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1. INTRODUÇÃO 
 

Alvejamento. Sim, a palavra soa um tanto esquisita em um primeiro momento. 

Mas não, não se refere ao branqueamento de roupas e sim ao processo de seleção 

e priorização de alvos, seguido da designação do meio mais adequado para engajá-

lo. Trata-se de um processo contínuo, que fecha o seu círculo com a fase de 

avaliação dos efeitos dos fogos desencadeados sobre o alvo. Pelo menos é assim 

que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América (FA/EUA) descrevem o seu 

processo de targeting (alvejamento). 

Esse termo é utilizado há décadas pelas FA/EUA, sendo um assunto de 

extrema importância nas operações multinacionais, conjuntas e de suas forças 

singulares. Os acompanhamentos constantes das evoluções dos combates e das 

doutrinas levaram a força aérea e naval norte-americanas a criarem seus centros de 

excelência em alvejamento. Atualmente, o Exército dos EUA (Ex/EUA) discute a 

necessidade de também possuir o seu próprio centro, no intuito de participar dos 

debates sobre o assunto no contexto das operações conjuntas no mesmo nível de 

suas forças coirmãs. (BERBEREA, 2015) 

O Exército Brasileiro (EB), por sua vez, está em pleno desenvolvimento de 

sua transformação, sendo a doutrina o seu vetor impulsionador mais importante 

(BRASIL, 2010, 2013a).  Nesse ínterim, o Estado-Maior do Exército (EME) imprime 

um ritmo intenso de publicação de novos manuais doutrinários do EB, que, sobre o 

assunto alvejamento, já apresentam algumas diferenças. 

Na verdade, o termo alvejamento não é usado pelo EB, sendo utilizados 

nomes diferentes em cada manual. A dissonância já se inicia com o entendimento do 

Ministério da Defesa (MD), cujo manual de Apoio de Fogo em Operações Conjuntas 

nomeia o citado processo simplesmente como ‘seleção de alvos’ (BRASIL, 2013b). 

Já o EB, chama esse processo de ‘seleção, análise e aquisição de alvos’ em seu 

manual de Operações (BRASIL, 2014d), termo contrariado pelos manuais da Força  

Terrestre Componente (BRASIL, 2014b) e da Força Terrestre Componente nas 

Operações (BRASIL, 2014a), que o apresentam como ‘processo de seleção e 

priorização de alvos’ e, também, ‘planejamento do apoio de fogo’. 

Para estimular ainda mais os debates, o recente manual Fogos (BRASIL, 

2015) usa a expressão ‘análise de alvos’ para o mesmo processo, em consonância 

com o manual de Planejamento e Coordenação de Fogos (BRASIL, 2002). A nova 
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versão deste último manual foi recentemente elaborada pela Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO, 2015), que enviou proposta ao EME para fins 

de validação, sugerindo renomear o termo para ‘processamento de alvos’. 
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2. A ORIGEM E O GRANDE CONTEXTO 

 

O processo de alvejamento teve a sua origem na seção de inteligência das 

unidades de Artilharia. Já no início da década de 1940, a Artilharia do Ex/EUA 

realizava a busca contínua de informações sobre o inimigo por intermédio de todos 

os meios disponíveis, sendo todos os dados organizados e disseminados pelas 

seções de inteligência dos corpos, divisões, brigadas, regimentos e batalhões de 

Artilharia. (EUA, 1941) 

Os oficiais de inteligência desses escalões tinham, entre seus principais 

deveres, as obrigações de: 

 
(a) Iniciar uma sistemática e coordenada busca de informações 
requeridas por todas as agências de coleta disponíveis. (b) Confrontar, 
avaliar e interpretar as informações de todas as fontes possíveis. (c) Reduzir 
a inteligência a uma forma sistemática e a distribuir a todos os interessados, 
a tempo de ser de valor para os destinatários. A pronta distribuição de itens 
que afetam a direção ou a condução do fogo de artilharia é particularmente 
importante. (EUA, 1941, p. 85) 

 

No escalão Corpo de Artilharia, a organização da seção de inteligência previa, 

além do seu chefe, as subseções de atividades correntes e a subseção de pesquisa, 

cujos deveres estão compilados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Organização e deveres da seção de inteligência dos Corpos de Artilharia  

(Ex/EUA, 1941) 

CHEFE DA SEÇÃO 
SUBSEÇÃO 

ATIVIDADES PESQUISA 

1. Manter contato cerrado, mediante 
visitas pessoais, com o G-2 do Corpo 
[do Ex] e com os S-2 das unidades de 
artilharia subordinadas e adjacentes 
determinar a natureza de qualquer 
informação específica que seja 
requisitada e planejar com o G-2 do 
Corpo para o uso das agências de 
inteligência que não estão sob o 
controle do oficial do corpo de artilharia. 

2. Manter constantemente informado a 
respeito da situação da artilharia 
inimiga e inteirando o oficial do Corpo 
de artilharia e outros membros do 
estado-maior com informações ou 
mudanças importante. 

3. Preparar estudos especiais da 
situação da artilharia inimiga. 

4. Coordenar, através da cadeia de 
comando normal, o trabalho do pessoal 
de inteligência das unidades 
subordinadas para garantir o fluxo 
constante de informação para a seção 
S-2 do corpo. 

5. Assistir a seção S-3 na preparação 
das ordens de combate. Supervisionar 
o trabalho de toda a seção S-2. 

1. Receber as 
informações que chegam 
e determinar se exige 
ação imediata ou se é de 
uso da subseção de 
pesquisa. 

2. Transmitir informação 
que exige ação imediata 
para a apropriada 
destinação para a rápida 
exploração. 

3. Transmitir 
apropriada informação 
para a subseção de 
pesquisa. Assistir na 
rotina de trabalho da 
subseção de  pesquisa 
quando o tempo permitir. 

1. Estudar, avaliar e 
interpretar informação 
sobre a artilharia 
inimiga. 

2. Manter a subseção 
de atividades correntes 
e o oficial de 
contrabateria da seção 
S-3 informados dos 
resultados importantes 
de sua pesquisa. 

3. Manter o arquivo da 
bateria inimiga em que é 
gravada toda informação 
disponível da artilharia 
inimiga. 

4. Manter a folha de 
trabalho do S-2 e postar 
o mapa de situação do 
S-2. 

5. Preparar o boletim do 

S-2 por meio do qual a 

informação  é 

disseminada 

diariamente para toda a 

artilharia do corpo. 

Supervisionar a 

manutenção dos 

arquivos S-2 

necessários. 

Fonte: EUA (1941, p. 87-88) 

 

O manual FM 6-20 de 1944 (EUA, 1944) traz poucas modificações, porém, 

destaca que a seção de inteligência do Corpo de Artilharia tem a localização da 

Artilharia inimiga como sua missão mais importante. Para isso, são utilizadas, como 

fontes para essa localização, a fotografia aérea vertical e as unidades de localização 

pelo som e clarão. 

Por sua vez, a edição de 195 do FM 6-20, com a alteração no 1 de 1955 

(EUA, 1955), desenvolve mais o assunto, dividindo-o em dois grandes temas: 

inteligência de alvo e análise de alvo. O primeiro aborda os processos de inteligência 

utilizados pelos escalões de Artilharia para localizar, confirmar e descrever os alvos 

de superfície para serem atacados pelos meios de apoio de fogo. Nesse contexto, a 



11 
 

 

inteligência de alvo faz parte da inteligência de combate, que, juntos, operam de 

forma complementar para atender às necessidades comuns de inteligência e, 

também, para obter o resultado final da inteligência de alvo: o desencadeamento de 

fogos eficazes contra o inimigo. 

A inteligência de alvo também é responsável pela análise após o ataque ao 

alvo, no intuito de determinar a precisão e a eficiência dos fogos e das fontes e 

agências de localização de alvos utilizadas. Geralmente, a mesma fonte ou agência 

que obteve a informação inicial do alvo também realiza a análise dos efeitos do 

ataque. (EUA, 1955) 

De acordo com a doutrina vigente a época, o oficial de inteligência de 

Artilharia planeja o emprego das fontes e agências disponíveis, com o propósito de 

coletar as informações de alvos. Esse planejamento inclui o uso coordenado da 

observação (postos de observação de Artilharia, observadores avançados, 

observadores aéreos, localização por radar, som e clarão), do reconhecimento pelo 

fogo, de patrulhas, do relatório de bombardeio e análise de crateras, da inteligência 

de comunicações (monitoramento das transmissões inimigas), do reconhecimento 

aerotático, da fotointerpretação e das agências clandestinas. (EUA, 1955). 

