos e incorporados na presente pesquisa.  

As fontes bibliográficas utilizadas na complementação dos dados obtidos a 

partir das fontes de consulta primárias foram:  

- manuais de campanha, de fundamentos e de ensino em vigência nas Forças 

Armadas;  

- trabalhos acadêmicos;  

- relatórios técnicos e protocolos do acervo do CI Bld; 

- manuais do Exército Norte-Americano, Espanhol e Argentino; e 

- artigos publicados nos periódicos norte-americanos ARMOR Magazine e The 

Bridge também foram utilizados na complementação dos dados obtidos nas fontes 

de consulta primárias.  

De forma a alcançar um suporte teórico primário, o presente estudo utilizou-se 

de referenciais teóricos do escalão pelotão, subunidade e unidade, tomando o 

cuidado de selecionar as fontes de consulta considerando as naturezas de tropa 

vocacionadas ao emprego dos fogos diretos. 

Como estratégia de busca para a base eletrônica de dados foram utilizados os 

seguintes termos descritivos: “ambiente operacional contemporâneo, fogos diretos, 

controle de fogos diretos, direct fire planning, direct fire control, entre outros”, 

respeitando as peculiaridades das bases de dados. Após a pesquisa eletrônica, as 

referências bibliográficas dos estudos relevantes foram revisadas, no sentido de 

encontrar artigos não localizados na referida pesquisa.  

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Visando utilizar dados com alto grau de confiabilidade, buscou-se identificar e 

reunir o referencial teórico pertinente ao assunto, por meio de pesquisa criteriosa em 

manuais nacionais e estrangeiros constantes do acervo particular do autor, de bases 
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eletrônicas de dados e da biblioteca do CI Bld, priorizando, quando necessário, 

conteúdos recém-publicados.  

Atendendo aos procedimentos descritos no item 3.3.1, os critérios de inclusão 

e exclusão das fontes de consulta foram os seguintes: 

 

a. Critérios de inclusão:  

- textos em português, inglês ou espanhol; 

- textos com dada de publicação entre 1990 e 2017;  

- textos que remetessem a abordagem do assunto em campanhas 

recentes desenvolvidas no cenário internacional; e 

 - estudos qualitativos sobre o tema. 

  

b. Critérios de exclusão:  

- textos anteriores a 1990; 

- estudos notoriamente ultrapassados; e 

- trabalhos com desenho de pesquisa pouco definidos ou 

desprovidos de base empírica. 

  

Parte das informações levantadas consta no item 2, com as respectivas 

considerações do autor, e foram, sob análise criteriosa, utilizadas em combinação 

aos dados extraídos da pesquisa exploratória e complementadas pelos registros 

colhidos na 3ª Conferência Nacional de Instrutores Avançados de Tiro.  

Para validação das entrevistas, as mesmas foram previamente testadas por 

militares com experiência no assunto, a fim de dirimir possíveis dúvidas acerca do 

conteúdo, clareza e pertinência das questões.  

 

3.3.3 Instrumentos 

  

Os instrumentos utilizados na presente investigação foram a coleta 

documental e a entrevista.  

A coleta documental relativa à variável independente permitiu registrar dados 

valiosos sobre o ambiente operacional contemporâneo e suas implicações para o 
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emprego da F Ter, substanciando, consideravelmente, as inferências acerca de 

potenciais influências da variável independente sobre a dependente.  

Na condução das entrevistas, foram elaboradas perguntas abertas visando 

obter respostas completas que permitissem agregar experiências relevantes à 

pesquisa. A condução das entrevistas foi antecedida da uma mensagem explicativa 

contendo o problema de estudo, os objetivos da pesquisa e instruções básicas.  

As entrevistas seguiram um roteiro preestabelecido, abarcando aspectos 

relacionados à variável dependente em uma sequência propicia ao desenvolvimento 

da temática. O objetivo foi atingido, resultando em conhecimentos precisos acerca 

da variável dependente e norteando os resultados da presente pesquisa. 

As informações levantadas sobre a variável dependente a partir do exame da 

documentação nacional e estrangeira foram registradas e organizadas 

separadamente, sendo, posteriormente, comparadas e analisadas. Tais informações 

foram, ainda, examinadas em conjunto com os dados extraídos das entrevistas e da 

relatoria registrada na 3ª Conferência Nacional de Instrutores Avançados de Tiro 

(Anexo A).  

A revisão da literatura realizada referente à variável dependente permitiu 

reunir dados legítimos indicando uma potencial lacuna no conhecimento no suporte 

teórico nacional. Em contrapartida, as fontes estrangeiras revelaram possíveis 

contribuições na redução da lacuna observada. Tal procedimento comparativo 

permitiu traçar inferências sobre o grau de profundidade do conteúdo, a estrutura 

metodológica utilizada no ensino da matéria e a sincronização das fontes de 

consulta nacional no tratamento da temática.  

O levantamento desses dados acompanhado de uma análise criteriosa 

permitiu, ainda, traçar inferências sobre a adequabilidade da previsão doutrinária 

nacional relativa ao emprego de fogos diretos inserida no ambiente operacional 

contemporâneo.  

 

3.3.4 Análise dos dados  

   

As informações disponibilizadas pelas entrevistas receberam tratamento 

qualitativo, por meio de análise ponderada de seu conteúdo, minimizando a 
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incidência de observações que denotem nostalgia ou fruto de experiências isoladas, 

evitando, assim, contaminar os resultados da pesquisa. 

Os dados levantados na revisão da literatura nacional e estrangeira foram 

fichados e adequadamente organizados, possibilitando a análise crítica e 

comparativa dos mesmos, fundamentando, assim, os resultados obtidos pela 

presente pesquisa. 

Os dados obtidos nas entrevistas e as informações disponibilizadas pela 

relatoria da 3ª Conferência Nacional de Instrutores Avançados de Tiro foram 

analisados com o mesmo rigor despendido aos dados obtidos na revisão da 

literatura, minimizando, assim, a contaminação dos resultados. 

Por fim, os elementos obtidos por meio da busca documental somaram-se 

aos dados extraídos das entrevistas e gerados na 3ª Conferência Nacional de 

Instrutores Avançados de Tiro, permitindo, assim, a condução de uma análise sólida, 

imparcial e coerente.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente seção tem por finalidade apresentar e discutir os resultados 

obtidos no presente estudo. A partir de uma análise indutiva dos dados, buscou-se 

expor como o ambiente operacional contemporâneo exerce influência sobre o 

emprego de fogos diretos, procurando evidências legítimas que permitam 

estabelecer a relação entre as variáveis estudadas nas dimensões pré-

estabelecidas. No decorrer do estudo, buscou-se, também, verificar a 

adequabilidade e atualização do suporte teórico nacional referente ao emprego dos 

fogos diretos, particularmente, acerca de seu planejamento, execução e controle. 

Em um primeiro momento, os dados são apresentados, propiciando sua 

interpretação e análise e, posteriormente, discutidos, visando alcançar conclusões 

adequadas e coerentes à problemática estudada. 

Por tratar-se de uma pesquisa qualitativa e predominantemente bibliográfica, 

os dados foram organizados e apresentados por meio de quadros, facilitando o 

desdobramento das questões de estudo inicialmente levantadas, bem como o 

estabelecimento do nexo causal entre as variáveis dependente e independente. Os 

dados obtidos por meio de entrevistas, somados aos extraídos na coleta 

documental, permitiram a condução de uma análise sólida e imparcial. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta subseção, os dados obtidos na coleta documental e aqueles extraídos 

das entrevistas com especialistas (Apêndices A e B) são apresentados e analisados. 

Algumas questões de estudo nortearam a presente pesquisa. Partindo do 

pressuposto que o ambiente operacional contemporâneo tem potencial influência 

sobre o emprego dos fogos diretos e visando alcançar soluções para o problema de 

pesquisa, foram estabelecidas as seguintes questões de estudo: 

a. quais peculiaridades do ambiente operacional contemporâneo influenciam 

o emprego de fogos diretos? 

b. quais são as implicações efetivamente exercidas pelo ambiente operacional 

contemporâneo sobre o emprego dos fogos diretos? 
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c. é possível verificar, no suporte teórico nacional disponível, um alinhamento 

e sincronização na apresentação do conteúdo alusivo ao emprego de fogos diretos? 

d. existe um alinhamento conceitual e metodológico entre o suporte teórico 

nacional e o referencial teórico do Exército Norte-Americano, Espanhol e Argentino 

relativo ao planejamento, execução e controle de fogos diretos? 

e. com base no referencial teórico nacional, norte-americano, espanhol e 

argentino, quais são as principais técnicas, processos e medidas utilizadas no 

emprego dos fogos diretos visando à potencialização de seus efeitos em uma 

manobra tática? 

f. quais benefícios à segurança podem advir da adoção de técnicas, 

processos e medidas de coordenação e controle no emprego de fogos diretos em 

uma manobra tática? 

De forma a facilitar a apresentação e análise dos resultados, os mesmos 

foram expostos em subseções referentes às questões de estudo, acompanhados de 

comentários do autor.  

 

4.1.1 Quais peculiaridades do ambiente operacional contemporâneo 

influenciam o emprego de fogos diretos? 

 

Esta questão visou averiguar quais particularidades do ambiente operacional 

contemporâneo, fundamentadas na Doutrina Militar Terrestre (2014), possuem 

relativa influência sobre o emprego de fogos diretos.  

Nesse sentido, ao analisar criteriosamente suas definições e principais 

desdobramentos, pode-se identificar as peculiaridades do ambiente operacional 

contemporâneo com potencial influência sobre o emprego dos fogos diretos. Tais 

considerações encontram-se apresentadas no Quadro 3. 

Os dados expostos permitem relacionar o conjunto de peculiaridades e 

tendências à complexidade do atual ambiente operacional, bem como sua potencial 

influência sobre o emprego dos fogos diretos. Tal apanhado doutrinário fornece 

subsídios adequados e oportunos à solução da questão de estudo.  
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As Áreas 
Humanizadas 

1) “... aspectos relacionados à dimensão humana conduzem a significativas 
mudanças na atuação do combatente e na forma de lidar com a população das áreas 
conflagradas, com reflexos não só no armamento e nos equipamentos empregados, 
mas também na natureza e no adestramento da tropa.” (BRASIL, 2014a, p 4-5). 

2) “O ambiente operacional tornou-se congestionado, uma vez que as operações 
tendem a ser desenvolvidas prevalentemente em áreas humanizadas ou no seu 
entorno. A presença da população e de uma miríade de outros atores dificulta a 
identificação dos contendores e aumenta a possibilidade de danos colaterais 
decorrentes das operações. Isso não quer dizer que a letalidade de um exército deva 
ser reduzida, mas que ela deva ser seletiva e efetiva.” (BRASIL, 2014a, p. 4-5). 

3) “... além de serem executadas em um ambiente peculiar, essas operações 
caracterizam-se pela alta possibilidade de ocorrência de danos colaterais, vitimando 
não combatentes. Demandam, assim, medidas de coordenação mais restritivas aos 
usuários do espaço aéreo e maior controle nas ações das tropas envolvidas.” 
(BRASIL, 2014b, p. 7-18). 

A 
Importância 

da 
Informação 

1) “... as mudanças sociais, ocorridas a partir do final do século passado, têm seus 
alicerces na elevada capacidade de transmissão, acesso e compartilhamento da 
informação.” (BRASIL, 2014b, p. 2-3). 

2) “... as sociedades, em virtude da variada gama de recursos informacionais, tornam-
se mais conscientes quanto ao custo da alternativa bélica na solução dos conflitos 
armados, tanto em vidas, quanto em recursos dispendidos.” (BRASIL, 2014a, p. 4-5). 

A Visibilidade 
Imposta pela 

Mídia e 
Opinião 
Pública 

1) “... em uma sociedade cada vez mais dependente da informação, a percepção que 
a população tem da realidade é de suma importância. Situações nas quais a 
sociedade aceita a solução por via militar, geram expectativas de que a atuação 
aconteça de forma seletiva, gradual, proporcional e que tenha curta duração. O 
emprego excessivo de força passou a ser inaceitável.” (BRASIL, 2014a, p. 4-5). 

2) “A atuação da mídia, a facilidade de acesso a novas tecnologias, a socialização da 
Internet e o aparecimento das redes sociais disponibilizam, a qualquer cidadão, 
informações que antes eram reservadas aos Estados. Os diversos atores, estatais ou 
não, conduzem suas atividades com o entendimento de que elas poderão ser 
gravadas e difundidas ao “público global” instantaneamente. Assim, toda ação ou 
atividade militar pode ser potencialmente “capturada” em imagens digitais, e essas 
imagens, em alguns casos, podem ser manipuladas por atores com interesses 
contrários, cada qual buscando controlar a “narrativa”. Essa visibilidade imposta pelas 
mídias sociais e tradicionais torna-se, portanto, uma consideração fundamental para o 
emprego de forças de Defesa.” (BRASIL, 2014a, p. 4-5). 

3) “... a presença constante da mídia nos eventos importantes e a valorização de 
questões humanitárias e de meio ambiente pelas sociedades têm sido argumentos 
presentes. Nessas circunstâncias, as operações militares respondem a uma série de 
condicionantes, dentre outras, conforme o que se segue: combates com o menor 
número possível de baixas; o mínimo prejuízo para a população civil afetada, tanto 
em baixas como em sofrimentos desnecessários; e os menores “danos colaterais” 
possíveis, causados a não combatentes e a bens.” (BRASIL, 2014b, p. 2-4). 

O Caráter 
Difuso das 
Ameaças 

1) “Em um ambiente de incertezas, passou a ser mais difícil a identificação do 
adversário dominante, regular ou não. A crescente proeminência de grupos 
transnacionais ou insurgentes, com ou sem apoio político e material de países, 
ampliou o caráter difuso das ameaças a serem enfrentadas com o emprego de forças 
de defesa.” (BRASIL, 2014a, p. 4-6). 

2) “... inseridos em áreas urbanizadas e descaracterizados no meio da população, 
estes atores forçam a adaptação das técnicas, das táticas e dos procedimentos em 
uso pelos exércitos.” (BRASIL, 2016, p.1-1). 

3) “... os riscos e as ameaças que as forças terrestres podem enfrentar são de 
natureza difusa e difícil previsão. ... e que as ações ocorram em meio à população e 
com a presença da mídia. Tudo isso, condiciona a forma de atuação e de emprego da 
F Ter.” (BRASIL, 2014a, p. 4-1). 

 

QUADRO 3 – Apresentação das peculiaridades do ambiente operacional contemporâneo com 
potencial influência sobre o emprego de fogos diretos. 

Fonte: o autor. 
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4.1.2 Quais são as implicações efetivamente exercidas pelo ambiente 

operacional contemporâneo sobre o emprego dos fogos diretos? 

 

O presente item buscou apontar quais as implicações exercidas pelo 

ambiente operacional contemporâneo sobre o planejamento, a execução e o 

controle de fogos diretos.  

Com base na análise dos dados expostos no Quadro 3, verifica-se que as 

peculiaridades e tendências do ambiente operacional contemporâneo remetem a 

implicações no emprego da Força Terrestre. As implicações relacionadas ao 

emprego dos fogos diretos encontram-se registradas no Quadro 4.  

 

Letalidade 
Seletiva 

1) “As forças militares devem ser capazes de engajar alvos de natureza militar, com 
uma resposta proporcional à ameaça, mitigando os efeitos colaterais. Possuir 
letalidade seletiva implica possuir sistemas de armas precisos o bastante para 
preservar a população e estruturas civis, em perfeito alinhamento com os princípios 
do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) e outras legislações 
pertinentes.” (BRASIL, 2014a, p. 7-2). 

2) “a análise das consequências, diretas e/ou indiretas, provocadas sobre a 
população local deve considerar os riscos de danos colaterais, as restrições 
impostas pelo DICA, o impacto sobre a campanha de operações psicológicas e as 
tendências da opinião pública.” (BRASIL, 2014b, p.7-13). 

3) “... os danos colaterais admitidos também devem ser avaliados em relação ao 
benefício militar esperado, a fim de determinar se um ataque é aconselhável sob o 
conceito da proporcionalidade do uso da força.” (BRASIL, 2014b, p.7-13). 

Necessidade 
de Proteção 

1) “Como reflexos da importância da Dimensão Humana, torna-se necessário adotar 
soluções que priorizem a redução do custo em vidas humanas, a proteção do 
homem e a preservação do bem estar físico e mental – como, por exemplo, 
equipamentos de proteção individual, plataformas blindadas e sistemas de proteção 
ativa e passiva.” (BRASIL, 2014a, p.7-2). 

2) “... a redução do risco de fratricídio começa durante a fase de planejamento e 
continua durante a preparação e a execução.” (BRASIL, 2002c, p. B-3). 

3) “... a capacidade de proteção ao pessoal que é a capacidade de proteger as 
pessoas (militares e civis) contra os efeitos das ações próprias, inimigas ou naturais 
e a proteção física é a capacidade de proteger o material, as estruturas, as 
instalações e o território de qualquer ameaça à sua integridade em áreas definidas.” 
(BRASIL, 2015d, p.16). 

 
 

Aproximação 
dos Níveis de 
Planejamento 
e Execução 

das 
Operações 

1) “A incorporação de tecnologias ampliou a consciência situacional em todos os 
níveis de planejamento e condução das operações, possibilitando o controle de 
ações táticas por autoridades situadas nos níveis mais altos. Da mesma forma, as 
ações individuais ou de frações elementares podem repercutir consideravelmente 
nos níveis político, estratégico e operacional. Esse achatamento nos níveis 
decisórios possibilita o envolvimento das autoridades que integram a Estrutura Militar 
de Defesa em todo o processo, desde o planejamento até o emprego de tropa 
propriamente dito.” (BRASIL, 2014a, p. 7-3). 

2) “... durante o planejamento do emprego da Força devem ser analisadas as 
consequências e as repercussões da manobra a ser executada perante a opinião 
pública local, nacional e internacional.” (BRASIL, 2009, p. 4-8). 

 

QUADRO 4 – Apresentação das implicações exercidas sobre o emprego de fogos diretos. 
Fonte: o autor. 
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Com base nos dados levantados, pode-se destacar a letalidade seletiva, a 

necessidade de proteção da tropa e a aproximação dos níveis de planejamento e de 

execução das operações como possíveis implicações para o emprego da Força 

Terrestre relacionadas à condução dos fogos diretos. 

A análise criteriosa dos respectivos dados remete à redução dos danos 

colaterais e à prevenção ao fratricídio como implicações diretamente relacionadas 

ao emprego dos fogos diretos. 

 

4.1.3 É possível verificar, no suporte teórico nacional disponível, um 

alinhamento e sincronização na apresentação do conteúdo alusivo ao emprego 

de fogos diretos? 

 

 O presente questionamento teve como objetivo verificar se as fontes de 

consulta nacionais disponíveis apresentam um alinhamento e sincronização na 

exposição do conteúdo referente ao emprego de fogos diretos, especificamente, em 

seu planejamento, execução e controle.  

No decorrer da pesquisa bibliográfica, inicialmente, identificou-se, uma 

acentuada escassez de fontes de consulta nacionais na abordagem do assunto, 

sendo a temática abordada apenas no manual C 7-20 Batalhões de Infantaria 

(2003). Também foram identificados alguns manuais técnicos, de cunho 

experimental, enfatizando a temática, ainda que de forma parcial. 

De forma a complementar a coleta documental, fez-se necessário conduzir 

entrevistas com especialistas, buscando obter opiniões relevantes que 

corroborassem as impressões inicialmente levantadas. Assim, a discussão encontra-

se fundamentada não apenas nos dados e percepções obtidos na revisão da 

literatura, mas essencialmente no confronto criterioso dos mesmos com aqueles 

extraídos das entrevistas, conforme apresentado no Quadro 5.  
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Revisão da 
literatura 

1) “... o C 7-20, Batalhões de Infantaria, descreve, de forma bastante completa, as 
fases de preparação e planejamento de uma Área de Engajamento (AE), destacando 
considerações relevantes sobre a sincronização das funções de combate; a utilização 
do terreno; o conhecimento e o estudo do inimigo a ser engajado; entre outros 
aspectos importantes. Tal conhecimento doutrinário fornece ao comandante tático as 
ferramentas necessárias para a realização de um detalhado estudo de situação, 
confecção de um planejamento tático coerente, e para a preparação e a montagem 
dessa AE no terreno. Mas e quanto à execução: a destruição do inimigo na AE? 
Tentando visualizar a condução de uma AE dentro de um cenário de combate real, 
com base nos conhecimentos doutrinários vigentes, seria possível afirmar com 
segurança, que estes conhecimentos fornecem ao comandante tático as ferramentas 
necessárias à condução das ações de destruição do inimigo no interior de uma AE? 
Independente de opiniões individuais sobre o assunto, uma afirmativa me parece 
bastante apropriada: quanto mais experiência, conhecimento e ferramentas de 
planejamento estiverem disponíveis ao comandante tático, maiores serão as chances 
de sucesso.” (SOUZA, 2013, p.7). 

Entrevistas 

1) “Apesar da importância do tema e de seu emprego eminentemente prático, os 
manuais nacionais pouco mencionam o tema e não destacam o assunto 
detalhadamente. As fontes de consulta não enfatizam claramente os procedimentos 
que devem ser estipulado para realizar o planejamento, assim como um efetivo 
controle de fogos diretos. São poucas as fontes de consulta que mencionam o tema e 
quando o fazem apenas ressaltam a importância do assunto, não fornecendo as 
ferramentas necessárias para a condução do planejamento de fogos direto.” 

2) “Acredito que o referencial teórico nacional não fornece as ferramentas necessárias 
para se realizar um planejamento, bem como para se estabelecer um efetivo controle 
de fogos diretos. Considero isso uma acentuada lacuna no conhecimento. O único 
manual que enfatiza o assunto é o C 7-20 - Batalhões de Infantaria, que além de não 
ser o manual ideal para enfatizar o assunto, aborda o mesmo de forma muito simples, 
apresentando procedimentos básicos a serem adotados no controle de fogos diretos. 
Além disso, o tema é apresentado somente no contexto das operações defensivas.” 

3) “Considero o planejamento de fogos direto um assunto bastante básico. É quase 
que basilar. Não é uma exclusividade da tropa de carros de combate. Talvez a 
inexistência de uma documentação condizente ao tema seja mais gritante para a tropa 
blindada, em virtude das características peculiares e natureza de emprego. Mas o 
controle de fogos diretos é um assunto de interesse de tropas de qualquer natureza. A 
falta de uma documentação que aborde o assunto à semelhança da documentação 
americana é a nossa grande dificuldade.” 

4) “Na minha avaliação, a previsão doutrinária constante do C7-20, apesar de 
específica e coerente com a situação apresentada, é insuficiente quando sua 
abrangência, não abarcando o detalhamento necessário à complexidade do assunto.” 

5) “O fogo direto é uma ferramenta essencial para a função de combate movimento e 
manobra no desempenho de suas atividades e tarefas. Logo, empregar o fogo na 
destruição do inimigo, e nesse caso específico os fogos diretos, demandam 
planejamento, em nível tão detalhado ou mais que do que o próprio movimento. A fim 
de executar e aplicar exercícios que colocassem em prática esta capacidade não era 
possível embasar-se somente nas medidas de coordenação encontradas nas fontes 
de consulta do Exército Brasileiro.” 

6) “... é extremamente difícil planejar, executar e avaliar exercícios que envolvam o 
emprego de fogos diretos para os pelotões, subunidades e unidades das tropas 
mecanizadas e de carros de combate de maneira eficiente, dada a falta de fontes de 
consulta oficiais que balizassem o assunto. Saliento que esta lacuna merece ser 
preenchida, pois seu conteúdo já é consolidado em referenciais teóricos estrangeiros 
e vem sendo ministrado com frequência no CI Bld com base em documentação 
estrangeira em virtude da falta de documentação nacional que aborde o tema.” 

 

QUADRO 5 – Apresentação dos dados obtidos da revisão da literatura e condução de entrevistas 
sobre a respectiva questão de estudo. 

Fonte: o autor. 
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Buscando complementar os registros colhidos e dirimir as principais dúvidas 

acerca do tema, os dados foram expostos e submetidos à apreciação na 3ª 

Conferência Nacional de Instrutores Avançados de Tiro (Ponta Grossa-PR, 2016). 

Na ocasião, contribuições relevantes foram colhidas e encontram-se documentadas 

no Quadro 6. 

 

Conferência 
Nacional de 
Instrutores 
Avançados 

de Tiro 

1) “Parte significativa do suporte documental nacional apenas faz menção ao tema ou 
apresenta definições que permitem traçar paralelos ou, até mesmo, realizar 
inferências sobre a importância do assunto, mas sem mencionar especificamente o 
tema, tampouco, normatizar o planejamento de fogos diretos.” 

2) “Pode-se constatar que parte da temática vem sendo abordada em notas de aula de 
caráter técnico e cunho experimental. Além disso, verifica-se, também, uma relativa 
falta de sincronização entre o conteúdo doutrinário constante no suporte teórico 
nacional e o apresentado no ensino da matéria em cursos ministrados no Centro de 
Instrução de Blindados (CI Bld). Parte significativa do conteúdo vem sendo exposta 
com base em “baremas” confeccionados por militares do Exército Brasileiro que 
realizaram cursos de especialização e aperfeiçoamento em outros países, sendo, 
portanto, baseado em doutrina militar estrangeira”. 

 

QUADRO 6 – Apresentação dos dados obtidos na 3ª Conferência Nacional de Instrutores 
Avançados de Tiro sob a respectiva questão de estudo. 

Fonte: o autor. 

 

Os dados coletados nas entrevistas corroboram a escassez de fontes de 

consulta nacionais acerca da temática inicialmente levantada. Percebe-se, ainda, 

que a falta de fontes de consulta nacionais impõe restrições ao desenvolvimento do 

assunto, tornando-se necessário recorrer a fontes de consulta estrangeiras.  

Além disso, apesar da relevância do tema na condução das operações 

militares, verificou-se, ainda, que no referencial teórico nacional, a abordagem do 

assunto se dá apenas em um manual (C 7-20 Batalhões de Infantaria - 2003), sendo 

a matéria inserida em contextos específicos, atendo-se a enfoques particulares. 

Dessa forma, com base nas evidências apresentadas, é possível constatar uma 

considerável falta de alinhamento e sincronização no tratamento do tema. 

 

4.1.4 Existe um alinhamento conceitual e metodológico entre o suporte teórico 

nacional e o referencial teórico do Exército Norte-Americano, Espanhol e 

Argentino relativo ao planejamento, execução e controle de fogos diretos? 

 

Nesse questionamento buscou-se verificar a atualização e adequação do 

suporte teórico nacional, a partir da existência de um alinhamento conceitual e 
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metodológico entre o referencial teórico nacional e os suportes doutrinários norte-

americanos, espanhóis e argentinos disponíveis acerca do planejamento, da 

execução e do controle de fogos diretos. 

Diante dos achados da revisão da literatura verifica-se que os suportes 

teóricos examinados apresentam um alinhamento de pensamento acerca do 

assunto, expondo a temática sob ótica semelhante.  

Os dados extraídos das entrevistas conduzidas com oficiais que detêm 

reconhecido conhecimento da questão fornecem subsídios adicionais aos resultados 

obtidos na coleta documental, conforme exposto no Quadro 7. 

Na análise das entrevistas, verifica-se a credibilidade conferida ao referencial 

teórico norte-americano, destacando-se, nesse contexto, o fato do suporte norte-

americano abordar a temática de forma semelhante em seus manuais, independente 

da natureza ou do escalão considerado. Ressalta-se, também, que o referencial 

norte-americano, à semelhança do espanhol e do argentino, enfatiza o tema de 

forma geral e abrangente, não inserindo o mesmo em contextos específicos e 

particulares. Além disso, verifica-se, ainda, que ambos os referenciais teóricos 

utilizam ilustrações como forma de facilitar a compreensão do assunto. 

As informações extraídas das entrevistas destacam, ainda, que no referencial 

teórico norte-americano o emprego dos fogos diretos encontra-se pautado em 

fundamentações substanciais e método de apresentação coerente, aliado a uma 

sequência de exposição lógica e apropriada à temática. Verifica-se, também, um 

consenso entre os entrevistados em relação à carência de detalhes do suporte 

teórico nacional, ressaltando que, diferindo da abordagem norte-americana, 

espanhola e argentina, o assunto vem sendo tratado em situações específicas e 

particulares.  

Além disso, contrariando a abordagem nacional, os manuais e periódicos 

estrangeiros tendem a apresentar um alinhamento de ideias, expondo a temática de 

forma semelhante. 
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Entrevistas 

1) “... as principais fontes de consulta que utilizamos para o ensino do planejamento 
de fogos diretos são os manuais norte-americanos. Consultamos os materiais de 
outros países, mas no caso dos fogos diretos, o uso dos manuais americanos suprem 
em muito nossa necessidade. O material é realmente muito bom.” 