Após a obtenção da informação de um alvo, ela passa pelo processamento 

que a transforma em inteligência de alvo. Esse processamento engloba três etapas: 

registro, avaliação e interpretação. O oficial de inteligência classifica e agrupa as 

informações de alvos por assuntos, no  intuito  de facilitar a comparação e o estudo. 

Depois, avalia cada informação quanto a sua pertinência, confiabilidade e 

credibilidade. Finalmente, cada informação é interpretada para determinar sua 

significância. A Tabela 2 sintetiza o processamento da informação de alvos. (EUA, 

1955). 
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Tabela 2 – Processamento da informação de alvos 

ETAPAS DETALHAMENTO 

1. REGISTRO 

O registro é o sistemático arranjo, classificação, agrupamento e 
relacionamento da informação por tipo, de modo que os itens 
semelhantes sejam mantidos juntos para fins de comparação, 
estudo e relatório. 
No registro, a informação de alvo é usualmente separada em 
duas categorias: informação de bateria hostil (morteiro hostil) e 
informação de alvo geral. 

2. AVALIAÇÃO 

1) Pertinência da informação 
- A informação é sobre o inimigo ou sobre a característica da área 
de operações? 
- A informação é valiosa para esta unidade ou para a unidade 
superior, subordinada ou adjacente? 
- A informação é necessária imediatamente e, caso positivo, por 

quem? 
- A informação é de valor futuro? 

2. AVALIAÇÃO 

2) Confiabilidade 
- Em que medida a fonte ou a agência é precisa e confiável? 

- A agência de coleta possui instrução, experiência e capacidade 
suficientes para relatar com precisão a informação em questão? 
- Nas condições em vigor no momento (tempo e espaço, meios 
empregados, visibilidade etc.), a informação poderia ter sido 
obtida? 

 

3) Credibilidade 
- O suposto fato ou evento é de todo possível? 
- Ela é corroborada por outra informação de uma fonte diferente? 
- No que diz respeito, ela concorda ou discorda com as 
informações disponíveis sobre o mesmo assunto, 
particularmente com as que conhecidamente são corretas? 
Se ela está em desacordo com as informações de outra fonte ou 
agência e os itens em conflito não podem ser conciliados, qual a 
informação é mais provável que seja correta?  

3. INTERPRETAÇÃO 

A interpretação é a análise crítica e sistemática da avaliação da 
informação, que determina o significado, importância e 
significância da informação à luz da inteligência já na mão e das 
conclusões retiradas da mesma. 
A interpretação correta levará a conclusões precisas relativas à 
informação de alvo. Adequadamente conduzida pelo coordenador 
de apoio de fogo, a interpretação é essencial para o emprego de 
um apoio fogo eficaz, uma vez que poderá ditar quais os meios de 
apoio de fogo são necessários para causar o efeito desejado sobre 
o alvo. 

Fonte: EUA (1955) 

 

Após concluir a avaliação, a fase da disseminação tem início, responsável 

pela distribuição em tempo da informação e inteligência em forma adequada e com 

detalhes suficientes para todas as pessoas e unidades autorizadas de interesse. A 

informação disseminada deve ser pertinente, concisa, precisa e clara, sendo 

transmitida de forma rápida e completa, ou seja, distribuída a todos os interessados. 

(EUA, 1955). 
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A análise de alvo é o segundo grande tema destacado do manual FM 6-20 de 

1953 (EUA, 1955). Trata-se do exame de potenciais alvos de superfície, com o 

propósito de determinar a sua importância militar, sua prioridade relativa para ataque 

e as capacidades das armas disponíveis para tal ataque. O processo de análise de 

alvo é apresentado na Figura 1, sendo utilizado tanto para os alvos planejados 

quanto para os inopinados. 

O processo de análise de alvo é iniciado com a verificação do impacto do alvo 

em questão nas operações da unidade apoiada, formalizada em seu plano de 

operações. Nesse ínterim, destaca-se que: 

 
Todo o poder de apoio de fogo deve ser planejado para contribuir ao 
máximo com o  sucesso das operações. A natureza e as características de 
um alvo não ditam, por  si  mesmos, o método de ataque. A importância do 
alvo, conforme medida por sua capacidade de influenciar as operações, 
também é uma importante consideração (EUA, 1955, p. 121). 

 
 

 
Figura 1 – Processo de análise de alvo – 1955 

Fonte: EUA (1955, p. 121) 
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Por sua vez, as características do alvo incluem todos os aspectos do alvo 

propriamente dito e da área envolvida que podem influenciar na decisão de engajá-

lo. A Tabela 3 mostra as principais características consideradas nessa análise. 

 
Tabela 3 – Análise das características do alvo 

CARACTERÍSTICAS DETALHAMENTO 

Natureza do alvo 

a. Descrição do alvo 
b. Tamanho e forma do alvo 
c. Vulnerabilidade do alvo 

1) Tipo de construção 
2) Densidade e distribuição 
3) Disciplina e moral do inimigo 
4) Mobilidade 
5) Cobertura 

d. Recuperabilidade do alvo 
Proximidade em relação a outras instalações 

Localização do alvo 
a. Localização do alvo 

Precisão da localização 

Terreno e condições 

meteorológicas 

a. Terreno 
b. Condições meteorológicas 

Efeitos conjuntos 

Capacidades do alvo 

Capacidades reais ou potenciais do alvo que podem influenciar o 

cumprimento da missão pela unidade apoiada. Inclui, ainda, uma 

estimativa quanto ao momento em que o alvo pode exercer as 

referidas capacidades. Essa análise determina a prioridade para o 

ataque, a ser atribuída ao alvo. 

Contramedidas do inimigo 

Capacidade do inimigo de interferir ou impedir o desencadeamento 

eficaz do fogo e sua habilidade em minimizar os efeitos dos fogos, 

englobando contrabateria, fogo antiaéreo, interferência eletrônica e 

ataque às áreas de posição por aeronaves táticas. 

Fonte: o autor, baseado em EUA (1955) 

 
Após examinar as características do alvo e o plano de operações da unidade 

apoiada, toma-se uma decisão provisória, na qual se definem o tipo de efeito sobre o 

alvo e o grau de eficácia que se deseja obter. Os tipos de efeitos mais comuns são 

apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Efeitos sobre o alvo mais comuns (1955) 

EFEITOS                                            DESCRIÇÃO 

Fogo de destruição 

Danifica fisicamente o alvo de tal forma que o torna inútil para o 
inimigo. A destruição pode ser obtida pela penetração, efeito da 
explosão, ação incendiária ou combinação dos mesmos. 

Fogo de neutralização 

Causa severas perdas, impede o movimento ou ação, provoca 
destruição limitada do material e, em geral, destrói a eficiência de 
combate do inimigo. Às vezes, um grau satisfatório de neutralização 
pode ser efetivado pelo obscurecimento do alvo ou pelo encobrimento 
(cortina de fumaça) de uma força amiga. A iluminação à noite pode 
auxiliar no emprego da neutralização. 

Fogo de inquietação 

Inflige perdas, ou devido à ameaça de perdas, perturba o inimigo, 
limita o movimento e, em geral, baixa o moral. Os fogos de 
inquietação são de menor intensidade do que os que se destinam a 
realizar a neutralização. 

Fogo de interdição 

Rompe as linhas de comunicação inimigas ou, intermitentemente, 
nega o seu uso para o inimigo. Fogos de interdição são geralmente de 
menor intensidade do que os que se destinam a realizar a 
neutralização. 

Fonte: EUA (1955, p. 126) 

 
O próximo passo é a determinação das armas disponíveis capazes de 

produzir o efeito desejado sobre o alvo e, subseqüentemente, a definição de qual 

delas é a mais adequada a ser empregada.  Essa determinação é de 

responsabilidade do coordenador de apoio de fogo, auxiliado pelo pessoal dos 

órgãos de apoio de fogo e da seção de inteligência de Artilharia. As determinações 

do comandante da força apoiada recebem uma consideração importante nessa 

etapa. (EUA, 1955) 

Destaca-se o estudo dos efeitos que extrapolam ao desejado, que podem 

impedir o uso de uma determinada arma na missão em curso. Todos os efeitos 

devem ser investigados, bem como as suas influências no plano de operações da 

força apoiada. Assim, são analisados os efeitos sobre o alvo,  os efeitos sobre a 

área do alvo, as baixas entre os civis na área do alvo e suas adjacências, os efeitos 

no moral das tropas inimigas e das tropas amigas e os efeitos no uso simultâneo 

com outros fogos amigos. (EUA, 1955) 

Depois de todas essas considerações, a eficácia do fogo pode ser ampliada 

ao se determinar o método de ataque. O manual em questão (EUA, 1955) ressalta a 

utilização dos seguintes fatores: localização do centro do impacto, surpresa, 

densidade do fogo e duração do fogo. 