2) “O manual FM 3-20.21 Heavy Brigade Team é constantemente consultado. O 
manual é bem detalhado e aborda o processo de engajamento de alvos de forma 
pormenorizada, dando uma atenção especial para o planejamento dos fogos diretos. É 
um clássico. Outro dado interessante, é que a abordagem do assunto nos diversos 
manuais americanos é muito semelhante. Os manuais mantém um alinhamento 
interessante na abordagem do tema. O que fornece uma maior segurança para nós 
utilizarmos essas fontes de consulta como referencial teórico.” 

3) “... o uso constante de ilustrações e exemplos facilitam o entendimento da temática 
consideravelmente. Outra grande diferença é o fato do planejamento de fogos diretos 
ser abordado isoladamente, não sendo inseridos em contextos específicos que 
possam prejudicar a compreensão do assunto.” 

4) “... a apresentação sobre planejamento de fogos diretos utilizada nos cursos e 
estágios do CI Bld foi confeccionada com base em alguns artigos e manuais do norte-
americanos. Esses materiais são bastante confiáveis e abordam o assunto de forma 
detalhada e prática.” 

5) “Na minha opinião, os manuais americanos encontraram o equilíbrio entre a 
generalização da técnica e as ações táticas relacionadas ao combate pelo fogo. O 
manual focou principalmente no cumprimento dos objetivos designados aos elementos 
do movimento e manobra na condução de ações ofensivas e defensivas, permitindo, 
inclusive, valer-se de fundamentos, princípios e medidas de coordenação e controle 
utilizados no planejamento de fogos diretos”. 

6) “As fontes de consulta nacionais carecem de detalhes. São imprecisas e abordam o 
assunto de maneira estanque. Não creio que possamos dizer que possuímos um 
compilado de conceitos doutrinários sobre o assunto. Em nossos manuais, o assunto 
não é fundamentado, sendo apenas mencionado em alguns momentos, sendo 
abordado de forma secundária e atrelado a situações particulares.” 

7) “... as fontes de consulta norte-americanas seguem o mesmo padrão para todas as 
suas tropas, de forma que o conteúdo sobre os fogos diretos é abordado de forma 
parecida em todos os referenciais teóricos ...” 

8) “Creio que a apresentação do assunto fora de um determinado contexto seja a 
maneira mais clara de abordar o assunto. Fornecendo as ferramentas adequadas aos 
planejamentos dos fogos diretos estimulamos o “como pensar”, propiciando que estas 
sejam selecionadas conforme a necessidade do escalão considerado. Talvez uma 
medida seja essencial para o nível subunidade e mais difícil de ser utilizada no nível 
unidade, mas fornece-las ao planejador é essencial. O RC Mec e RCC são OM da 
arma de cavalaria do nível unidade. O primeiro é vocacionado para o cumprimento de 
missões de reconhecimento e segurança e o segundo para ações ofensivas e ações 
dinâmicas de defesa. Ambos se utilizam dos fogos diretos para o cumprimento de 
suas missões típicas. Apesar de se utilizarem de técnicas de emprego, armamentos e 
materiais muito diferentes, a maneira pela qual irão conduzir seu planejamento de 
fogos diretos e organizar as ferramentas disponíveis para realizar o controle desses 
fogos é muito semelhante. Por isso, acredito que a semelhança dos referenciais 
teóricos estrangeiros a apresentação de um capítulo sobre o planejamento de fogos 
diretos abordando o assunto de maneira geral seria adequado.” 

Conferência 
Nacional de 
Instrutores 
Avançados 

de Tiro 

1) “... o referencial norte-americano disponibiliza um acentuado detalhamento ao 
planejamento de fogos diretos, prevendo princípios de emprego, técnicas de 
engajamento, processos de distribuição de fogos e medidas de coordenação e 
controle descritos de forma pormenorizada, em uma sequência de exposição 
adequada.” 

 

QUADRO 7 – Apresentação de dados obtidos na condução de entrevistas e na exposição realizada 
na 3ª Conferência Nacional de Instrutores Avançados de Tiro sobre a respectiva 
questão de estudo. 

Fonte: o autor. 
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4.1.5 Com base no referencial teórico nacional, norte-americano, espanhol e 

argentino, quais são as principais técnicas, processos e medidas utilizadas no 

emprego dos fogos diretos visando à potencialização de seus efeitos em uma 

manobra tática? 

 

A presente questão visou identificar no referencial teórico norte-americano, 

espanhol e argentino o conjunto de procedimentos utilizados para otimizar o 

planejamento, a execução e o controle de fogos diretos, de forma a potencializar 

seus efeitos em uma manobra tática. 

Buscando reunir as principais técnicas, processos e medidas de coordenação, 

foram consultados manuais norte-americanos, espanhóis e argentinos de diferentes 

escalões e naturezas, destacando-se os procedimentos apresentados no Quadro 8. 

 

Princípios de Controle 

Emassar o efeito dos fogos 

Destruir primeiro a ameaça mais perigosa 

Evitar múltiplos engajamentos do mesmo alvo 

Empregar o armamento mais adequado ao alvo 

Minimizar a exposição à ameaça 

Evitar o fratricídio e os danos colaterais 

Estar preparado para situações de visibilidade reduzida 

Estar preparado para situações de capacidade degradada 

Técnicas de 
Engajamento 

Quanto à direção de 
execução dos fogos 

Fogo frontal 

Fogo cruzado 

Fogo em profundidade 

Quanto à intensidade 
do feixe de fogos 

Fogo concentrado 

Fogo simultâneo 

Fogo alternado 

Fogo observado 

Fogo sequencial 

Fogo de supressão 

Processos de 
Distribuição 

Quadrantes 

Baseados no terreno 

Baseados nas forças amigas 

Baseados nas forças inimigas 

Direção de tiro 

Tela código 

Prioridade de engajamento 

Medidas de 
Coordenação e 

Controle 

Ponto de referência de alvos 

Setores de tiro 

Área de engajamento 

Linha de acionamento 

Linha de engajamento máximo 

Linha de restrição de fogos 

Linha de proteção final 
 

QUADRO 8 – Apresentação dos princípios de controle de fogos, técnicas de engajamento, 
processos de distribuição e medidas de coordenação e controle. 
Fonte: o autor. 
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No referencial teórico estrangeiro examinado, verifica-se que, inicialmente, 

são abordados conceitos básicos acerca do tema, incluindo os princípios de controle 

de fogos diretos. Em seguida, são apresentadas as principais ferramentas utilizadas 

no planejamento, na execução e no controle de fogos diretos, salientando-se as 

técnicas de engajamento, os processos de distribuição e as medidas de 

coordenação e controle.  

Ao analisar os resultados buscando fundamentar a discussão em informações 

relevantes, destaca-se que, diferindo do suporte teórico espanhol e argentino, o 

referencial teórico norte-americano estabelece, ainda, algumas prescrições e 

critérios para abertura de fogos e um processo de distribuição de fogos específico 

para o emprego em áreas humanizadas.  

Verifica-se, também, que apesar de possuírem diferentes graus de 

detalhamento, os referenciais norte-americano, espanhol e argentino dedicam 

especial atenção à temática, fornecendo conceitos substanciais e normatização de 

ferramentas adequadas à operacionalização dos fogos diretos. 

 

4.1.6 Quais benefícios à segurança podem advir da adoção de técnicas, 

processos e medidas de coordenação e controle no emprego de fogos diretos 

em uma manobra tática? 

 

Conforme apresentado nos Quadros 3 e 4, a importância fornecida aos 

aspectos relacionados à dimensão humana vem aumentando nos atuais conflitos, 

tornando-se imperativo adotar soluções que priorizem a redução do custo em vidas 

humanas, a proteção da tropa e a preservação do bem-estar físico e mental dos 

envolvidos no conflito. Ressalta-se, também, a alta possibilidade de ocorrência de 

danos colaterais vitimando não combatentes e ocasionando fratricídio, demandam 

medidas de coordenação mais restritivas e maior controle nas ações das tropas 

envolvidas. 

Conforme apresentado na revisão da literatura, baseado em dados oficiais 

cedidos pelo Exército Norte-americano, verifica-se que, na Primeira Guerra do Golfo, 

em 1991, o fogo de veículos blindados norte-americanos ocasionou 12 dos 15 

incidentes fratricidas observados no âmbito da coalizão, sendo a maioria dos casos 

ocorridos sob condições de visibilidade restrita ou no interior de localidades, a 
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distâncias inferiores a 1.500 metros. (DEMONTE, 1992, p. 34-36). Verifica-se, 

também, que o carro de combate Abrams M1A1 foi o sistema de armas que mais 

provocou incidentes de fogo amigo, sendo responsável por 85% dos casos de 

fratricídio. Os Estados Unidos da América perderam 10 carros de combate Abrams 

M1A1, sendo 7 vítimas de fratricídio, além de 28 viaturas blindadas M3 Bradley, das 

quais, 23 vitimadas por fratricídio) (LUM, 1993, p. 49). Com base nesses dados, 

diversos manuais norte-americanos foram atualizados e técnicas, táticas e 

procedimentos foram estabelecidos visando reduzir os danos colaterais e minimizar 

os casos de fratricídio. 

Mediante uma análise criteriosa do referencial teórico norte-americano, 

verifica-se que o emprego conjunto de princípios, técnicas, processos e medidas de 

coordenação e controle favorecem, consideravelmente, a redução dos danos 

colaterais e a prevenção de fratricídio.  

Conforme exposto no Quadro 8, verifica-se que o referencial teórico norte-

americano fundamenta o ato de evitar o fratricídio e os danos colaterais com um 

princípio de controle de fogos, atestando, assim, a relevância do assunto. Além 

disso, o estabelecimento de prescrições e critérios para abertura de fogos e de 

processo de distribuição de fogos vocacionado especificamente para áreas 

humanizadas amplia, significativamente, o grau de segurança no emprego dos fogos 

diretos. 

 

4.2 DISCUSSÃO 

 

A presente subseção tem por finalidade confrontar os resultados obtidos na 

coleta documental e extraídos das entrevistas, permitindo alcançar conclusões que 

permitam responder, mesmo que parcialmente, as questões de estudo previamente 

estabelecidas. 

De forma a facilitar a discussão dos resultados, os mesmos foram 

organizados em subseções referentes às variáveis dependente e independente. 
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4.2.1 Variável independente 

 

Os resultados e considerações relevantes acerca da variável independente 

podem ser sintetizados da seguinte maneira: 

Os conflitos atuais tendem a ser limitados, não declarados, convencionais ou 

não, e de duração imprevisível. As ameaças são fluidas, difusas e também 

imprevisíveis. Além disso, cresce a importância dos aspectos relacionados à 

dimensão humana e informacional nos atuais conflitos. Diante desse cenário 

complexo e de incertezas, a Doutrina Militar Terrestre (2014) incorpora novos 

preceitos e fundamentações, visando adequar-se aos desafios impostos pelo 

ambiente operacional contemporâneo às operações militares. A incorporação 

dessas novas concepções doutrinárias repercute diretamente sobre o emprego da F 

Ter, tornando legítimos os questionamentos acerca da atualização e adequabilidade 

do suporte teórico nacional à luz das recentes fundamentações estabelecidas.  

De acordo com o manual EB20-MF-10.107 Inteligência Militar Terrestre 

(2015), o ambiente operacional contemporâneo pode ser caracterizado por um 

conjunto de fatores que interagem entre si, de forma específica para cada situação, 

a partir da análise de três dimensões: a física, a humana e a informacional, sendo 

esta compreensão fundamental para o planejamento e para a condução das 

operações (BRASIL, 2015c, p. 2-2). Normalmente, o foco da análise do ambiente 

operacional centrava-se na dimensão física, considerando a preponderância dos 

fatores terreno e condições meteorológicas sobre as operações militares. De forma a 

ampliar a análise comumente realizada, enfatiza-se que variações no caráter e na 

natureza do conflito impõem que também se considere a influência das dimensões 

humana e informacional sobre as operações militares (BRASIL, 2015c, p. 2-2).  

No ambiente operacional ora vivenciado, um componente fundamental a ser 

considerado é a presença da população nas áreas de desenvolvimento dos conflitos. 

Atualmente, as operações militares estão ocorrendo, prevalentemente, em áreas 

humanizadas, e a preservação de vidas, imersas ou não em conflitos, bem como a 

redução dos danos colaterais às estruturas civis caracteriza-se como premissa.  

De acordo com o EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre (2014), o 

ambiente operacional tornou-se congestionado, uma vez que as operações tendem 

a ser desenvolvidas prevalentemente em áreas humanizadas ou no seu entorno. A 
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presença da população e de uma infinidade de outros fatores dificulta a identificação 

dos contendores e aumenta a possibilidade de danos colaterais decorrentes das 

operações militares. (BRASIL, 2014a, p. 4-5). A tendência atual dos combates 

concentrarem-se em áreas humanizadas ou em seu entorno, ocasionando 

consequente congestionamento do ambiente operacional, reporta, dentre outros 

aspectos, à necessidade de ações mais apuradas e efetivas, visando minimizar a 

ocorrência de danos colaterais à população e às estruturas civis, refletindo, assim, 

diretamente, no emprego de fogos diretos.  

De forma semelhante, o EB20-MF-10.103 Operações (2014) destaca que 

além de serem executadas em um ambiente peculiar, as operações desenvolvidas 

em áreas humanizadas caracterizam-se pela alta possibilidade de ocorrência de 

danos colaterais, vitimando não combatentes. Demandam, assim, medidas de 

coordenação mais restritivas aos usuários do espaço aéreo e maior controle nas 

ações das tropas envolvidas (BRASIL, 2014b, p. 7-18). Dessa forma, ao relacionar a 

necessidade de maior controle nas ações militares à alta possibilidade de ocorrência 

de danos colaterais a não combatentes, remete-se, diretamente, ao conceito de 

letalidade seletiva apresentado no Quadro 4, tornando legítimas as associações 

estabelecidas entre o planejamento, a execução e o controle de fogos e a redução 

de danos colaterais à população e às estruturas civis. 

Por sua vez, o EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre (2014), coerente 

com os dados apresentados, torna imperativo adotar soluções que priorizem a 

redução do custo em vidas humanas, a proteção da tropa e a preservação do bem-

estar físico e mental dos envolvidos no conflito (BRASIL, 2014a, p. 7-2). Dessa 

forma, ao estabelecer a necessidade de adotar soluções que priorizem a proteção 

da tropa e a redução de danos à vida humana, a DMT remete, dentre outros 

aspectos, ao emprego efetivo dos fogos diretos, principalmente, no que tange ao 

estabelecimento de soluções que normatizem o processo de planejamento, 

favorecendo, com isso, a redução do fratricídio e de danos colaterais à população e 

às estruturas civis. A normatização do planejamento proporciona a sistematização 

da execução e amplia, consideravelmente, a capacidade de controle de fogos 

diretos. 