A penúltima etapa é a seleção do momento do ataque, que sofre a influência 

da mobilidade do alvo, da recuperabilidade do alvo e de certas limitações, tais como, 
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indisponibilidade de armas adequadas, prioridade para ataque, restrições de tiro e 

condições meteorológicas. (EUA, 1955) 

Finalmente, uma vez determinados os meios mais adequados, método de 

ataque, momento do ataque e a munição a ser utilizada, chega-se à decisão. Nela, 

são estabelecidos o tipo e a quantidade de poder de fogo a serem empregados, as 

unidades de tiro que executarão a missão, a grade de referência e a altitude do 

centro de impacto, a altura da explosão, o momento do ataque, as precauções de 

segurança e o método de execução da análise após o ataque. (EUA, 1955) 

É justamente nesse último item, a análise após o ataque, que o manual FM 6-

20 de 1958 (EUA, 1958) amplia o assunto sobre a inteligência e a análise de alvo. 

Nessa análise, deve-se investigar o número de baixas, o total de danos, efeito contra 

as fortificações inimigas, eficácia das contramedidas inimigas, o efeito dos fogos 

sobre o moral e eficiência do inimigo, efeito sobre as táticas do inimigo, verificação 

da precisão da localização das instalações inimigas atacadas e o efeito dos fogos 

sobre as capacidades de reforço e de ressuprimento do inimigo. 

Em relação ao processamento da informação de alvos, há uma pequena 

alteração conceitual, na qual o termo ‘confiabilidade’ é substituído pelo termo 

‘precisão’ na etapa de avaliação. No item ‘disseminação’, são apresentados os 

documentos de inteligência que contribuem na disseminação da informação de 

alvos, a saber: listas de bateria, morteiro e armas antiaéreas hostis; boletins de 

informação e inteligência de Artilharia; sumários de alvo; e relatório periódico de 

inteligência de Artilharia. (EUA, 1958) 

Quanto à análise de alvo, o manual de 1958 não traz grandes modificações 

em comparação com o manual anterior de 1955. A Figura 2 ilustra o processo de 

análise de alvo do manual de 1958, estando grifadas as alterações encontradas. 
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Figura 2 – Processo de análise de alvo – 1958 

Fonte: EUA (1958, p. 116) 

 
Não há registros ostensivos sobre uma versão do FM 6-20 na década de 

1960. Entretanto, ao se consultar o FM 6-20-1 de 1965 e sua correção de 1967 

(EUA, 1967), foram possíveis verificar que a metodologia de análise de alvos da 

época não havia sofrido alterações significativas. 

Já o FM 6-20 de 1973 (EUA, 1973) substituiu o FM 6-20-1 de 1965, 

apresentando um conteúdo bem resumido e sem grandes mudanças no assunto em 

questão. Uma vez mais, a função da inteligência de combate é ressaltada, no sentido 

de resultar em dois produtos básicos: inteligência baseada na decisão e inteligência 

de alvo. 
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A análise de alvo é iniciada pelo comandante da força, que determina as 

prioridades de ataque a alvos, o nível desejado de danos ou baixas a ser obtido e o 

risco a ser assumido. Embora sejam analisados tanto os alvos planejados quanto os 

de oportunidade, a análise destes últimos “consiste. em não mais que um rápido 

cálculo mental do apropriado escalão de Artilharia para garantir fogos oportunos, 

precisos e eficazes sobre o alvo” (EUA, 1973, p. 9-3).  

Em relação à determinação da importância militar de um alvo, destaca-se sua 

determinação por meio de uma avaliação da ameaça real ou potencial que o alvo 

apresenta para o cumprimento da missão. Entretanto, esta importância só é válida 

para o escalão em que a análise está sendo realizada. (EUA, 1973)  

Da mesma forma que a sua edição anterior, o FM 6-20 apresenta um guia 

para a determinação de prioridade para o ataque a alvos. (Tabela 5) 

 
Tabela 5 – Guia para determinação de prioridades de ataque a alvos 

PRIORIDADE DESCRIÇÃO 

I  Alvos capazes de impedir imediatamente a execução do plano de ação. 

II  
Alvos capazes de causar uma grave e imediata interferência no plano de 

ação. 

III  
Alvos capazes de causar, no final, uma grave interferência no plano de 

ação. 
IV Alvos capazes de causar uma interferência limitada no plano de ação. 

Fonte: EUA (1973, p. 9-4) 
 

As prioridades estabelecidas aos alvos constituem uma das principais 

considerações para a determinação da precedência do ataque. Outros aspectos, 

contudo, devem ser observados: características do alvo (composição, tamanho e 

forma, vulnerabilidade, mobilidade e recuperabilidade); localização do alvo; terreno e 

condições meteorológicas. (EUA, 1973) 

Uma vez estabelecidas a prioridade e a precedência do ataque, uma decisão 

provisória é tomada para se determinar o tipo de efeito e o grau de danos desejados. 

Esta decisão é confirmada se as armas e munição adequadas estiverem disponíveis. 

(EUA, 1973) 

Para a seleção da combinação arma-munição mais adequada, as 

capacidades dos meios de apoio de fogo são consideradas, no intuito de verificar 

qual é a mais capaz de produzir o efeito desejado no alvo. As limitações de tempo e 

munição podem interferir nesta seleção, obrigando a utilização de meios menos 

eficazes. A Tabela 6 destaca os dois efeitos de fogos mais utilizados. 
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Tabela 6 – Efeitos de fogos mais utilizados (1973) 

EFEITO                                DESCRIÇÃO 

DESTRUIÇÃO 
Fogos desencadeados para o único propósito de destruir objetos 
materiais. 

NEUTRALIZAÇÃO 
Fogos que são desencadeados para dificultar ou interromper o 
movimento e/ou o tiro das armas e para tornar o pessoal ou material 
incapazes de interferir em uma particular operação. 

Fonte: EUA (1973, p. 9-5) 
 

Além de produzir os efeitos desejados, o meio de apoio de fogo selecionado 

não deve causar excessivos efeitos colaterais sobre o alvo e na área de alvos. Sobre 

esse assunto, são evidenciados alguns aspectos referentes às armas, munição, 

alvos de pessoal, trabalhos defensivos, alvos materiais e largas áreas de alvos. 

(EUA, 1973) 

Atenção especial é dispendida à precisão dos meios, aos efeitos sobre a área 

de alvo e aos efeitos  das condições meteorológicas, no sentido do meio de apoio de 

fogo selecionado ser capaz de  engajar o alvo sem afetar negativamente as tropas 

amigas. (EUA, 1973) 

O tempo necessário para o desencadeamento dos fogos, após a informação 

do alvo estar disponível, depende de quatro fatores descritos na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Tempo necessário para o desencadeamento dos fogos 

EFEITO DESCRIÇÃO 

1 
Tempo necessário para processar a informação do alvo, realizar a análise de alvo 

e obter uma decisão da arma e munição mais adequada para atacar o alvo. 

2 
Tempo necessário para calcular os dados de tiro e para obter a aprovação do 

comandante em situações não cobertas pelas diretrizes, orientações e políticas. 

3 
Tempo necessário para avisar às tropas e aeronaves dentro do raio de ação da 

arma [selecionada]. 

4 Tempo de reação do sistema de arma selecionado. 

Fonte: oEUA (1973, p. 9-6) 
 

Na seqüência das ações de análise, determina-se o método de ataque. Para 

selecionar o melhor método, são abordadas considerações para a obtenção de uma 

maior eficácia, considerando-se a localização do ponto médio de impacto, o fogo de 

surpresa, a densidade e a duração do fogo, bem como os métodos de engajamento 

padronizados. (EUA, 1973) 

Por fim, a avaliação dos danos táticos é realizada, examinando-se o alvo após 

o ataque, com o propósito de verificar os efeitos dos fogos. Para isso, deve-se 

responder a quatro questionamentos. Dependendo das respostas, o plano tático 
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pode dar prosseguimento ou podem ser necessários fogos especiais ou 

convencionais adicionais. (Tabela 8) 

 
Tabela 8 – Questionamentos da avaliação dos danos táticos 

ITEM QUESTIONAMENTO 

1 O fogo foi preciso? 

2 O inimigo estava na área de impacto? 

3 Foram criados obstáculos significantes? 

4 Foram obtidos os resultados desejados? 

Fonte: EUA (1973, p. 9-7) 
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A edição de 1977 do FM 6-20 (EUA, 1977) reorganiza todas as informações já 

apresentadas, classificando-as como análise de alvo não nuclear. Nesta edição, a 

análise de alvo é definida como  “a avaliação de um potencial alvo de superfície, 

para determinar sua significância para a missão da força, a necessidade do ataque 

imediato e a capacidade e adequação dos elementos de apoio de fogo disponíveis 

para o ataque” (EUA, 1977, p. K-2). 

A responsabilidade por essa análise é compartilhada pelos coordenadores e 

oficiais de apoio  de fogo, bem como pelos oficiais de central de tiro (C Tir). Todos 

estes oficiais devem considerar: a diretriz do comandante sobre as prioridades de 

alvos, os efeitos desejados (supressão, neutralização, destruição) e os limites de 

segurança aceitáveis; as características e a localização do alvo; as características 

dos meios de apoio de fogo disponíveis; e o terreno e as condições meteorológicas. 

O resultado completo desta análise “forma a base para decidir pelo ataque imediato 

a um alvo com uma específica arma e munição; retardar o ataque, colocando o alvo 

em ‘a pedido’; passar o alvo para outro escalão para análise; ou desconsiderar o 

alvo” (EUA, 1977, p. K-3). 

O novo texto ressalta que a quantidade de tempo destinado à análise de alvo 

e ao prosseguimento dessa análise depende de quatro fatores: quantidade de 

informações sobre o alvo; disponibilidade de meios adequados para atacar o alvo; 

quantidade de coordenação necessária; e urgência no engajamento (EUA, 1977). 

Em relação à determinação da precedência de ataque, o manual de 1977 

segue os mesmos preceitos do anterior de 1973. Entretanto, ele cria quatro 

categorias de alvos no item que aborda suas características. (Tabela 9) 
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Tabela 9 – Categorias de alvos 

CATEGORIA EXEMPLO 

1. Alvos-área de pessoal 

Esquadrão 
Pelotão 
Bateria 
Companhia 

2. Alvos pequenos de pessoal 
Posto de observação 
Patrulha pequena 
Posto de comando 

3. Alvos pequenos de material 
(ponto) 

Tanques [carros de combate - CC] 
Viaturas blindadas de transporte den pessoal 
Bunker [parapeito de espaldão], metralhadora 

4. Alvos-área de material 

Formação blindada 
Parque de caminhões 
Depósito de munições 
Depósito de petróleo, óleos e 
lubrificantes (POL) 
Centro de comunicações 

Fonte: EUA (1977, p. K-3) 
 

Após determinar a precedência do ataque, o analista deve obedecer à diretriz 

do comandante sobre os efeitos desejados a serem atingidos. Diferente das edições 

anteriores, o manual de 1977 apresenta três tipos de efeitos. (Tabela 10) 

 
Tabela 10 – Efeitos desejados sobre os alvos (1977) 

EFEITO                                         DESCRIÇÃO 

 
 
 

SUPRESSÃO 

A supressão de um alvo limita a capacidade do pessoal inimigo na área 
alvo. O tiro com a granada de alto-explosivo e espoleta de tempo variável 
(AE-VT) cria apreensão ou surpresa e faz com que os CC fechem suas 
escotilhas, reduzindo sua eficácia no combate. A granada fumígena é 
usada para cegar ou confundir. O efeito dos fogos de supressão 
geralmente dura apenas enquanto os fogos são executados. Este tipo de 
fogo é usado contra posições de tiro inimigas prováveis, suspeitas ou 
imprecisamente levantadas. Estes fogos são executados por pequenas 
unidades ou meios de tiro e requerem um baixo consumo de munição. 

 
 
 

NEUTRALIZAÇÃO 

A neutralização de um alvo deixa-o fora da batalha temporariamente. A 
experiência mostrou que 10% ou mais de baixas irá neutralizar uma 
unidade. A unidade será eficaz novamente quando as baixas forem 
recompletadas e os danos forem reparados. Os fogos de neutralização 
são desencadeados contra alvos localizados pela inspeção precisa na 
carta, pelo ajuste do fogo indireto ou por um dispositivo de aquisição de 
alvos [BA – busca de alvos]. Os meios necessários para neutralizar um 
alvo variam de acordo com o tipo e o tamanho do alvo e da combinação 
arma/munição usada. 

 
 

 
DESTRUIÇÃO 

A destruição coloca o alvo fora de ação permanente. Trinta por cento ou 
mais de baixas ou de danos material, infligidos durante um curto período 
de tempo, normalmente torna uma unidade permanentemente ineficaz, 
dependendo do tipo e da disciplina da força inimiga. Impactos diretos são 
necessários para destruir alvos de material rígidos. Os alvos devem ser 
localizados pela inspeção precisa na carta, pelo ajuste do fogo indireto ou 
por um dispositivo BA. Os  meios necessários variam. Entretanto, a 
destruição geralmente requer grande consumo de munição de muitas 
unidades. A destruição de alvos blindados ou enterrados com  armas de  
fogo que batem área (Art Cmp, morteiros, canhão naval) não é econômica. 

Fonte: EUA (1977, p. K-4) 



23 
 

 

Merecem destaque os novos critérios de destruição ou categorias de danos, 

utilizados na discussão da eficácia contra alvos materiais. Nesta classificação, é 

prerrogativa que os danos causados impedem que o material seja reparado por sua 

guarnição no campo de batalha. Assim, quando se destrói a mobilidade tática de um 

alvo de material, utiliza-se a sigla “M” Kill (danos de mobilidade). Quando a 

capacidade de disparo é comprometida, usa-se o termo “F” Kill (danos de poder de 

fogo). Na hipótese de ocorrer ambos os danos e sendo eles irreparáveis 

economicamente, categoriza-se como “K” Kill (danos catastróficos). (EUA, 1977) 

Na fase da determinação da combinação armas e munições mais adequadas 

para o ataque, há um acréscimo de observações relacionadas as novas munições 

da época, tais como CBU (Cluster Bomb Units), ICM (Improved Conventional 

Munitions) e FASCAM (Family of Scatterable Mines). Em relação ao tempo 

necessário para o desencadeamento do fogo, foi suprimida a necessidade de avisar 

às tropas e aeronaves dentro do raio de ação da arma. (EUA, 1977) 

Praticamente, não há alterações na fase da determinação do método de 

ataque. Existe, porém, uma ênfase nos critérios de emprego das munições 

disponíveis, quais sejam: vulnerabilidade do alvo, características das armas e 

precisão do tiro. Estes três fatores estruturam a predição dos efeitos das armas. 

Basicamente, este assunto remete aos manuais de efeitos das munições conjuntas 

(JMEM – Joint Munitions Effects Manuals), que proporciona uma estimativa de 

baixas e danos para fins de planejamento. Em prosseguimento, discorre sobre as 

tabelas gráficas de efeitos das munições (GMET – Graphical Munitions Effects 

Tables), que se destacam por sua portabilidade e facilidade de acesso. (EUA, 1977). 

Para concluir, o manual de 1977 sintetiza a análise de alvo como sendo: 

[...] um instrumento pelo qual estas três questões críticas são respondidas: 
 Este alvo deve ser atacado? 
 Quando ele deve ser atacado? 
 Como o alvo deve ser atacado? 
 Qual dos meios de apoio de fogo fará o melhor trabalho? (EUA, 1977, p. K-

20) 
 

A próxima edição do FM 6-20 é datada de 1983, posteriormente com uma 

correção de 1984. Ela  tem classificação sigilosa, não sendo possível a sua consulta. 