Somado aos aspectos da dimensão humana, anteriormente expostos, a 

crescente de grupos transnacionais ou insurgentes, com ou sem apoio político e 

material de países, ampliou o caráter difuso das ameaças a serem enfrentadas 
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(BRASIL, 2014a, p. 4-6). O EB60-ME-12.401 Trabalho de Estado-Maior (2016) 

descreve, ainda, que inseridos em áreas urbanizadas e descaracterizados no meio 

da população, estes atores forçam a adaptação das técnicas, das táticas e dos 

procedimentos em uso pelos exércitos (BRASIL, 2016, p.1-1). Dessa forma, ao 

relacionar a presença de ameaças descaracterizadas em meio à população inserida 

nas áreas urbanizadas a uma premente necessidade de adaptação das técnicas, 

táticas e procedimentos, o referido manual torna oportuno o questionamento acerca 

de validade dos procedimentos relacionados ao emprego dos fogos diretos no 

ambiente operacional ora vivenciado.   

Ademais às questões anteriormente levantadas, o EB20-MF-10.102 Doutrina 

Militar Terrestre (2014) expõe, ainda, que a incorporação de tecnologias ampliou a 

consciência situacional em todos os níveis de planejamento e de condução das 

operações, possibilitando o controle de ações táticas por autoridades de escalões 

mais altos. Da mesma forma, as ações individuais ou de frações elementares podem 

repercutir consideravelmente nos níveis político, estratégico e operacional (BRASIL, 

2014a, p. 7-3), atestando, assim, que determinadas ações adotadas no nível tático 

podem repercutir, até mesmo, no nível estratégico. Dessa forma, apesar de não se 

reportar especificamente ao emprego dos fogos, pode-se inferir, claramente, que a 

adoção de procedimentos no nível tático que estabeleçam engajamentos precisos e 

minimizem danos colaterais, tendem a repercutir positivamente, evitando, assim, a 

exposição desnecessária da F Ter. De maneira oposta, ações militares que 

acarretem danos colaterais desnecessários tendem a repercutir negativamente.  

Ao destacar a presença da mídia como uma constante no ambiente 

operacional contemporâneo, o EB20-MF-10.103 Operações (2014) corrobora o 

exposto, assinalando que as operações militares passam a responder por uma série 

de condicionantes, ressaltando: a necessária redução do número de baixas, o 

mínimo de prejuízo para a população civil envolvida, tanto em baixas como em 

sofrimentos, e a necessidade de alcançar os menores “danos colaterais” possíveis a 

não combatentes e a bens não diretamente relacionados com as operações militares 

(BRASIL, 2014b, p. 2-4). Tal exposição atesta a influência da dimensão 

informacional sobre a execução de ações militares, estabelecendo, ainda, a redução 

das baixas e de danos colaterais e a diminuição do prejuízo à população civil, como 

condicionantes.  
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Com base no exposto, verifica-se que o ambiente operacional congestionado, 

o desenvolvimento de combates em áreas humanizadas, o caráter difuso das 

ameaças e a constante presença da mídia e da opinião pública caracterizam-se 

como peculiaridades e tendências fundamentadas pela DMT que refletem, 

diretamente, sobre o emprego da Força Terrestre, destacando-se a letalidade 

seletiva, a necessidade de proteção da tropa e a aproximação dos níveis de 

planejamento e execução das operações como as implicações que atuam 

pontualmente sobre o emprego dos fogos diretos. Contata-se, também, que tais 

implicações direcionam as forças militares à condução de ações precisas, seletivas e 

com relativa proteção, evitando, assim, a ocorrência de danos colaterais 

desnecessários. 

Como resultado parcial, infere-se, portanto, que as peculiaridades e 

tendências do atual ambiente operacional apontam para potenciais influências sobre 

o emprego dos fogos, sejam esses diretos ou indiretos, remetendo, dentre outros 

aspectos, à necessidade de planejamentos precisos e à ampliação da capacidade 

de controle dos mesmos durante a realização de engajamentos. Tais evidências 

visam contribuir para a proteção da tropa e para a redução de danos colaterais à 

população e às estruturas civis. 

 

4.2.2 Variável dependente 

 

Ao examinar os dados extraídos da coleta documental, verifica-se, no nível 

nacional, uma acentuada escassez de fontes de consulta acerca do tema, 

principalmente, no que tange à normatização do planejamento, da execução e do 

controle de fogos diretos. Nesse ínterim, a temática é abordada, pontualmente, 

apenas no C 7-20 Batalhões de Infantaria (2003), que enfatiza o assunto no âmbito 

defensivo das operações, mais especificamente no estabelecimento da área de 

engajamento (AE), não tratando o tema no conjunto das demais operações militares.  

Analisando os dados coletados, nota-se que, em sua abordagem, o tema é 

inserido em situações bastante específicas, carregadas de particularidades, não 

contemplando a matéria em uma perspectiva global e abrangente. Cabe ressaltar, 

porém, que apesar da abordagem específica, a questão é exposta de forma 

superficial, não apresentando um detalhamento satisfatório.  
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Os dados colhidos nas entrevistas complementam esse entendimento, uma 

vez que salientam também que as fontes de consulta nacionais carecem da provisão 

de conceitos substanciais, bem como de exemplos e imagens ilustrativas que 

permitam estabelecer padrões e sistematizar o planejamento de fogos diretos, 

dificultando o aprofundamento do assunto.  

Constata-se, ainda, que parte significativa da documentação examinada 

apenas faz menção ao tema ou apresenta definições que permitem traçar 

inferências acerca da importância do assunto, não enfatizando, porém, a 

operacionalização dos fogos diretos. Corroborando a ideia, o EB20-MF-10.103 

Operações (2014) estabelece que o engajamento de alvos deva ser conduzido por 

meio de ações planejadas, minimizando a interferência mútua, evitando o fratricídio, 

reduzindo o desperdício de meios, minorando as ações redundantes e os efeitos 

potencialmente indesejáveis ao curso das operações (BRASIL, 2014b, p. 7-9). Tal 

descrição fornece subsídios legítimos quanto à importância dispendida ao 

planejamento de fogos diretos. 

Com base no exposto, verifica-se que apesar das evidências acerca da 

relevância da temática na redução de danos colaterais e dos casos de fratricídio, 

anteriormente expostas, não se verifica na literatura nacional, um embasamento 

teórico que forneça as ferramentas necessárias ao emprego efetivo dos fogos 

diretos, de forma a permitir a sistematização de seu planejamento, a 

operacionalização de sua execução e a otimização de seu controle.  

A partir de uma análise aprofundada dos dados, nota-se, ainda, uma falta de 

sincronização entre o ensino da matéria e a previsão doutrinária nacional. Em 

virtude da carência de fontes de consulta nacionais, toma-se como base, por vezes, 

fontes de consulta estrangeiras ou notas de aula de cunho técnico e caráter 

experimental. 

Como conclusão parcial, pode-se inferir que a escassez de fontes de consulta 

e o desalinhamento conceitual no trato da temática, atrelados à falta de 

sincronização no ensino da matéria, sinalizam uma potencial desatualização 

doutrinária. 

Contrariando a abordagem nacional, verifica-se que os suportes teóricos 

norte-americano, espanhol e argentino apresentam um alinhamento de pensamento 

acerca do assunto, expondo a temática sob ótica semelhante. Apesar de possuírem 

diferentes graus de detalhamento e estruturas de exposição próprias, a temática é 
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abordada de maneira análoga, sendo exposta em uma perspectiva ampla e 

abrangente, livre de contextos e particularidades. 

É oportuno registrar que os suportes teóricos estrangeiros apresentam a 

normatização de conceitos e sistematização de ferramentas adequadas ao 

planejamento de fogos diretos, permitindo, assim, a operacionalização da execução 

e do controle dos fogos. Em um primeiro momento, são apontados conceitos básicos 

acerca do tema, incluindo os princípios de controle de fogos diretos. Posteriormente, 

são expostas as técnicas de engajamento, os processos de distribuição e as 

medidas de coordenação e controle.  

Diferindo dos referenciais teóricos espanhol e argentino, os manuais norte-

americanos estabelecem, ainda, em seu suporte doutrinário, prescrições e critérios 

para abertura de fogos e procedimentos de distribuição de fogos específicos para o 

emprego em áreas humanizadas, ampliando, assim, a segurança fornecida aos 

engajamentos. Além disso, visando facilitar a operacionalização dos fogos diretos, 

os processos de distribuição de fogos são comumente subdivididos em grupos 

distintos, relacionando-os ao terreno e às forças inimigas. Tal classificação supõe 

que as ações estáticas, em virtude de seu caráter mais previsível, remetem ao 

estabelecimento de procedimentos de coordenação relacionados ao terreno, uma 

vez que os mesmos podem ser previstos previamente. Ao passo que ações 

dinâmicas, em virtude da movimentação habitual, apontam, comumente, para a 

designação de medidas de controle direcionadas ao dispositivo ou à formação da 

tropa inimiga. Ressalta-se que, apesar de simples, essa distinção facilita, 

consideravelmente, a compreensão do assunto, permitindo, ainda, o 

aprofundamento das análises.  

Ao avaliar o referencial teórico norte-americano, conclui-se parcialmente, que 

o emprego conjunto de princípios, técnicas, processos e medidas de coordenação e 

controle, complementados por critérios e prescrições de aberturas de fogos e 

procedimentos específicos para o emprego em áreas humanizadas, favorecem, 

consideravelmente, a redução dos danos colaterais e a prevenção de fratricídio, bem 

como a redução do consumo de meios. Salienta-se, também, que “evitar o fratricídio 

e os danos colaterais” e “evitar múltiplos engajamentos do mesmo alvo” 

caracterizam-se com princípios de controle de fogos estabelecido no referencial 

teórico norte-americano. Os dados extraídos das entrevistas ressaltam a 

credibilidade fornecida ao referencial norte-americano na abordagem da temática. 
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Cabe ressaltar que a metodologia de apresentação da temática adotada pelos 

referenciais teóricos norte-americano, espanhol e argentino encontra-se coerente 

com as fundamentações constantes da Doutrina Militar Terrestre (2014), a qual 

estabelece o papel da doutrina como a provisão de um enquadramento comum que 

sirva de referência aos integrantes da F Ter, para que possam solucionar 

adequadamente problemas militares que se apresentem. Ou seja, oferecer uma 

gama de opções práticas baseadas na experiência acumulada e nos ensinamentos 

colhidos ao longo dos anos.  

Destaca-se, também, que os integrantes do Exército devem utilizar a gama de 

ferramentas doutrinárias disponíveis na busca de soluções para os problemas 

militares a enfrentar, fundamentando, assim, que a doutrina relacionada às 

operações militares oferece uma indicação de como agir e não um conjunto de 

regras fixas. Orienta “como pensar” e não “o que pensar” (BRASIL, 2014b, p. 1-2). 

Confrontando os dados expostos, verifica-se que os enquadramentos 

doutrinários tendem a ser mais amplos, oferecendo ferramentas flexíveis e 

adaptáveis ao cenário diverso. Além disso, visando adaptar-se ao ambiente de 

incertezas, os produtos doutrinários devem oferecer uma gama de opções práticas 

de fácil adequação à solução de problemas militares.  

Os dados colhidos nas entrevistas complementam o entendimento de que 

uma abordagem global e abrangente, capaz de fornecer as ferramentas necessárias 

ao planejamento, à execução e ao controle de fogos diretos, sem inseri-lo em 

contextos específicos, à semelhança do tratamento fornecido pelos referenciais 

teóricos norte-americano, espanhol e argentino, esteja adequado ao tratamento da 

temática. 

A partir da análise comparativa dos referenciais teóricos nacionais e 

estrangeiros consultados, nota-se que os manuais nacionais não apresentam um 

alinhamento de pensamento sobre o assunto, sendo sua abordagem superficial e 

incipiente, principalmente, se comparada ao referencial teórico norte-americano. 

Além disso, a escassez de literatura nacional e a falta de sincronização entre as 

fundamentações teóricas e o ensino da matéria apontam para uma provável 

defasagem na abordagem da temática.  

Cabe ressaltar, também, que os referenciais teóricos norte-americano, 

espanhol e argentino, respeitados os diferentes graus de profundidade no 

tratamento do assunto, permitem alcançar uma normatização própria e uma 
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metodologia adequada à condução do planejamento, da execução e do controle de 

fogos, propiciando, assim, por meio de uma análise criteriosa, estabelecer 

adequações e generalizações que contribuam para a redução, ainda que parcial, 

dos hiatos identificados no suporte teórico nacional.  

Além disso, a partir de uma análise criteriosa do referencial teórico norte-

americano é possível constatar que em mais de duas décadas a temática vem 

sendo exposta de maneira análoga, passando por pequenos ajustes e atualizações, 

mantendo, porém, as bases de seu conteúdo praticamente inalterado. Verifica-se, 

também, que os manuais e periódicos norte-americanos tendem a apresentar um 

alinhamento de ideias, expondo a temática sob óticas semelhantes.  

Ademais às questões levantadas relativas à escassez de fontes de consulta 

nacionais, a inexistência de uma base conceitual primária que permita o 

aprofundamento das análises sobre o planejamento, a execução e o controle de 

fogos diretos constitui o principal ponto crítico a ser contornado. Pressupõe-se que 

somente através de um suporte teórico específico acerca do tema, apresentando o 

assunto de forma isolada, sem inseri-lo em contextos específicos, serão gerados 

subsídios sólidos e evidências legítimas, livres de particularidades, que conduzam a 

constatações autênticas acerca do assunto. 

Por fim, visando preencher, mesmo que parcialmente, as lacunas 

identificadas na presente pesquisa, os resultados alcançados foram selecionados e 

criteriosamente organizados, dando origem a um conjunto de prescrições que 

normatizam o emprego de fogos diretos frente às exigências impostas pelo ambiente 

operacional contemporâneo, fornecendo conceitos substanciais, intervenções 

adequadas e ferramentas preciosas na sistematização do planejamento, na 

operacionalização da execução e na otimização do controle de fogos diretos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O crescente apelo quanto à redução de danos colaterais a não combatentes e 

à prevenção aos casos de fratricídio nas operações militares nortearam o 

desenvolvimento da presente pesquisa por constituir uma real necessidade à Força 

Terrestre. 

 A partir dos resultados alcançados, as questões de estudo levantadas foram 

integralmente respondidas, permitindo estabelecer o nexo causal entre as variáveis 

independente e dependente. A análise conduzida proporcionou a visualização de 

oportunidades de melhorias no processo de planejamento de fogos diretos, 

refletindo, diretamente, na execução e no controle dos mesmos.  