Dessa forma, chega-se a versão de 1988, que já apresenta o termo targeting 

(alvejamento) em seu conteúdo. Sua evolução é tratada na próxima Seção deste 

estudo.
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3. O ALVEJAMENTO E SUA EVOLUÇÃO 
 

O FM 6-20 de 1988 (EUA, 1988) foi o primeiro manual encontrado durante a 

pesquisa que apresentou o termo ‘alvejamento’. Trata-se de um processo 

desenvolvido por uma equipe constituída pelo assistente do coordenador de apoio 

de fogo, representante do G2, oficial de inteligência da Art Cmp, representante do 

G3, oficial de guerra eletrônica (GE), representante do comando e controle do 

espaço aéreo do exército, oficial de ligação do ar, oficial de guerra química e o 

representante da engenharia. Essa equipe é chamada de célula de alvejamento e é 

responsável pela análise dos alvos indicados por várias fontes (informação dos 

elementos de apoio de fogo, informação de combate e informação da força aérea), 

comparando a informação do alvo com os padrões de seleção de alvos altamente 

compensadores e, assim, designar um meio para atacar esse alvo. (EUA, 1988) 

O manual de 1988 (EUA, 1988, p. 3-3) destaca que “a metodologia de 

sincronização do apoio de fogo pode ser encontrada na abordagem decidir-detectar-

disparar para o [processo de] alvejamento  e gerenciamento da batalha”. O combate 

moderno gera demandas concorrentes de apoio de fogo devido à elevada 

quantidade de alvos que são previamente levantados, podendo extrapolar a 

capacidade do sistema de cumprir todos os pedidos de fogos. Ao mudar a antiga 

ordem de detectar- decidir-disparar para decidir-detectar-disparar, o comandante da 

força estabelece prioridades sobre como e quando o apoio de fogo é usado para 

atender às demandas críticas, evitando a sobrecarga do sistema e permitindo que os 

alvos altamente compensadores (AAC) sejam selecionados, localizados e atacados 

antes que eles se apresentem como ameaças. As ações de cada fase da 

metodologia do processo de alvejamento são apresentadas na Figura 3. 

Na verdade, o termo plano de coleta já está presente desde o FM 6-20 de 

1958, que, por sua vez, faz referência ao manual FM 30-5 (Inteligência de Combate). 

A edição de 1951 deste manual (EUA, 1951, p. 26) define o citado termo como: 

“programa do oficial de inteligência para assegurar as respostas aos elementos 

essenciais de informação”. 

Desde a versão de 1955 do FM 6-20, a atividade de avaliação dos efeitos do 

ataque ao alvo é explicitada e desenvolvida. Ela constitui um item a ser verificado 

após a execução do fogo, como uma ação consequente e complementar da fase 

‘disparar’. No início de 1996, contudo, o Ex/EUA eleva essa atividade à categoria de 
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fase (HERBERT, 1996, HERTER; MANN, 1996, HILLIARD, 1996, KLUBA, 1996, 

RALSTON; LUSHER, 1996, RIGBY, 1996). Dessa forma, a metodologia de 

alvejamento passa a ser conhecida, na prática, pela sigla D3A (decidir-detectar-

disparar-avaliar). 

Para Rigby (1996), então chefe da Art Cmp do Ex/EUA, o alvejamento é um 

processo destinado à aplicação do poder de fogo e afeta não só os artilheiros, mas a 

força como um todo. Ele transcende  a definição vigente nos manuais, conceituando 

alvejamento como “uma ferramenta do comandante das armas combinadas para a 

coordenação e sincronização dos sistemas operacionais de apoio de fogo, de 

inteligência e de comando e controle, para atingir seu intento” (RIGBY, 1996, p. 1). 

Oficialmente, a nova edição do FM 6-20-10, publicada em maio de 1996, 

apresenta a referida fase juntamente com as três anteriores, chamando-as de função 

e formando, assim, a nova sigla D3A (decidir-detectar-disparar-avaliar) para o 

processo de alvejamento. 

O manual em questão aborda o assunto da seguinte forma: 

 
O alvejamento é o processo de seleção de alvos e de correspondência 
à apropriada resposta a eles, com base em requisitos e capacidades 
operacionais. A ênfase do alvejamento está na identificação dos recursos 
(alvos) que o inimigo não pode perder ou  que o provê com grandes 
vantagens, para, em seguida, identificar o subconjunto daqueles alvos, para 
que sejam adquiridos e atacados, no intuito de atingir o sucesso amigo [das 
forças amigas]. Negando estes recursos ao inimigo, torna-o vulnerável aos 
planos  de batalha amigos. Estes recursos constituem as vulnerabilidades 
críticas do inimigo. O alvejamento de sucesso permite ao comandante 
sincronizar os sistemas de inteligência, manobra e apoio de fogo e as forças 
de operações especiais, por meio do ataque do alvo certo, com o melhor 
sistema e munições e no momento certo. 
O alvejamento é um esforço complexo e multidisciplinar que requer a 
interação coordenada entre vários grupos. Estes grupos de trabalho em 
conjuntos são referidos como equipe de alvejamento e incluem, mas não se 
limitam, as células de apoio de fogo, inteligência, operações e de 
planejamento. Os representantes destas células são essenciais para um 
processo de alvejamento abrangente [completo]. Outros membros do 
estado-maior podem ajudá-los nas fases de planejamento e de execução do 
alvejamento. A coordenação cerrada entre todas as células é crucial para 
um esforço de alvejamento de sucesso. Os sensores e a coleção de 
capacidades sob o controle de agências externas devem ser coordenados 
cerradamente para um eficiente e rápido relatório de alvos fugazes e 
perigosos. Também, as vulnerabilidades de diferentes tipos de alvos devem 
ser atacadas por apropriados meios e munições. (EUA, 1996, p. 1-1, grifo 
nosso) 

 

O referido manual apresenta detalhadamente todo o processo de alvejamento 

da doutrina do Ex/EUA, sendo organizado em cinco capítulos. O primeiro trata dos 
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princípios e da filosofia do processo, abordando a sua base doutrinária, os objetivos 

e a metodologia do alvejamento, a integração entre o planejamento e o alvejamento, 

a metodologia de alvejamento conjunto e dos serviços, o seu relacionamento com as 

operações ar-terra conjuntas e o pessoal e suas responsabilidades. 

 

 
Figura 3 – Metodologia de alvejamento (D3A) – 1996 

Fonte: EUA (1996, p. 1-5) 
 

O alvejamento é parte integrante do processo de planejamento, conhecido 

como ciclo de decisão do comandante. O ciclo inicia com o recebimento da missão e 

a sua análise pelo comandante. A análise detalhada pode ser delegada ao estado-

maior e, posteriormente, submetida à aprovação do comandante. Esta análise da 

missão considera a preparação de inteligência do campo de batalha (PICB), a 

situação do inimigo e os potenciais cursos da ação do inimigo (CDAI). A Figura 4 

esquematiza a nova atualização do processo. 
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(Continua) 
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(Continuação)

Figura 4 – Processo de alvejamento (D3A) – 1996 
Fonte: EUA (1996, p. 1-4) 

 

A metodologia de alvejamento D3A participa ativamente do ciclo de decisão 

do comandante, desde o recebimento da missão até à execução da ordem de 

operações (O Op). Cada parte da metodologia ocorre ao mesmo tempo e 

sequencialmente. Na medida em que são tomadas decisões no planejamento de 

operações futuras, os elementos de estado-maior das operações correntes 

executam a detecção e o ataque a alvos com base nessas decisões. (EUA, 1996) 

Além da inclusão de uma nova fase, o texto de apresentação das quatro 

funções está mais desenvolvido. A descrição geral de cada função da metodologia 

de alvejamento é apresentada na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Funções da metodologia de alvejamento (D3A) – 1996 

FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

DECIDIR 

A função ‘decidir’ é a mais importante e requer uma estreita interação entre o  
comandante  e as células de inteligência, planejamentos, operações e apoio de 
fogo. Os estados-maiores devem  entender claramente: a missão da unidade; a 
intenção do comandante e o conceito da operação (esquema de manobra e 
esquema de fogos); e a diretriz do comandante para o planejamento inicial. 
Com esta informação, os oficiais de estado-maior podem preparar suas 
respectivas avaliações. Do ponto de vista do alvejamento, as avaliações de apoio 
de fogo, inteligência e operações são interrelacionadas e devem ser estreitamente 
coordenadas entre as células. Os produtos-chaves de estado-maior incluem a 
PICB do oficial de inteligência, análise de valor do alvo e a avaliação de 
inteligência. O oficial de operações, o oficial de inteligência e o coordenador de 
apoio de fogo participam do jogo da guerra e desenvolvem os produtos da função 
‘decidir’. A função ‘decidir’ fornece uma imagem clara das prioridades que se 
aplicam à designação dos meios de BA, ao processamento da informação, à 
seleção de um meio de ataque e à necessidade de avaliação de combate. 
A O Op resultante aborda os pontos-chaves do modelo de apoio à decisão. A 
ordem contém os requisitos de informação crítica do comandante (RICC) para a 
inclusão dos requisitos de inteligência prioritários (RIP), dos requisitos de 
informação, do plano de coleta de inteligência, das tarefas para a BA, da lista de 
alvos altamente compensadores, da matriz guia de ataque, dos padrões de 
seleção de alvo e de quaisquer necessidades de avaliação de danos de batalha. 

DETECTAR 

A função ‘detectar’ é conduzida durante a execução da O Op. Durante a detecção, 
o gerente de coleta supervisiona a execução do plano de coleta, com foco nos RIP 
do comandante. Os meios de BA adquirem as informações e relatam ao seu 
comando enquadrante, que, por sua vez, passa  a  informação pertinente à 
unidade encarregada. Alguns meios de coleta fornecem alvos reais, enquanto 
outros meios devem ter suas informações processadas, para produzir alvos 
válidos. Nem todas as informações relatadas irão beneficiar o esforço de 
alvejamento, mas podem ser valiosas para o desenvolvimento da situação global. 
As prioridades de alvo desenvolvidas na função ‘decidir’ são utilizadas para 
acelerar o processamento de alvos. Situações surgem nas quais o ataque, após a 
localização e identificação de um alvo, é impossível (por exemplo, fora de alcance) 
ou indesejável (fora de alcance, mas se movendo para uma localização vantajosa 
para o ataque). Alvos críticos que não podemos ou não escolhemos atacar de 
acordo com a diretriz de ataque devem ser monitorados, para garantir que eles não 
sejam perdidos. O acompanhamento de alvos suspeitos agiliza a execução da 
guia de ataque. Este acompanhando mantém os alvos em vista, enquanto eles são 
validados. Os planejadores e os executores devem manter em mente que os 
meios usados para o monitoramento de alvos podem ficar indisponíveis para a BA. 
Conforme os alvos são levantados, os sistemas de ataque adequados são 
encarregados de batê-los, de acordo com a guia de ataque e os requisitos  de  
localização do sistema. 

DISPARAR 

O principal objetivo desta função é o ataque de alvos de acordo com a guia de 
ataque. A solução  tática (a seleção de um sistema de ataque ou uma combinação 
de sistemas) leva a uma solução técnica para os sistemas selecionados. A solução 
técnica inclui a unidade de ataque específica, o tipo de material bélico, a 
oportunidade do ataque e as instruções de coordenação. 

AVALIAR 

O comandante e o estado-maior avaliam os resultados da execução da missão. Se 
a avaliação de combate revela que a diretriz do comandante não foi cumprida, as 
funções ‘detectar’ e ‘disparar’ do processo de alvejamento devem continuar 
focando nos alvos envolvidos. Esta reação pode resultar em alterações das 
decisões originais, feitas durante a função de ‘decidir’. 

Fonte: EUA (1996, p. 1-6) 
 

Já o segundo capítulo descreve detalhadamente cada função da metodologia 

de alvejamento. Logo em seu início, o manual introduz, também, um novo termo: 

weaponeering. O planejamento de weaponeering é “o processo de determinação de 

quanto de uma específica arma é necessária para obter um específico nível de dano 
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a um alvo” (EUA, 1996, p. E-1). Neste processo, consideram-se tanto as armas letais 

quanto as não letais. 

Os capítulos seguintes detalham o processo de alvejamento em um ambiente 

conjunto, nos escalões Corpo e Divisão de Exército e, finalmente, nos escalões 

Brigada e Força Tarefa Batalhão. Em complemento, o manual ainda apresenta 11 

apêndices que ampliam o entendimento sobre o funcionamento do processo em si e 

o seu relacionamento e integração com as demais FA/EUA. 

Em 2010, a série FM 6-20-10 é substituída pela série FM 3-60 (EUA, 2010). 

Este novo manual já se encontra no contexto das funções de combate, em vigor no 

Ex/EUA desde 2008. Desta forma, o alvejamento é parte integrante da função de 

combate Fogos, que tem por tarefas: decidir os alvos de superfície; detectar e 

localizar os alvos de superfície; prover o apoio de fogo; avaliar a eficácia; e integrar e 

sincronizar as atividades cibernéticas e eletromagnéticas. De acordo com este 

manual (EUA, 2010, p. 1-2), as tarefas citadas “são integradas no nível operacional 

durante o planejamento e ajustadas com base na diretriz de alvejamento”. 

Como novidade, o FM 3-60 (EUA, 2010) apresenta os princípios do 

alvejamento, cuja utilização aumenta a probabilidade de criar os efeitos desejados e, 

simultaneamente, diminui os efeitos indesejados ou colaterais adversos. Estes 

princípios são elencados na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Princípios do alvejamento (2010) 

no                               PRINCÍPIOS 

 
1 

O processo de alvejamento é focado na obtenção dos objetivos do 
comandante. É a função de alvejamento que obtém eficientemente 
aqueles objetivos dentro de um conjunto de parâmetros no nível 
operacional, limitações dirigidas, regras de engajamento ou regras do uso 
da força, lei da guerra e outra diretriz dada pelo comandante. Cada alvo 
nominado deve contribuir para a realização dos objetivos do comandante. 

 
2 

O alvejamento está interessado com a criação de efeitos desejados 
específicos por meio de ações letais e não letais. A análise de alvo 
considera todos os meios possíveis, para alcançar os efeitos desejados, 
extraídos de todas as capacidades disponíveis. A arte do alvejamento 
procura alcançar os efeitos desejados com os menores riscos e consumos 
de tempo e de recursos. 

 

 
3 

O alvejamento é uma função de comando que requer a participação de 
muitas disciplinas. Isto implica a participação de todos os elementos do 
estado-maior da unidade, estado-maior especial, reforços especiais, 
outras agências, organizações e parceiros multinacionais. Muitos dos 
participantes podem ajudar diretamente o esforço de alvejamento, 
enquanto trabalham em locais a grandes distâncias da unidade. Mesmo 
os elementos nível companhia de alvejamento frequentemente têm 
acesso à inteligência e análise gerada por elementos nacionais. 

 
 

4 

O alvejamento procura alcançar os efeitos através de ações letais e não 
letais de forma sistemática. A metodologia de alvejamento é um processo 
racional e iterativo, que metodicamente analisa, prioriza e atribui meios 
contra alvos sistematicamente, para alcançar aqueles efeitos que 
contribuirão para a obtenção dos objetivos do comandante. Se os efeitos 
desejados não forem atingidos, os alvos são reciclados através do 
processo. 

Fonte: o autor, baseado em EUA (2010, p. 1-2) 
 

‘Fogos escaláveis’ (scalable fires) é outra concepção acrescentada. O termo 

sugere a possibilidade de variar os efeitos de um ataque de acordo com o uso 

variado dos sistemas de armas. Assim, os fogos escaláveis permitem uma grande 

variedade de efeitos, tais como: enganar, degradar, atrasar, negar, destruir, romper, 

desviar, explorar, neutralizar, interditar e suprimir. (EUA, 2010) 

Outra modificação é a inclusão formal de restrições na diretriz do 

comandante, divididas em duas categorias: lista de não-ataque (no-strike) e lista de 

alvos restritos. A primeira lista é desenvolvida independentemente e em paralelo à 

lista de candidatos a alvos, consistindo em objetos ou entidades protegidas pela lei 

dos conflitos armados, leis internacionais, regras de engajamento e outras 

considerações. Já a lista de alvos restritos contém alvos válidos com ações 

específicas, tais como danos colaterais limitados, preservação de munição 

selecionada para fogos de proteção final, não execução do tiro durante o dia, atacar 

apenas com certa arma, proximidade de instalações de ataque proibido, entre 

outras. (EUA, 2010) 
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A partir desse manual, o alvejamento é dividido em duas categorias: 

deliberado e dinâmico. O alvejamento deliberado processa os alvos planejados, que 

são aqueles já conhecidos em uma área operacional e que possuem ações 

programadas contra eles. Os alvos planejados são classificados em programados 

(scheduled) ou ‘a pedido’ (on-call). (EUA, 2010) 

 
Os alvos programados existem no ambiente operacional e são localizados 
em tempo suficiente ou processados em um específico horário planejado. 
Os alvos ‘a pedido’ possuem ações planejadas, mas não para um específico 
horário de desencadeamento. O comandante espera localizar estes alvos 
em tempo suficiente para executar as ações planejadas. Estes alvos são os 
únicos em que as ações são planejadas contra eles usando-se o 
alvejamento deliberado, mas a execução será normalmente conduzida com 
a utilização do alvejamento dinâmico, tais como as missões de apoio aéreo 
aproximado e os alvos sensíveis ao tempo (AST). (EUA, 2010, p. 1-5) 

 

O alvejamento dinâmico, por sua vez, processa os alvos de oportunidade e as 

alterações para alvos ou objetivos planejados. Os alvos de oportunidade são 

aqueles identificados tardiamente ou os que não são selecionados, por questão do 

tempo, no alvejamento deliberado. Existem dois tipos de alvos processados no 

alvejamento dinâmico, eles podem ser ‘não planejados’ ou ‘não antecipados’. 