Por se tratar de um estudo eminentemente bibliográfico, foi possível realizar 

uma comparação entre fontes de consulta nacional, norte-americana, espanhola e 

argentina de procedência confiável. Em paralelo, a condução de entrevistas e os 

depoimentos colhidos pelo autor na 3ª Conferência Nacional de Instrutores 

Avançados de Tiro complementaram os dados obtidos na coleta documental, 

trazendo evidências fundamentais para a conclusão do presente trabalho. 

Ao pesquisar o ambiente operacional contemporâneo observa-se que o 

desenvolvimento do combate em áreas humanizadas, o caráter difuso das ameaças 

e a constante presença da mídia e da opinião pública caracterizam-se como 

peculiaridades e tendências, fundamentadas na Doutrina Militar Terrestre (2014) que 

influenciam, significativamente, o emprego das forças militares, destacando-se a 

letalidade seletiva, a necessidade de proteção da tropa e a aproximação dos níveis 

de planejamento e de execução das operações como implicações que atuam 

diretamente sobre o emprego dos fogos diretos. Tais implicações apontam à 

condução de ações precisas, seletivas e com relativa proteção, evitando, com isso, a 

ocorrência de danos colaterais desnecessários. 

Da análise do referencial teórico nacional referente ao emprego de fogos 

diretos, constata-se, apesar da importância do objeto em questão, uma acentuada 

escassez de fontes de consulta, sendo apresentado apenas no C 7-20 Batalhões de 

Infantaria (2003). Em sua abordagem, o emprego de fogos diretos é inserido em 

situações bastante específicas, não contemplando a matéria em uma perspectiva 

global que conduza a generalizações para diferentes situações. Apesar da 
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abordagem específica, a questão é exposta de forma superficial, não apresentando 

um detalhamento adequado ao emprego em operações militares.  

Conforme evidenciado nas entrevistas, verifica-se, ainda, a carência de 

previsão de conceitos substanciais, bem como de exemplos e imagens ilustrativas 

que permitam estabelecer padrões e sistematizar o planejamento de fogos diretos. 

Em virtude da escassez de fontes de consulta e desalinhamento conceitual, nota-se, 

também, uma relativa falta de sincronização entre o ensino da matéria e a previsão 

doutrinária, sendo, o mesmo, por vezes, suprido pela consulta à documentação 

estrangeira.  

Da análise da literatura estrangeira, buscou-se traçar um perfil do estado da 

arte sobre o emprego de fogos diretos. Verificou-se, assim, que, contrariando a 

abordagem nacional, os suportes doutrinários norte-americano, espanhol e argentino 

apresentam um alinhamento de pensamento acerca do assunto, expondo a temática 

de forma semelhante. Embora com graus de detalhamento distintos, a temática é 

abordada de maneira análoga, sendo apresentada em uma concepção ampla e 

abrangente, livre de contextos e particularidades, facilitando, assim, adaptações 

frente a variadas situações. Tais referenciais normatizam conceitos e sistematizam 

ferramentas adequadas ao planejamento, permitindo, assim, operacionalizar a 

execução e otimizar o controle dos fogos diretos.  

O referencial teórico estrangeiro pauta o emprego dos fogos diretos em 

fundamentações teóricas substanciais e método de apresentação coerente, aliado a 

uma sequência de exposição lógica, ressaltando o emprego de princípios de 

controle, técnicas de engajamento, processos de distribuição de fogos e medidas de 

coordenação e controle. Além disso, pode-se constatar, também, que o emprego de 

tais ferramentas, aliado aos critérios e prescrições de aberturas de fogos, favorece a 

redução dos danos colaterais e a prevenção de fratricídio. 

A partir da análise comparativa dos referenciais teóricos nacionais e 

estrangeiros examinados, conclui-se que a escassez e o desalinhamento conceitual 

das fontes de consulta nacionais, a abordagem específica e superficial fornecida ao 

tratamento da temática, aliada à falta de sincronização no ensino da matéria, 

sinalizam uma potencial desatualização doutrinária. Constata-se que o atual suporte 

doutrinário nacional, quando comparado ao referencial estrangeiro examinado, não 

fornece um conjunto de intervenções adequadas ao emprego efetivo dos fogos 

diretos. 
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Ressalta-se que a metodologia de apresentação estabelecida pelo referencial 

teórico estrangeiro examinado encontra-se coerente com as fundamentações 

constantes da Doutrina Militar Terrestre (2014), a qual descreve o papel da doutrina 

como a provisão de um enquadramento comum que serve de referência aos 

integrantes da F Ter. Ao invés de um conjunto de regras fixas, ela oferece uma 

gama de ferramentas adequadas à solução de problemas militares, indicando como 

agir, ou seja, orienta “como pensar” e não “o que pensar”. 

De maneira geral, conclui-se que se por um lado, a abordagem nacional acerca 

do planejamento de fogos diretos é incipiente, de modo oposto, as concepções 

doutrinárias estabelecidas pela DMT referentes às peculiaridades e ás tendências do 

ambiente operacional contemporâneo, bem como suas implicações no emprego da 

F Ter, encontram-se bem delineadas em referencial teórico disponível.  

Dessa forma, pode-se afirmar que, na literatura nacional, verifica-se um 

considerável hiato doutrinário em relação ao planejamento dos fogos diretos, com 

nítida carência de embasamento científico e apelo quanto à necessidade de análises 

mais aprofundadas. Recomenda-se, assim, a elaboração de um capítulo ou 

subcapítulo de manual fornecendo um conjunto de prescrições adequadas ao 

emprego de fogos diretos frente às exigências impostas pelo ambiente operacional 

contemporâneo. 

Verifica-se que a pesquisa desenvolvida resolve o problema proposto, pois, 

através da análise dos resultados obtidos, foi possível constatar que o ambiente 

operacional contemporâneo exerce significativa influência sobre o emprego dos 

fogos diretos, exigindo planejamentos detalhados, engajamentos seletivos e a 

adoção de medidas restritivas que visem à redução de danos colaterais e à 

diminuição dos casos de fratricídio. No entanto, por tratar-se de uma pesquisa 

eminentemente bibliográfica, que carece de experimentação prática, ressalta-se, 

como uma limitação, a impossibilidade da generalização dos resultados alcançados 

ao ambiente real de combate.  

Apesar da bibliografia nacional ser incipiente, os referenciais teóricos 

estrangeiros forneceram embasamento sólido e adequado à condução da pesquisa 

proposta. A metodologia escolhida para o trabalho foi apropriada, pois o objetivo 

geral e objetivos específicos, previamente estabelecidos, foram plenamente 

alcançados.  
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Através da análise dos dados e da discussão dos resultados, pode-se 

assegurar a real influência do ambiente operacional contemporâneo sobre o 

emprego dos fogos diretos, inferindo, ainda, acerca da real necessidade de 

atualização do referencial teórico nacional. 

O presente trabalho não esgota os estudos sobre o emprego dos fogos diretos 

no ambiente operacional contemporâneo. Sugere-se, a ampliação de estudos e a 

condução de pesquisas acerca da matéria nos estabelecimentos de ensino 

nacionais vocacionados ao tema. 

De forma a contribuir mais efetivamente no desenvolvimento das ciências 

militares, como produto final do trabalho, foi elaborado o Apêndice “C” - 

Planejamento de fogos diretos. Trata-se de um apanhado de prescrições que 

normatizam o emprego de fogos diretos frente às exigências impostas pelo ambiente 

operacional contemporâneo, provendo conceitos substanciais, intervenções 

adequadas e ferramentas preciosas ao planejamento de fogos diretos. Este 

apêndice é direcionado aos comandantes táticos das armas de Infantaria e 

Cavalaria, em todos os níveis, servindo como fonte de consulta primária acerca da 

temática.  

Se julgado pertinente, o presente trabalho poderá ser remetido ao Centro de 

Doutrina do Exército (C Dout Ex) como subsídio à composição de futuros manuais 

de campanha ou à confecção de notas de coordenação doutrinárias que regulem a 

temática.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 

 

ENTREVISTA EXPLORATÓRIA - INSTRUTOR CHEFE DO CURSO AVANÇADO 

DE TIRO DO SISTEMA DE ARMAS DA VIATURA BLINDADA DE COMBATE - 

CARRO DE COMBATE (VBCCC) LEOPARD 1 A5 BR 

 

Sou o Cap Cav AUGUSTO CEZAR MATTOS GONÇALVES DE ABREU 

PIMENTEL, da turma de formação de 2008 da AMAN, mestrando em Ciências 

Militares, ora cursando a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

Estou realizando uma pesquisa sobre o seguinte tema: O EMPREGO DE 

FOGOS DIRETOS NO AMBIENTE OPERCACIONAL CONTEMPORÂNEO: UMA 

ANÁLISE À LUZ DA DOUTRINA MILITAR TERRESTRE. 

O presente estudo pretende contribuir para solucionar o seguinte problema: 

“Em que medida o ambiente operacional contemporâneo influencia o emprego de 

fogos diretos em uma manobra tática?”. 

A presente pesquisa tem por finalidade avaliar em que medida o ambiente 

operacional contemporâneo influi no planejamento, na execução e no controle de 

fogos diretos estabelecidos em uma manobra tática, inferindo, sobre a atualização 

do suporte teórico nacional acerca da temática. 

Com esse estudo, espera-se ser capaz de identificar, nas normativas 

nacionais acerca da matéria, aspectos que careçam de atualização aos preceitos 

doutrinários vigentes, contribuindo, assim, com o aperfeiçoamento da Doutrina 

Militar Terrestre.  

Esta investigação pretende apresentar, como produto final da pesquisa, um 

anteprojeto de capítulo ou subcapítulo de manual de campanha que normatize o 

emprego de fogos diretos, sistematizando seu planejamento e otimizando, 

consideravelmente, sua execução e controle, servindo, assim, de pressuposto 

teórico para outros estudos que sigam a mesma linha de pesquisa.  

Para efeito de condução desta entrevista, o emprego de fogos diretos pode 

ser entendido como a aplicação tática dos fogos diretos com uma determinada 
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finalidade de acordo com a doutrina e com um planejamento previamente 

estabelecido.  

 

Além disso, considerou-se como fontes de consulta nacionais, apenas os 

manuais de campanha e cadernos de instrução aprovados por autoridade 

competente e que estejam em atual vigência, não sendo consideradas, para efeitos 

deste estudo, as notas de aula, manuais de ensino ou documentações em caráter 

experimental. 

Desde já agradeço a atenção dispensada, colocando-me à disposição no 

seguinte e-mail: pimentel_cav@hotmail.com. 

 

1. Durante minha fase de coleta de dados, tive grande dificuldade em reunir 

fontes de consulta nacionais de procedência confiável acerca do planejamento de 

fogos diretos. O senhor concorda que o referencial teórico nacional acerca da 

temática mostra-se bastante escasso?  

 

2. O senhor considera que na literatura nacional existe uma lacuna doutrinária 

quanto à abordagem do planejamento e do controle dos fogos diretos? 

 

3. O senhor considera a abordagem do C7-20 e do C17-20 insuficiente para a 

abordagem do assunto? 

 

4. Consultando o Plano de Disciplinas (PLADIS) do Curso Avançado de Tiro 

do Sistema de Armas da VBCCC Leopard 1 A5 BR, verifiquei que é mencionado 

como referencial teórico do conteúdo de planejamento e controle dos fogos diretos 

uma apresentação de slides confeccionada pelo CI Bld no ano de 2012. Esta 

apresentação digital foi confeccionada baseada em documentação estrangeira? 

 

5. O senhor faz uso de fontes de consulta estrangeiras no ensino do assunto? 

Se positivo, quais fontes de consulta? 

 

6. Como o senhor avalia as fontes de consulta nacionais acerca da temática 

quando comparada aos referenciais teóricos estrangeiros? 
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7. Na opinião do senhor, um embasamento teórico primário seria necessário 

para abordar o planejamento, a execução e o controle de fogos diretos, sem que o 

mesmo esteja inserido em contextos específicos?  

 

8. O senhor tem mais alguma contribuição sobre o assunto que gostaria de 

compartilhar para o prosseguimento da pesquisa? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA – ANTIGO INSTRUTOR CHEFE DO CURSO AVANÇADO DE TIRO 

DO SISTEMA DE ARMAS DA VIATURA BLINDADA DE COMBATE - CARRO DE 

COMBATE (VBCCC) LEOPARD 1 A5 BR 

 

Sou o Cap Cav AUGUSTO CEZAR MATTOS GONÇALVES DE ABREU 

PIMENTEL, da turma de formação de 2008 da AMAN, mestrando em Ciências 

Militares, ora cursando a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

 

Estou realizando uma pesquisa sobre o seguinte tema: O EMPREGO DOS 

FOGOS DIRETOS NO AMBIENTE OPERACIONAL CONTEMPORÂNEO: UMA 

ANÁLISE À LUZ DA DOUTRINA MILITAR TERRESTRE. 

 

O presente estudo pretende contribuir para solucionar o seguinte problema: 

“Em que medida o ambiente operacional contemporâneo influencia o emprego de 

fogos diretos em uma manobra tática?”. 

 

A presente pesquisa tem como objetivo avaliar em que medida o ambiente 

operacional contemporâneo, caracterizado na Doutrina Militar Terrestre, influi no 

planejamento, na execução e no controle de fogos diretos em uma manobra tática. 

 

Espera-se ser capaz de identificar, nas normativas nacionais acerca da 

matéria, aspectos que careçam de atualização e adequação frente aos recentes 

preceitos estabelecidos na Doutrina Militar Terrestre (2014), contribuindo, assim, 

com o seu aperfeiçoamento.  

 

Esta investigação pretende apresentar, como produto final da pesquisa, um 

conjunto de prescrições que permita normatizar o planejamento de fogos diretos, 

sistematizando sua execução e controle, servindo, assim, de pressuposto teórico 

para outros estudos que sigam a mesma linha de pesquisa.  

 

Na condução desta entrevista, considerou-se como fontes de consulta 

nacionais, apenas os manuais de campanha e cadernos de instrução aprovados por 
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autoridade competente e que estejam em vigência. Para efeitos deste estudo, não 

foram consideradas as notas de aula, manuais de ensino ou documentações em 

caráter experimental. 

 

Desde já agradeço a atenção dispensada, colocando-me à disposição no 

seguinte e-mail: pimentel_cav@hotmail.com. 

 

A presente entrevista visa reunir as percepções de especialista acerca do 

suporte teórico nacional e estrangeiro referente ao emprego de fogos diretos, bem 

como colher suas opiniões sobre as formas mais adequadas de abordagem da 

temática à luz da Doutrina Militar Terrestre. 

 

Inicialmente, gostaria de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor 

em prestar esta entrevista. 