 
Os alvos ‘não planejados’ são aqueles de existência conhecida no ambiente 
operacional, mas que nenhuma ação foi planejada contra eles. O alvo pode 
não ter sido detectado ou localizado em tempo suficiente para se cumprir os 
prazos de planejamento. Alternativamente, o alvo pode ter sido localizado, 
mas não previamente considerado de importância suficiente para o 
engajamento. Os alvos ‘não antecipados’ são aqueles desconhecidos ou de 
existência inesperada no ambiente operacional. (EUA, 2010, p. 1-5) 

 
O FM 3-60 também introduz o termo ‘alvo sensível ao tempo’ (AST). O 

manual define o termo como “um alvo designado pelo comandante da força conjunta 

(Cmt F Cj) que requer resposta imediata, porque é um alvo fugaz de oportunidade 

altamente lucrativo ou que representa (ou em breve representará) um perigo para as 

forças amigas” (EUA, 2010, p. 1-5). 

 
Os AST compreendem um número muito pequeno ou limitado de alvos 
devido ao investimento necessário de meios e a potencial interrupção da 
execução planejada, e são apenas os alvos designados pelo Cmt F Cj e 
identificados como tal na sua diretriz  e intenção. Os AST são normalmente 
realizados de forma dinâmica; no entanto, para ser bem sucedido, eles 
requerem considerável planejamento deliberado e preparação dentro do 
ciclo de alvejamento conjunto. (EUA, 2010, p. 1-5) 

 
Por fim, definem-se os alvos sensíveis, que são aqueles que necessitam de 

atenção ou cuidado especial em seus tratamentos, uma vez que a falta de ataque ou 
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o ataque inapropriado pode levar a consequências adversas maiores. A Figura 5 

integra as categorias de alvejamento com os diversos tipos de alvos. 

 

 
Figura 5 – Categorias de alvejamento 

Fonte: EUA (2010, p. 1-6) 

 
A metodologia de alvejamento continua profundamente enraizada no 

processo militar de tomada de decisão (PMTD), conforme ilustrada na Figura 6. 

 
Figura 6 – Metodologia D3A e o PMTD 

Fonte: EUA (2010, p. 1-8) 
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Em comparação com o manual de 1996 (FM 6-20-10), a metodologia D3A, em 

si, sofre algumas alterações pontuais, tais como; a necessidade de integração 

complementar com o pessoal dos assuntos jurídicos; mudanças dos termos ‘sistema 

de ataque’ para ‘sistema de armas’, ‘plano de coleta’ para ‘plano de inteligência, 

vigilância e reconhecimento’’, ‘equipe’ para ‘grupo de trabalho’ e ‘elemento de apoio 

de fogo’ para ‘célula de fogos’; inclusão de observações a respeito das operações de 

contrainsurgência; exclusão da matriz dos sensores/sistemas de ataque; e 

desenvolvimento dos assuntos de ‘sincronização da inteligência’ e de ‘sistemas de 

armas’. 

A função ‘avaliar’ recebe textos complementares relativos aos níveis de 

avaliação e às medidas de eficácia e de desempenho. A avaliação ocorre em todos 

os níveis (estratégico, operacional e tático), através do espectro do conflito. Os dois 

tipos de medidas devem responder à seguinte pergunta: “estamos fazendo as coisas 

corretamente?” Ao se responder a este questionamento, é possível avaliar o 

progresso em direção ao cumprimento das tarefas, à criação dos efeitos e à 

obtenção do objetivo. (EUA, 2010) 

O ‘desenvolvimento do alvo’ também é outro assunto inédito, inserido no 

manual. Trata-se do “exame sistemático dos potenciais sistemas de alvos e de seus 

componentes, alvos individuais e até mesmo  elementos de alvos,  para determinar  

o  necessário  tipo  e duração  da ação  que precisa ser exercida em cada alvo, para 

criar um efeito que é consistente com os objetivos específicos do comandante” 

(EUA, 2010. p. 2-13). Neste contexto, trabalha-se com os conceitos de habilitação e 

validação de alvos. 

 
‘Habilitação’ é uma parte do desenvolvimento do alvo que avalia a precisão 
do apoio de inteligência para o alvejamento.  
[...]  
‘Validação’ é uma parte do desenvolvimento do alvo que garante que todos 
os alvos habilitados cumprem os objetivos e os critérios delineados na 
diretriz do comandante e garante a conformidade com a lei da guerra e com 
as regras de engajamento. (EUA, 2010, p. 2-14) 

 
O manual ainda apresenta o interrelacionamento do ciclo de alvejamento do 

Ex/EUA com o ciclo de alvejamento das FA/EUA. Este último é constituído por seis 

fases. Analisando a Tabela 13, constata-se que as mesmas tarefas de alvejamento 

são cumpridas em ambos os ciclos. 
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Tabela 13 – Processo das operações, ciclo de alvejamento conjunto, D3A e PMTD 
Processo 

das 
Operaçõe

s 

Ciclo de 
Alvejamen

to 
Conjunto 

 
D3A 

 
PMTD 

 
Tarefas de Alvejamento 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A

v
a
li

a
ç
ã
o

 C
o

n
tí

n
u

a
 

P
la

n
e
ja

m
e
n

to
 

 
 1. O Estado Final 

e Objetivos do 
Comandante 

Decidir 

 
Análise da 

Missão 

- Realizar a análise do valor do alvo para desenvolver o 
apoio de fogo (incluindo as atividades 
ciber/eletromagnéticas e de informação/influência) dos 
alvos de alto valor. 
- Fornecer dados de apoio de fogo e de atividades de 
informação/influência e de ciber/eletromagnéticas para 
a diretriz de alvejamento do comandante e dos efeitos 
desejados. 

 

 

 
 2. Desenvolvimento 

do Alvo e 
Priorização 

 
 

Desenvolvim
ento do curso 

da ação 

- Designar potenciais alvos altamente compensadores. 
- Desconflitar e coordenar potenciais alvos 
altamente compensadores. 
- Desenvolver a lista de alvos altamente compensadores. 
- Estabelecer normas de seleção de alvos. 
- Desenvolver a matriz guia de ataque. 
- Desenvolver as tarefas de apoio de fogo e das 
atividades ciber/eletromagnéticas. 
- Desenvolver as associadas medidas de 
desempenho e de eficácia. 

 

 

 
3. Análise 

das Capaci 
dades 

 

Análise do 
curso da 

ação 

- Aperfeiçoar a lista de alvos altamente compensadores. 
- Aperfeiçoar as normas de seleção de alvos. 
- Aperfeiçoar a matriz guia de ataque. 
- Aperfeiçoar as tarefas de apoio de fogo. 
- Aperfeiçoar as associadas medidas de 
desempenho e de eficácia. 
- Desenvolver a matriz de sincronização de alvejamento. 
- Esboçar os pedidos de meios de controle do espaço 

aéreo. 
 

4. Decisão do 
Comandante e 

Atribuição de Força 

 
 

Produção de 

ordens 

- Finalizar a lista de alvos altamente compensadores. 
- Finalizar as normas de seleção de alvos. 
- Finalizar a matriz guia de ataque. 
- Finalizar a matriz de sincronização de alvejamento. 
- Finalizar as tarefas de apoio de fogo. 
- Finalizar as associadas medidas de desempenho e de 

eficácia. 
- Submeter os requisitos de informação ao S-2. 

P
re

p
a
ra

ç
ã
o

 

 
 
 
 

 5. Planejamento 
da Missão e 

Execução da Força 

Detectar  

- Executar o plano IVR. 
- Atualizar os requisitos de informação na medida em 
que são respondidos. 
- Atualizar a lista de alvos altamente compensadores, 
a matriz guia de ataque e a matriz de sincronização 
de alvejamento. 
- Atualizar as tarefas de apoio de fogo e das 
atividades ciber/eletromagnéticas. 
- Atualizar as associadas medidas de desempenho e de 

eficácia. 

E
x
e
c
u

ç
ã
o

 

Disparar  

- Executar o apoio de fogo e os ataques eletrônicos de 
acordo com a matriz guia de ataque e a matriz de 
sincronização de alvejamento. 

 

 
6. Avaliação 

Avaliar  

- Avaliar as tarefas complementares (como 
determinado pelas medidas de desempenho). 
- Avaliar os efeitos (como determinado pelas 
medidas de eficácia). 