 

1. Durante minha fase de coleta de dados, tive grande dificuldade em reunir fontes 

de consulta nacionais de procedência confiável acerca do planejamento, da 

execução e do controle de fogos diretos. O senhor concorda que o referencial 

teórico nacional acerca da temática mostra-se bastante escasso?  

 

2. O senhor conhece os referenciais teóricos norte-americanos referentes ao 

planejamento, à execução e ao controle de fogos diretos?  

 

3. Qual a sua opinião sobre o teor do conteúdo acerca da temática constante nesses 

referenciais teóricos? 

 

4.  Qual a sua opinião sobre o formato de exposição da temática nesses referenciais 

teóricos? 

 

5. Qual a sua opinião sobre a metodologia de apresentação da temática nesses 

referenciais teóricos? 

 

6. Como o senhor avalia as fontes de consulta nacionais acerca da temática quando 

comparada aos referenciais teóricos norte-americanos? 
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7. O senhor acredita que a temática deva ser apresentada em um enquadramento 

amplo e abrangente, fornecendo as ferramentas que sirvam de referência aos 

integrantes da F Ter na solução dos problemas militares que se apresentem, 

estimulando, assim, “como pensar” e não “o que pensar”? 

 

8. O senhor tem outras contribuições ao assunto que gostaria de compartilhar para o 

enriquecimento da pesquisa? 
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APÊNDICE C – PLANEJAMENTO DE FOGOS DIRETOS: UMA PROPOSTA DE 

CAPÍTULO A MANUAIS DE CAMPANHA DAS ARMAS DE INFANTARIA E 

CAVALARIA 

 

CAPÍTULO X 

EMPREGO DOS FOGOS DIRETOS 

 

ARTIGO I 

PLANEJAMENTO DE FOGOS DIRETOS 

 

X-1 GENERALIDADES 

 

a. O presente capítulo aborda conceitos básicos sobre o emprego de fogos 

e apresenta as principais ferramentas utilizadas no planejamento, na execução e no 

controle de fogos diretos. 

b. O fogo e o movimento são fatores condicionantes na execução das 

manobras táticas. No nível tático, os fogos diretos são o principal recurso que os 

comandantes táticos dispõem para manobrarem suas frações quando em contato 

com o inimigo.  

c. Os fogos diretos caracterizam-se pela tempestividade com que podem ser 

desencadeados, pela diversidade de direções nas quais podem ser empregados e 

pela variedade de efeitos que podem provocar. Desta forma, os comandantes táticos 

devem planejá-los de maneira adequada a fim de garantir o efetivo cumprimento da 

missão. 

 

X-2 PECULIARIDADES 

 

a. No ambiente operacional ora vivenciado, as operações militares passam a 

responder por uma série de condicionantes, destacando-se a necessária redução do 

número de baixas, o mínimo de prejuízo para a população civil envolvida, tanto em 

baixas como em sofrimentos, e a necessidade de alcançar os menores danos 
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colaterais possíveis a não combatentes e a bens não diretamente relacionados com 

as operações militares. 

b. Nesse contexto, o planejamento de fogos diretos visa garantir a eficácia 

dos fogos, de acordo com a manobra tática planejada, de modo a obter os melhores 

resultados dos armamentos disponíveis, evitando, assim, a ocorrência de fratricídio 

e de danos colaterais desnecessários. 

c.  O planejamento de fogos diretos ocorre durante a elaboração das linhas 

de ação dos comandantes táticos, concomitantemente com o planejamento do apoio 

de fogo e dos demais apoios como mobilidade, contramobilidade e proteção. 

d. Nos escalões Unidade e superiores a composição dos meios e a 

designação de zonas de ação, de objetivos ou de prazos, com respectivas ações 

táticas, representam o alicerce do planejamento da manobra tática. Devido a fatores 

como distância em relação às tropas amigas adjacentes, zonas de ação e áreas de 

influência, quanto menor o escalão considerado, tanto maior será a necessidade da 

coordenação e controle dos fogos diretos. Dessa forma, nos escalões Unidade e 

inferiores, o planejamento da manobra deve ser complementado pelo planejamento 

de fogos diretos. 

e. As principais ferramentas utilizadas pelos comandantes no planejamento 

dos fogos diretos são: os princípios de controle, as medidas de coordenação e do 

controle, as técnicas de engajamento, os processos de distribuição dos fogos e os 

critérios e prescrições para a abertura de fogos. 

 

X-3 PRINCÍPIOS DE CONTROLE DOS FOGOS DIRETOS 

 

a. A aplicação dos princípios de controle dos fogos diretos não visa restringir 

a liberdade de ação da tropa, mas tão somente nortear a condução dos 

engajamentos, de forma a alcançar uma rápida aquisição dos alvos e emassamento 

efetivo. O emprego de tais princípios estimula, também, a iniciativa dos escalões 

subordinados.  

b. Os seguintes princípios devem orientar o planejamento de fogos diretos 

visando o seu controle: 

(1) Emassar os efeitos dos fogos: o alcance de efeitos decisivos é 

improvável quando o desencadeamento dos fogos é aleatório. O emassamento 
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consiste tanto em concentrar os fogos das frações em determinados pontos críticos 

como em distribuir seus efeitos adequadamente. Emassar os fogos não significa, por 

exemplo, desencadear 13 tiros contra o mesmo alvo inimigo e, sim, desencadear 13 

tiros em direção a 13 alvos inimigos diferentes de forma simultânea. 

(2) Destruir inicialmente a maior ameaça: a sequência de 

engajamento de alvos inimigos é diretamente proporcional ao perigo que as 

ameaças representam. Diante da apresentação de múltiplas ameaças, como regra 

geral, deve-se priorizar concentrar os fogos diretos sobre as ameaças que oferecem 

maior perigo e, em seguida, distribuir os fogos sobre o restante da força inimiga. A 

ameaça pode estar relacionada ao efeito de suas armas, ao alcance do armamento 

ou ao posicionamento no campo de batalha. Algumas ameaças, embora não 

representem, por si só, grande letalidade, podem permitir que as forças inimigas 

explorem suas demais capacidades. Assim, uma viatura blindada especial lançadora 

de ponte, que praticamente não tem poder de fogo, ao permitir a passagem de 

forças blindadas por um fosso ou curso d’água, possibilita que essa força empregue 

seus meios de maior poder de fogo em sequência. Além disso, nem sempre a 

ameaça tecnicamente mais letal é o principal sistema de armas do inimigo. Por 

exemplo, um míssil anticarro ou, até mesmo, um carro de combate inimigo podem 

ser as ameaças mais letais contra os carros de combate. Porém, em situações 

específicas, como àquelas em que fogos de metralhadora ou de lançadores 

automáticos de granadas são mais eficazes, esses sistemas não serão as ameaças 

mais letais contra os fuzileiros desembarcados. Dessa forma, o planejamento de 

fogos e o processo de engajamento devem estar orientados para alvos altamente 

compensadores, por meio das prioridades de engajamento estabelecidas para cada 

sistema de armas. 

(3) Evitar múltiplos engajamentos sobre o mesmo alvo: deve-se ter 

em mente que os engajamentos têm como elementos escassos, o tempo e a 

munição. Assim, quando uma determinada força realiza múltiplos engajamentos num 

mesmo alvo, outros poderão não ser engajados, representando ameaças à missão 

ou àquela força. Portanto, deve haver um planejamento de fogos capaz de garantir 

que todos sejam distribuídos de acordo com as ameaças apresentadas e que os 

responsáveis por desencadeá-los tenham condições de fazê-lo. Dessa forma, uma 

fração deve usar apenas a quantidade de fogo necessária para alcançar os efeitos 

pretendidos. Ressalta-se, entretanto, que a concepção de evitar engajamentos 
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múltiplos sobre o mesmo alvo deve ser ponderada pela exigência de destruição das 

maiores ameaças em primeiro lugar. 

(4) Empregar o armamento mais adequado ao alvo: o emprego do 

armamento mais apropriado aumenta a probabilidade de rápida destruição ou 

neutralização do alvo, economizando tempo e munição. Para empregar o 

armamento mais adequado ao alvo, os comandantes devem levar em consideração 

os armamentos e as munições disponíveis, bem como as condições dos alvos, como 

tipo, natureza, valor ou quantidade, distância, exposição e capacidade em termos de 

potência de fogo e proteção. Além disso, devem avaliar quais efeitos desejam infligir 

aos alvos. 

(5) Minimizar a exposição ao inimigo ou ameaças: o engajamento 

com fogos diretos requer observação direta para ambos os contendores. Quanto 

menos exposta uma determinada força, menores são as possibilidades de o inimigo 

detectar e identificar suas posições e valor e, consequentemente, planejar a 

distribuição de seus fogos. Para tanto, deve-se adotar medidas que contemplem 

desde a organização do terreno até o planejamento dos fogos diretos. As frações 

são capazes de minimizar o seu tempo de exposição por meio da dispersão, 

realizando o engajamento em múltiplas posições e limitando o tempo de 

engajamento. 

(6) Evitar o fratricídio e danos colaterais: todos devem ser proativos 

na prevenção ao fratricídio e aos danos colaterais. A destreza na identificação de 

sistemas, como blindados, armas anticarro e aeronaves, aliada ao uso de símbolos 

e sinais de reconhecimento e à consciência situacional, são medidas eficazes nesse 

sentido, particularmente no desenrolar do processo de engajamento. Por outro lado, 

no que tange ao planejamento de fogos diretos, o conhecimento das medidas de 

coordenação e controle de fogos, as prescrições de abertura de fogos e os níveis de 

prontidão dos armamentos são fundamentais para evitar o fratricídio e os danos 

colaterais. Ressalta-se, ainda, que em virtude da dificuldade em distinguir as frações 

amigas e inimigas, o emprego de equipamentos gerenciadores do campo de 

batalha, aliado a busca constante do contato visual entre as frações, auxilia, 

sobremaneira, na redução dos casos de fratricídio e de danos colaterais. 

(7) Planejar para situações de visibilidade extremamente reduzida: 

embora um ou mais contendores possam ter capacidade de combater em situações 

de visibilidade reduzida, como períodos noturnos, os comandantes devem estar 
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preparados para situações extremas de visibilidade reduzida, como as decorrentes 

do uso de fumígenos, causadas por neblina, cortina de areia ou grandes 

tempestades. Situações como essas são requeridas especialmente pelas forças que 

desejam reduzir as capacidades originais de seus contendores para potencializar as 

suas ou, ao menos, equilibrar o combate. A adoção de posições de tiro alternativas, 

mais próximas dos pontos onde o engajamento é esperado, e a prescrição do uso 

de sistemas de visão noturna são exemplos de medidas a serem adotadas em 

situações de visibilidade extremamente reduzida. Cabe ressaltar que, visores 

térmicos podem auxiliar as frações na detecção e no engajamento de forças 

inimigas em condições tais como fumaça intensa e pouca iluminação. 

(8) Planejar para situações de capacidades degradadas: a 

degradação das capacidades de uma força pode ocorrer seja pela perda de parte 

dos seus meios, seja por danos que lhes tirem algumas capacidades, como a 

possibilidade de empregar determinado armamento, realizar disparos em 

movimento, utilizar o sistema de comunicação, etc. Dada a impossibilidade de prever 

todas as degradações possíveis, os comandantes devem planejar suas missões na 

plenitude de suas capacidades e desenvolver planos alternativos baseados nas 

degradações mais prováveis que sua força possa sofrer. Estabelecer graus de 

redundância nos planos, sempre que possível, auxilia a reduzir problemas em caso 

de panes e degradação dos níveis operacionais dos sistemas de armas. Por 

exemplo, prever dois sistemas de armas observando o mesmo setor de tiro ou 

designar setores alternativos de condução de fogos proporciona um meio de 

deslocar os fogos para determinada área, caso a fração adjacente esteja 

momentaneamente impossibilitada. 

 

X-4 MEDIDAS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS FOGOS DIRETOS 

  

a. As medidas de coordenação e controle são ferramentas que permitem a 

rápida obtenção de alvos e a orientação dos fogos das frações. Dificilmente a 

adoção de apenas uma medida de coordenação e controle será suficiente para a 

solução do problema militar a ser enfrentado, sendo necessário realizar a 

combinação das mesmas.  
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b. Tais medidas, aliadas aos princípios citados, permitem aos comandantes 

táticos controlar os fogos diretos no cumprimento de suas missões, alcançando, 

assim, resultados mais efetivos e seletivos. As seguintes medidas de coordenação e 

controle podem ser empregadas no planejamento de fogos diretos: 

(1) Ponto de Referência de Alvo (PRA): são pontos facilmente 

identificados no terreno, preexistentes (entroncamentos, região matosa, etc.) ou 

criados (painéis, painéis térmicos, sinalizadores, veículos em chamas, etc.), que 

servem para orientar os fogos. Sempre que possível, os PRA devem ser vistos por 

todos os elementos, podendo ser identificados por números ou letras.  

 

Fig 1. Exemplos de Pontos de Referência de Alvos. 

 

Em áreas humanizadas, os PRA são instrumentos essências para o 

controle dos fogos diretos e, consequentemente, na redução de danos colaterais às 

estruturas e população civil. 

 

Fig 2. Exemplos de Pontos de Referência de Alvos em áreas humanizadas. 
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(2) Setor de Tiro: os setores de tiro são áreas de responsabilidade 

estabelecidas para garantir a completa cobertura da zona de ação de uma 

determinada força, seja para a busca e detecção de alvos, seja para o 

desencadeamento dos fogos. No decorrer do engajamento, é comum o 

redimensionamento dos setores de tiro para, dentre outras coisas, prevenir o 

fratricídio e os danos colaterais. Os setores de tiro podem ser determinados com 

base nos PRA, pelo processo do relógio ou por meio de quadrantes. Na 

determinação dos setores, os comandantes devem considerar a capacidade de 

observação e de engajamento dos seus meios, tanto em profundidade quanto em 

amplitude. Ou seja, é conveniente que os meios assistidos por dispositivos de 

observação e pontaria com grande magnitude, capazes de engajar à longa distância, 

recebam setores mais distantes e, se possível, mais estreitos, enquanto aqueles 

sem capacidade de engajar alvos distantes recebam os setores mais próximos e 

amplos. 

 

Fig 3. Exemplo de Setores de Tiro. 

 

Em áreas humanizadas, cresce a importância do estabelecimento de 

setores de tiro apoiados em pontos de referência de alvos, de forma a minimizar a 

ocorrência de casos de fratricídio e reduzir os danos colaterais às estruturas e à 

população civil. A figura abaixo representa os setores de tiro de duas seções de 

carros de combate em uma localidade. 
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Fig 4. Exemplo de Setores de Tiro em áreas humanizadas. 

 

(3) Área de Engajamento (AE): área na qual o comandante visualiza 

emassar o efeito dos fogos para destruir o inimigo. É uma medida de coordenação e 

controle empregada eminentemente em ações estáticas. A amplitude e a 

profundidade da área de engajamento dependem do local onde a tropa está 

desdobrada e dos alcances de seus armamentos, limitados pelas características do 

terreno.  

 

Fig 5. Exemplo de Área de Engajamento. 

 

Normalmente, visando facilitar o processo de engajamento, os 

comandantes dividem a área de engajamento em setores, subáreas ou quadrantes, 
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sob responsabilidade de seus elementos subordinados. O estabelecimento de áreas 

de engajamento em áreas humanizadas, em virtude da precisão fornecida aos 

engajamentos, deve adotar as subáreas e os quadrantes como subdivisões, 

facilitando o controle dos fogos. Além disso, os pontos de referência de alvos devem 

ser empregados para facilitar o estabelecimento de áreas de engajamentos 

temporárias durante as ações dinâmicas no interior das localidades. 

(4) Linha de Acionamento: espécie de linha de controle com a 

finalidade específica de alterar as prescrições e os critérios para abertura dos fogos 

de determinados elementos quando eventos predeterminados acontecem. Estes 

eventos podem estar relacionados ao inimigo, a elementos amigos, ou à própria 

força cujos fogos diretos sofreram mudanças. As linhas de acionamento são as 

principais medidas de coordenação e controle empregadas para obter a 

sincronização dos fogos com a manobra, prevenindo o fratricídio. As linhas de 

acionamento são traçadas e identificadas como linhas de controle.     

 

Fig. 6 Exemplo de Linha de Acionamento 

 

(5) Linha de Engajamento Máximo (LEM): linha no terreno que baliza 

o alcance efetivamente útil de determinado armamento. Aspectos do terreno como 

elevações, vegetação, construções, entre outras, normalmente, proporcionam 

cobertas e abrigos ao inimigo e impedem o emprego dos armamentos em seus 

alcances úteis. Nesses casos, a LEM poderá ser encurtada. A LEM pode ser 

empregada, também, para determinar o ponto a partir do qual determinadas forças 
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ou armamentos podem iniciar seus fogos, de modo a prevenir o desperdício de 

munição e reduzir a exposição ao inimigo, ou, ainda, para determinar o limite longo 

de setores de busca e detecção de alvos. 

                     

                       Fig 7. Exemplo de Linha de Engajamento Máximo 

 

(6) Linha de Restrição de Fogos (LRF): linha a partir da qual o 

engajamento é proibido sem coordenação. Ela pode ser determinada quando o 

comandante não pretende delimitar Z Aç, embora deseje restringir os fogos para 

prevenção do fratricídio contra elementos adjacentes como, por exemplo, no caso de 

uma fração que esteja realizando um ataque pelo fogo em proveito de outra fração 

que manobra e se encontra em deslocamento. Tal medida minimiza, ainda, a 

ocorrência de danos colaterais desnecessários. 
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Fig 8. Exemplo de Linha de Restrição de Fogos. 

 

(7) Linha de Proteção Final (LPF): linha estabelecida em uma região 

imediatamente à frente da posição onde uma força está situada e onde a ação 

inimiga deve ser detida ou repelida pelos fogos de proteção final. Por sua vez, os 

fogos de proteção final são planejados numa determinada direção, com técnicas de 

engajamento e regime de tiro apropriado, e são desencadeados a pedido ou a 

comando do elemento que está na iminência de sofrer um assalto. No planejamento, 

o estabelecimento da LPF deve considerar a capacidade dos armamentos da força, 

a disponibilidade de munição e o grau de certeza quanto à manobra inimiga como, 

por exemplo, onde o inimigo pretende abrir uma brecha nas barreiras para iniciar o 

assalto. 
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Fig 9. Exemplo de Linha de Proteção Final. 

 

X-5 PROCESSOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FOGOS DIRETOS 

 

a. A eficiência dos fogos diretos depende da rápida aquisição dos alvos e da 

capacidade de emassamento dos fogos.  

b. O emprego de processos de distribuição de fogos permite uma rápida e 

precisa concentração e distribuição dos fogos, bem como a reorientação dos 

mesmos quando necessário, otimizando, assim, o engajamento.  

c. Aliado ao emprego das medidas de coordenação e controle, a adoção de 

processos de distribuição de fogos possibilita alcançar o engajamento simultâneo de 

múltiplas ameaças, maximizando, consideravelmente, o efeito dos fogos diretos. Tal 

integração amplia a capacidade de controle e, consequentemente, potencializa do 

emprego de fogos diretos.  

d. Os comandantes táticos podem utilizar os seguintes processos de 

distribuição de fogos em seus planejamentos:  

(1) Direção de Tiro: processo de distribuição de fogos adotado, 

particularmente, quando o tempo para fornecer a orientação aos subordinados é 

escasso ou a determinação de outros processos e medidas de coordenação é 

impraticável. Para designação da direção de tiro os comandantes podem usar o 

processo do ponto de referência de alvos mais próximos, o processo do relógio, o 

processo dos pontos cardeais, o processo do tiro traçante ou o processo do 
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designador laser. O emprego do processo de distribuição de fogos por meio da 

direção de tiro utilizando PRA é bastante adequado às operações dinâmicas 

desenvolvidas em áreas humanizadas, em virtude da dificuldade de estabelecimento 

de quadrantes e de identificação do dispositivo inimigo a se utilizado como 

referência.    

(2) Quadrantes: são subdivisões de uma área, por meio da 

superposição de duas linhas imaginárias perpendiculares, tomando por base o 

terreno ou as frações amigas. Os quadrantes baseados no terreno têm a interseção 

dessas linhas imaginárias locadas sobre pontos nítidos do terreno, como os PRA. 

Os quadrantes podem ser nomeados utilizando convenções como Q1, Q2, Q3, e Q4, 

para esquerdo-longo, direito-longo, esquerdo-curto e direito-curto, respectivamente. 

 

 

Fig 10. Quadrantes baseados no terreno e na própria força. 

 

Em ações dinâmicas, a designação de quadrantes baseados no 

dispositivo das forças amigas facilita o controle dos fogos. Nesse caso, deve-se 

estabelecer qual elemento do dispositivo será a referência central. Como as frações 

subordinadas normalmente estão dispersas no terreno, ao menos lateralmente, é 

necessário definir a direção da linha que divide os quadrantes dos lados direito e 

esquerdo. Para tanto, pode-se usar, por exemplo, a direção geral de progressão, 

quando em movimento, ou determinar outra referência que balize a direção da linha.   

(3) Dispositivo dos Alvos: a orientação dos fogos por meio do 

dispositivo dos alvos é o equivalente dos quadrantes, porém tendo como base o 

inimigo. Tal medida é estabelecida por meio da sobreposição de um padrão de 
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quadrante na formação inimiga. O mesmo é centrado na formação inimiga com os 

eixos paralelos e perpendiculares à direção do movimento. É indicado quando o 

dispositivo ou a formação está concentrada ou quando o uso das medidas de 

coordenação e controle baseadas no terreno é inadequado. Divide-se o dispositivo 

ou a formação inimiga em quatro, de modo a definir as porções direita e esquerda, 

curta e longa. Desse modo, pode-se designar alvos aos elementos subordinados em 

apenas um quadrante como, por exemplo, engajar alvos à direita-longo do 

dispositivo inimigo ou à esquerda-curto do dispositivo inimigo.  

 

  

Fig 11. Dispositivo dos alvos. 

 

(4) Tela código: é uma medida de coordenação e controle utilizada 

para gerar referências, na qual quadrículas são sobrepostas em uma determinada 

região. Essas quadrículas geralmente são amarradas em referências da carta ou, 

preferencialmente, do terreno e podem ter medidas padronizadas ou serem 

dimensionadas de acordo com aspectos do terreno. O emprego de tela código é 

bastante compatível com as operações desenvolvidas em áreas humanizadas. 

Nessa situação, as quadrículas são definidas pelos quarteirões (A, B, C, D, E, F, G e 

H) e as edificações recebem códigos (1, 2, 3, etc.) que facilitam a sua identificação e 

designação. Neste caso, normas gerais de ação podem ser estabelecidas para 

adicionar informações e facilitar a identificação e a designação dos alvos. O exemplo 

seguinte apresenta uma NGA, na qual o ponto específico de localização do alvo 

pode ser designado a partir da informação disponível sobre qual face da edificação e 

abertura (janela, porta, etc.) o alvo se encontrava, neste caso, valendo-se de letras 

para designar a coluna e números para designar o andar.  
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Fig 12. Exemplo de tela código em ambiente urbano. 

 

(5) Prioridades de Engajamento: o estabelecimento de prioridades de 

engajamento assegura maior adequabilidade no emprego do armamento ao tipo de 

alvos, na orientação dos fogos dos subordinados e na priorização dos alvos 

altamente compensadores. Em função da capacidade dos armamentos disponíveis e 

da ameaça considerada, os comandantes podem definir prioridades para cada 

armamento ou fração, particularmente, sobre alvos inimigos altamente 

compensadores. Havendo mais de uma fração com o mesmo sistema de armas, o 

comandante pode determinar prioridades diferentes para cada uma, de modo a 

orientar seus fogos e, assim, prevenir o múltiplo engajamento dos mesmos alvos 

(por exemplo: o 1° Pel CC deve dar prioridade ao engajamento de carros de 

combate e viaturas blindadas de reconhecimento inimigas, enquanto o 2° Pel CC 

deve priorizar o engajamento de viaturas blindadas de combate de infantaria e 

viaturas blindadas de transporte de pessoal). 
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X-6 TÉCNICAS DE ENGAJAMENTO 

 

        a.   As técnicas de engajamento constituem formas de condução do tiro cujo 

objetivo é obter um determinado efeito sobre o alvo. O emprego adequado das 

técnicas de engajamento é fundamental para a obtenção da letalidade seletiva, 

fornecendo, assim, precisão e proporcionalidade aos engajamentos. Tais técnicas 

corroboram também com a redução dos danos colaterais às estruturas e população 

civil. 

b. Além dos efeitos desejados, considerações sobre a munição disponível 

para o engajamento, bem como o tempo capaz de manter os alvos sob efeito dos 

fogos, são determinantes na escolha da técnica de engajamento. Essas técnicas 

podem ser estar relacionadas à direção de execução ou à intensidade dos fogos.  

c. As técnicas relativas à direção de execução são estabelecidas para 

distribuir o engajamento de alvos a mais de um elemento ou fração, em um 

momento específico, considerando o dispositivo desta fração, na tentativa de evitar o 

múltiplo engajamento da mesma ameaça. Em virtude da simplicidade, seu emprego 

é bastante adequado, particularmente quando não se dispõe de tempo ou de outras 

referências para orientar os fogos dos elementos subordinados como, por exemplo, 

no decorrer dos engajamentos. Apesar das técnicas de engajamento serem mais 

empregadas no nível pelotão, elas também podem ser adotadas no nível SU e 

superiores.  

d. As técnicas relativas à intensidade dos fogos são procedimentos 

estabelecidos visando alcançar determinados efeitos sobre o alvo. Além dos efeitos 

desejados, a quantidade de munição disponível, bem como a parcela de tempo 

destinada aos engajamentos, é determinante na escolha da técnica. 

(1) Quanto à direção de execução, as técnicas de engajamento podem 

ser: 

(a) Frontal: os comandantes podem distribuir os fogos em feixe 

frontal quando os alvos estão dispostos paralelamente à sua fração. O feixe frontal é 

aquele no qual o elemento à esquerda do dispositivo engaja o alvo mais à esquerda 

da posição ou da formação inimiga, enquanto os demais engajam seus alvos 

correspondentes, com o elemento à direita engajando o alvo mais à direita do 

inimigo. 
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Fig 13. Engajamento frontal. 

 

(b) Cruzado: o feixe cruzado é o inverso do frontal, de modo que 

elementos à esquerda do dispositivo engajam à direita do inimigo, enquanto os da 

direita do dispositivo engajam os alvos à esquerda da formação inimiga. Esse tipo de 

feixe é particularmente importante quando alguns aspectos do terreno impedem o 

fogo frontal ou quando se deseja engajar o inimigo em diagonal, como no caso em 

que se busca atingir veículos blindados inimigos em pontos onde a blindagem é 

mais vulnerável. 

 

Fig 14. Engajamento cruzado. 
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(c) Em profundidade: o feixe em profundidade pode ser 

empregado quando o inimigo apresenta-se perpendicularmente ao dispositivo da 

fração considerada. Neste caso, os comandantes devem designar ou estabelecer 

em suas normas gerais de ação quem engajará os alvos mais próximos e quem 

engajará os mais distantes. 

 

Fig 15. Engajamento em profundidade. 

 

(2) Quanto à intensidade dos fogos, as técnicas de engajamento 

podem ser: 

(a) Fogo concentrado: o fogo concentrado é executado contra um 

alvo específico, como uma viatura ou uma fortificação. Quando o comandante 

escolhe tal técnica de engajamento, determina que todos os sistemas de armas 

considerados engajem o mesmo alvo até a sua destruição ou até que o tempo de 

supressão expire. O desencadeamento do fogo concentrado a partir de várias 

posições dispersas aumenta a chance de destruição do alvo, não apenas pelo 

volume dos fogos, mas também pela possibilidade de atingi-lo em diferentes partes. 

(b) Fogo simultâneo: nessa prática todos os sistemas de armas 

considerados realizam fogos ao mesmo tempo. Em consequência, essa técnica de 

engajamento desencadeia a maior densidade de fogos, embora tenha menor 

capacidade de manter os alvos sob fogos por longo período. O engajamento 

simultâneo é empregado quando se deseja emassar os efeitos dos fogos sobre 

determinados alvos de forma rápida, quando se pretende ganhar a superioridade 
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sobre os fogos do inimigo ou quando a intenção é aumentar a probabilidade de 

acerto nos alvos a serem engajados por armamentos com baixa expectativa de 

impacto. Por exemplo, um grupo de exploradores, dotado de 4 metralhadoras, tendo 

2.000 cartuchos de 7,62 mm cada, pode desencadear simultaneamente rajadas 

curtas (cerca de 5 tiros por rajada com cerca de 4 segundos de intervalo) por cerca 

de 30 minutos até ficar sem munição.  

(b) Fogo alternado: técnica de engajamento na qual pares de 

frações subordinadas (Pel, Gp, Seç CC, Pç Mtr, etc.) se alternam na realização dos 

fogos. Em consequência, essa prática tem menor densidade de fogos nos alvos, 

mas pode sustentar os fogos por mais tempo, quando comparada ao engajamento 

simultâneo. Essa técnica também permite reduzir a exposição da força ao inimigo, 

forçando-o a mudar constantemente a pontaria dos seus sistemas de armas. 

(c) Fogo observado: procedimento em que um ou mais 

elementos observam os alvos engajados por outros elementos. É particularmente 

empregado contra alvos distantes, de modo que a avaliação dos impactos pelo 

elemento que engaja o alvo é prejudicada e não permite precisar se o alvo foi ou não 

eficazmente atingido. Essa prática contribui para evitar múltiplos engajamentos de 

um mesmo alvo, neste caso, pelo mesmo sistema de armas ou fração. Os elementos 

que observam os fogos, de acordo com o planejamento do comandante, também 

podem ficar em condições de reengajar os alvos, no caso dos fogos que engajam 

não causarem os efeitos esperados sobre os mesmos. 

(d) Fogo sequencial: técnica em que elementos de uma fração 

engajam o mesmo alvo ou área, um após o outro, em uma sequência 

preestabelecida. Essa prática garante o maior tempo de duração dos fogos sobre os 

alvos, embora emasse menos fogos ao mesmo tempo. Também permite economizar 

munição, podendo auxiliar no desencadeamento dos fogos pelos demais elementos. 

(e) Tempo de supressão: período durante o qual o comandante 

planeja manter elementos inimigos específicos incapacitados de realizar fogos 

eficazes contra elementos amigos. Esse período depende essencialmente da 

estimativa de tempo que uma força apoiada leva para manobrar. A supressão por 

tempo pode ser empregada em combinação com outra técnica de engajamento. 

 

 



135 
 

X-7 PRESCRIÇÃO PARA ABERTURA DE FOGOS 

 

a. A prescrição de abertura de fogos é uma medida fundamental na 

prevenção do fratricídio e na redução de danos colaterais. Tal medida relaciona o 

grau de liberdade no emprego de determinado armamento com a identificação do 

alvo.  

b. As prescrições de abertura de fogos podem ser: 

(1) Fogo livre: liberdade para engajar qualquer alvo que não seja 

identificado como amigo; 

(2) Fogo restrito: liberdade para engajar apenas alvos identificados 

positivamente como inimigos; 

(3) Fogo condicionado: liberdade para responder apenas a fogos 

recebidos ou mediante ordem para engajar; e 

(4) Fogo proibido: todos os fogos devem ser interrompidos e nenhum 

elemento tem autorização para desencadear fogos. 

c. A posição das forças amigas e as áreas específicas onde os fogos 

necessitam ser controlados são os principais determinantes na seleção da 

prescrição de fogos. Tais prescrições são fundamentais para o combate pelo fogo 

desenvolvido em áreas humanizadas. Dessa forma, visando minimizar o risco de 

fratricídio, os comandantes táticos podem estabelecer o fogo como restrito, 

enquanto tropas amigas e habitantes locais encontram-se localizadas em regiões 

adjacentes à sua provável área de engajamento, podendo baixar a prescrição para 

fogo livre quando tiver conhecimento que tais elementos não mais se encontram 

localizados em uma região próxima à área de engajamento. Tal procedimento 

permite aos elementos subordinados engajarem alvos a longas distâncias, mesmo 

que seja difícil distinguir o tipo de alvo com precisão. 

 

X-8 CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE FOGOS 

 

a. Os critérios para abertura de fogos são condições específicas que, 

quando atingidas, orientam o início dos fogos ou sua suspensão, sendo, portanto, 

essenciais no estabelecimento de uma letalidade seletiva. 



136 
 

b. O emprego conjunto das prescrições e dos critérios para a abertura de 

fogos permite reduzir, consideravelmente, os casos de fratricídio e de danos 

colaterais relacionados ao combate pelo fogo em áreas humanizadas. 

c. Estas circunstâncias podem ser representadas por eventos relacionados 

às forças amigas ou inimigas, normalmente esperados, que ocorram em uma área 

específica ou linha de acionamento, como a passagem de forças inimigas por uma 

determinada posição ou, ainda, o retraimento de elementos amigos em contato com 

o inimigo. 

d. Tais critérios podem estar relacionados, também, a um determinado 

horário ou a condições relativas à identificação de alvos como, por exemplo, 

condicionar a abertura de fogos à dupla identificação de alvos no âmbito da fração. 

 

ARTIGO II 

FOGOS DIRETOS NAS AÇÕES TÁTICAS DAS OPERAÇÕES 

 

X-9 FOGOS DIRETOS NAS AÇÕES ESTÁTICAS 

 

a. Ações estáticas referem-se às ações de engajamento de uma força, 

predominantemente estática, contra um inimigo estático ou em movimento, como: 

defender, apoiar pelo fogo, atacar pelo fogo, etc. 

b. As situações estáticas podem ocorrer nas operações de defesa em 

posição, em movimentos retrógrados, nas ações de segurança e, até mesmo, nas 

operações ofensivas.  

c. Nas operações de defesa em posição e em movimentos retrógrados, o 

emprego dos fogos diretos em situações estáticas ocorre a partir de posições 

defensivas ou de retardamento, onde as forças consideradas realizam as ações 

táticas de defender ou retardar. Nas ações de segurança, os fogos diretos são 

empregados a partir das posições de bloqueio. Por sua vez, nas operações 

ofensivas, as situações estáticas ocorrem quando da constituição de base de fogos 

diretos para apoiar a manobra de determinados elementos e na consolidação e 

reorganização de uma força após a conquista de um objetivo. 
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d. O planejamento dos fogos diretos em ações estáticas será tanto mais 

detalhado quanto maior for o tempo disponível para a preparação e ocupação das 

posições. Dessa forma, nas operações de defesa em posição e de movimentos 

retrógrados, será possível estabelecer e identificar as medidas de coordenação e 

controle dos fogos em melhores condições e, em consequência, o planejamento 

será coordenado, sincronizado e ensaiado. Por sua vez, nas posições assumidas de 

oportunidade, como nas operações ofensivas, deve-se estabelecer tantas medidas 

de coordenação e controle quantas forem possíveis, em virtude da disponibilidade 

de tempo e da possibilidade de transmissão do planejamento aos elementos 

subordinados.  

e. As ações estáticas, em virtude de seu caráter mais previsível, remetem ao 

estabelecimento de procedimentos de coordenação relacionados ao terreno, uma 

vez que os mesmos podem ser estabelecidos previamente. Normalmente, em 

situações estáticas, o planejamento dos fogos diretos baseia-se no estabelecimento 

de uma ou mais áreas de engajamento, através do qual os fogos diretos são 

integrados aos indiretos e aos obstáculos. 

 

X-10. FOGOS DIRETOS NAS AÇÕES DINÂMICAS 

 

a. Ações táticas dinâmicas, que ensejam engajamento, ocorrem 

principalmente nas operações ofensivas, embora também aconteçam durante 

operações defensivas e ações comuns às operações básicas, como nos contra-

ataques, retardamento entre posições e combates de encontro. 

b. Nas ações dinâmicas as possibilidades de observar o terreno, realizar 

reconhecimentos, preparar posições e ensaiar o engajamento planejado são 

menores que nas ações estáticas, particularmente quando estas compreendem um 

período em que a tropa não está em contato com o inimigo.  

c. Nas ações dinâmicas, as medidas de coordenação e controle dos fogos 

diretos devem estar perfeitamente sincronizadas com as medidas de coordenação e 

controle próprias do movimento e manobra, como os E Prog, Itn Prog, limites, Dire 

Atq, linhas limites de progressão, etc., bem como com a formação de combate das 

frações. 
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d. Em que pese existir maiores limitações em ações dinâmicas para 

reconhecer e ensaiar a manobra e, em particular, os fogos diretos, não significa que 

se possa realizar o planejamento dos fogos diretos, deixando que o engajamento 

aconteça quase que espontaneamente, de acordo com a iniciativa dos elementos 

subordinados. 

e. As ações dinâmicas, em virtude da movimentação habitual, apontam, 

comumente, para o estabelecimento de medidas de coordenação e controle e 

processo de distribuição de fogos direcionados ao dispositivo ou à formação da 

tropa inimiga.  

f. O planejamento dos fogos diretos em ações dinâmicas é facilitado pela 

clara definição das fases da manobra, por permitir definir os eventos ou momentos 

em que as medidas de coordenação e controle dos fogos e da manobra sofrem 

alterações a fim de adequar-se ao novo contexto da situação.  
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ANEXO A – PARECER DE APRESENTAÇÃO REALIZADA NA 3ª CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE INSTRUTORES AVANÇADOS DE TIRO 

 

 
    MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

CMS - 5ª DE - 5ª BDA CAV BLD 

3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 

(3º BCC / 1945) 

REGIMENTO GENERAL PAIVA CHAVES 

 

 

PARECER DE APRESETAÇÃO REALIZADA NA  

3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE INSTRUTORES AVANÇADOS DE TIRO 

 

 

1. OBJETIVO 

 

O presente relatório tem por finalidade consolidar os principais conteúdos expostos 

percepções obtidas na apresentação realizada pelo Cap Cav AUGUSTO CEZAR 

MATTOS GONÇALVES DE ABREU PIMENTEL, mestrando em Ciências Militares 

cursando a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, acerca do PLANEJAMENTO DE 

FOGOS DIRETOS NO AMBIENTE OPERACIONAL CONTEMPORÂNEO: UMA 

ANÁLISE À LUZ DA DOUTRINA MILITAR TERRESTRE durante a 3ª Conferência 

Nacional de Instrutores Avançados de Tiro. 

 

2. CONDUÇÃO DA APRESENTAÇÃO 

 

O palestrante utilizou 02 (dois) tempos de instrução de 50 (cinquenta) minutos na sua 

apresentação, sendo o primeiro tempo destinado à exposição teórica do assunto e o 

segundo reservado à realização de debates. 

Na abordagem do tema, o palestrante utilizou uma linguagem técnica e metodologia 

científica, embasando-se em documentações nacionais e estrangeiras de comprovada 

credibilidade. 

Além disso, demonstrou segurança e intimidade durante a abordagem do tema, bem 

como acentuado conhecimento técnico e profissional sobre o assunto. A sequência de 

exposição e questionamentos realizados facilitou a compreensão, captando a atenção de 

todos durante sua explanação. 
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3. RELATORIA DA CONFERÊNCIA                                                       

 

De maneira a contribuir com a coleta de dados, foram conduzidas pelo palestrante 

algumas discussões direcionadas sobre o assunto, acompanhadas de uma relatoria, 

visando alcançar constatações e pareceres, mesmo que parciais, a respeito do tema em 

questão.  

Neste contexto, a equipe de especialistas participantes da 3ª Conferência Nacional de 

Instrutores Avançados de Tiro consolidou as seguintes constatações e pareceres acerca da 

referida apresentação: 

a. Existe uma comprovada escassez de fontes de consulta nacionais acerca do 

Planejamento de Fogos Diretos; 

b. Os referenciais teóricos nacionais não apresentam o planejamento de fogos 

diretos em uma concepção global, sendo a temática exposta em situações específicas, 

carregadas de particularidades, prejudicando a análise e o aprofundamento do assunto. 

Apesar da abordagem específica, a questão é apresentada de forma superficial, 

desprovida de detalhamento; 

c. Parte significativa do suporte documental nacional apenas faz menção ao tema 

ou apresenta definições que permitem traçar paralelos ou, até mesmo, realizar inferências 

sobre a importância do assunto, mas sem mencionar especificamente o tema, tampouco, 

normatizar o planejamento de fogos diretos; 

d. Ao comparar o referencial teórico nacional ao estrangeiro, verifica-se uma 

acentuada divergência na abordagem, bem como diferentes graus de detalhamento 

fornecidos à temática; 

e. Divergindo do enfoque nacional, o referencial teórico norte-americano, 

disponibiliza um acentuado grau de detalhamento em relação ao planejamento de fogos 

diretos, sendo estipulados princípios de emprego, técnicas de engajamento, processos de 

distribuição de fogos e medidas de coordenação e controle descritos de forma 

pormenorizada, em uma sequência de exposição lógica e compatível à relevância da 

temática. Nestas publicações, o planejamento de fogos diretos é apresentado de modo 

geral e abrangente, sem especificar contextos, facilitando, a compreensão do assunto e 

servindo, ainda, de embasamento teórico primário.  

f. Pode-se constatar que parte da temática vem sendo abordada em notas de aula 

de caráter técnico e cunho experimental.  

g. Além disso, verifica-se, também, uma relativa falta de sincronização entre o 

conteúdo doutrinário constante no suporte teórico nacional e o apresentado no ensino da 

matéria em cursos ministrados no Centro de Instrução de Blindados (CI Bld). Parte 

significativa do conteúdo vem sendo exposta com base em “baremas” confeccionados por 

militares do Exército Brasileiro que realizaram cursos de especialização e 

aperfeiçoamento em outros países, sendo, portanto, baseado em doutrina militar 

estrangeira. 

h. As atuais tendências e características peculiares do ambiente operacional 

contemporâneo remetem a potenciais influências sobre o emprego dos fogos diretos, 

demandando, porém, de um estudo mais aprofundado que permita traçar uma relação de 

conectividade entre o ambiente operacional contemporâneo e o planejamento de fogos 

diretos. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Com base no exposto acima, pode-se concluir que as fontes de consulta nacionais 

carecem de uma estrutura de apresentação própria, que enfatize a temática de forma 

global, livre de contextos e particularidades.  

As fontes de consulta nacionais não preveem conceitos substanciais que permitam 

sistematizar o planejamento de fogos diretos, carecendo, também, de exemplos e imagens 

ilustrativas que permitam estabelecer padrões de forma a facilitar o entendimento da 

temática. 

 Desta forma, verifica-se na literatura nacional, uma considerável lacuna no 

conhecimento em relação ao planejamento de fogos diretos, com nítida carência de 

embasamento científico e apelo quanto à necessidade de análises aprofundadas. Além 

disso, a escassez de referencial teórico nacional acerca da temática aponta para uma 

provável desatualização doutrinária.  

A pesquisa apresentada pelo Cap Cav AUGUSTO CEZAR MATTOS GONÇALVES 

DE ABREU PIMENTEL se justifica por tratar de assunto notoriamente relevante, 

buscando extrapolar a forma generalista com que usualmente se aborda o tema.  

Apresenta, assim, nítido potencial de conhecimento em uma área na qual as 

normativas nacionais existentes são escassas e imprecisas, contribuindo, 

significativamente, com a atualização doutrinária. Além disso, trata-se de assunto 

relevante para o meio militar, uma vez que, o referencial teórico nacional carece de 

definições capazes de operacionalizar o planejamento, a coordenação e o controle de 

fogos diretos.  

 

  

 

Ponta Grossa-PR, 24 de novembro de 2016. 
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