Fonte: EUA (2010, p. 1-11) 

 
Ainda no contexto das operações conjuntas, o manual apresenta um processo 

para facilitar o alvejamento dinâmico: encontrar, fixar, rastrear, apontar, engajar e 

avaliar (EFRAEA). Já para o ambiente das operações de contrainsurgência ou para 

bater alguns alvos específicos, tipo personalidades ou indivíduos de alto valor (IAV), 

é sugerido o processo EFFEAD (encontrar, fixar, finalizar, explorar, analisar e 



37 
 

 

disseminar). Este processo é utilizado dentro no D3A e pode começar durante 

qualquer fase da metodologia D3A. (Figura 7) 

 

 
Figura 7 – Processo de alvejamento de indivíduo de alto valor 

Fonte: EUA (2010, p.  B-2) 
 

Finalmente, o manual atualiza sutilmente a definição de alvejamento: 

“processo de seleção e priorização de alvos e de correspondência à apropriada 

resposta a eles, considerando os requisitos operacionais e capacidades” (EUA, 

2010, p. 1-1). Esta definição permanece constante até o presente momento. 

Em 2011, é a vez do manual da série 6-20 ser substituído pela série 3-09. 

Essa nova versão apresenta o apoio de fogo inserido no contexto da função de 

combate fogos, que relaciona as tarefas e sistemas responsáveis pelo uso coletivo e 

coordenado dos fogos indiretos do Ex/EUA, da defesa aérea e de mísseis e dos 

fogos conjuntos das FA/EUA. Assim, as tarefas da função de combate fogos 

englobam: “decidir os alvos de superfície; detectar e localizar os alvos de superfície; 

prover o apoio de fogo; avaliar a eficácia; e conduzir a defesa aérea e de mísseis” 

(EUA, 2011, p. 1-3). O manual destaca o alvejamento como o processo disponível ao 

comandante da manobra para integrar todas as tarefas citadas com a concepção 

das operações em curso. A Tabela 14 discrimina cada uma das funções. 
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 Tabela 14 – Processo de alvejamento (D3A) – 2011 

TAREFA FUNÇÃO DA METODOLOGIA DE ALVEJAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECIDIR OS 
ALVOS DE 

SUPERFÍCIE 

‘Decidir’ é a primeira função do processo de alvejamento. Ela começa com o planejamento. Baseada 
na concepção da operação do comandante, a preparação de inteligência do campo de batalha é 
conduzida e o estado-maior auxilia o G-3/S-3 a desenvolver o plano de reconhecimento e vigilância. 
O Chefe dos Fogos/Oficial de Apoio de Fogo da Brigada normalmente conduz o grupo de trabalho 
de alvejamento, dirigindo o processo; o subcomandante (deputy commander), o chefe do estado-
maior (oficial executivo) ou o oficial de operações preside o conselho de alvejamento. Baseado na 
concepção da operação do comandante e sua diretriz de alvejamento, o Chefe dos Fogos/Oficial de 
Apoio de Fogo da Brigada e o grupo de trabalho de alvejamento determinam os alvos  que,  se 
atacados com sucesso, irão contribuir para o sucesso da missão. O Chefe dos Fogos/Oficial de 
Apoio de Fogo da Brigada e o grupo de trabalho de alvejamento recomendam como cada alvo 
deverá ser engajado em termos de grau e duração dos efeitos desejados pelo comandante; 
constroem a lista de alvos altamente compensadores (LAAC) de alvos priorizados; determinam as 
normas de seleção de alvos (NSA); e preparam a matriz guia de ataque (MGA) para a aprovação do 
comandante. Subsequentemente, eles preparam a matriz de sincronização de alvejamento, que 
inclui: os alvos altamente compensadores (AAC) priorizados; os meios de reconhecimento, vigilância 
e aquisição de alvos (busca de alvos - BA) encarregados de adquirir aqueles alvos; os meios amigos 
encarregados de atacá-los; os efeitos desejados e as associadas medidas de desempenho e 
medidas de eficácia para a avaliação; e os meios encarregados de conduzir a avaliação. Estes 
produtos do processo de alvejamento são informados ao comandante e suas decisões são 
traduzidas para a ordem de operações (O Op) com anexos. As NSA são critérios aplicados ao 
adversário ou atividade inimiga (aquisições [BA] e informações do campo de batalha) e usados para 
decidir se a atividade é um alvo. As normas abordam a precisão ou outro critério específico que deve 
ser atendido antes do alvo poder  ser engajado. O conselho de alvejamento se reúne para 
recomendar a proposta do grupo de trabalho e receber a aprovação ou diretriz adicional do 
comandante. 

Esta função inicia o processo militar de tomada de decisão (PMTD). Ela não termina quando o plano 
é completado; a função ‘decidir’ continua através das operações. 

 
 
 

 
DETECTAR E        
LOCALIZAR 
ALVOS DE 

SUPERFÍCIE 

‘Detectar” é a próxima função crítica do processo de alvejamento. O G-2/S-2 é a figura principal na 
direção do esforço para detectar alvos de alta prioridade, identificados na função “decidir” do 
processo de alvejamento. A execução do plano de inteligência, vigilância e reconhecimento (IVR) 
começa durante a preparação e continua através da execução. Os alvos e os alvos suspeitos são 
passados ao grupo de trabalho de alvejamento para fins de comparação com a MGA. Aqueles que 
cumprem os critérios estabelecidos são passados às unidades de tiro para o ataque durante a 
execução. 

Durante o PMTD, um recurso chave para o planejamento do apoio de fogo e para o alvejamento é a 
inteligência gerada pelo reconhecimento e pela vigilância. A sincronização do reconhecimento e da 
vigilância vincula os meios de BA a encontrarem formações inimigas específicas ou a responderem 
pedidos de informações solicitados pelo comandante. Áreas nomeadas de interesse e áreas de alvo 
de interesse são pontos focais, particularmente para o esforço de vigilância, e são integrados no 
plano de gestão de coleta. 

PROVER APOIO 
DE FOGO 

(DISPARAR) 

Os fogos são ‘distribuídos’ (a terceira função no processo de alvejamento) sobre os alvos durante a 
execução. 

Esta função ocorre primariamente na execução, na qual alguns alvos podem ser engajados, 
enquanto a unidade apoiada está se preparando para a operação como um todo. 

 
 
 

 
AVALIAR A 
EFICÁCIA 

‘Avaliação’ é o contínuo monitoramento e aferição da corrente situação e do progresso de uma 
operação. A avaliação inclui a aferição das operações com o uso das medidas de desempenho e de 
eficácia, que fornecem uma base para o comandante, o chefe dos fogos/oficial de apoio de fogo da 
brigada e o comandante do batalhão de fogos avaliem a contribuição que os fogos escaláveis 
fizeram para a obtenção do estado final desejado. A ‘avaliação de combate’ é a determinação da 
eficácia total da força empregada durante as operações militares. Ela é composta por três 
componentes   principais: 
(a) avaliação dos danos de batalha; (b) avaliação da eficácia da munição; e (c) recomendação da 
repetição do ataque (reengajamento). 

Esta função ocorre durante o processo das operações. O alvejamento é continuamente 
aperfeiçoado e ajustado em conjunto pelo comandante e o estado-maior, na medida em que a 
operação se desdobra. 

Fonte: EUA (2011, p. 1-3, 1-4, 3-5, 3-6) 
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4. O ESTADO DA ARTE 
 

Desde 2008, o Ex/EUA reorganiza suas publicações doutrinárias em quatro 

níveis. As publicações de primeiro nível apresentam os princípios duradouros do 

core (núcleo), que guiam o caminho do Exército Americano. As de segundo nível são 

elaboradas nos princípios fundamentais de suas correspondentes de primeiro nível, 

desenvolvendo os assuntos elencados, porém, sem entrar em detalhes, que são de 

responsabilidade das publicações de terceiro nível. Estas últimas descrevem, de 

forma prescritiva, como são executadas as operações descritas nas publicações do 

nível superior, tratando das táticas (organização e emprego) e dos procedimentos. 

Já as publicações de quarto nível expõem as técnicas, ou seja, as normas para 

desempenhar as missões, funções e tarefas. 

Atualmente, o assunto ‘alvejamento’ está regulado nas publicações 

doutrinárias do Ex/EUA elencadas na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Publicações doutrinárias do Ex/EUA e o alvejamento 

Nível 
doutrinário 

Tipo de 
publicação 

no                                 Título Ano 

1o ADP 3-09 Fires (Fogos) 2012 

2o ADRP 3-09 Fires (Fogos) 
2013 
(C1) 

3o FM 3-09 
Field Artillery Operations and Fire Support 
(Operações de Artilharia de Campanha e Apoio de 
Fogo) 

2014 

4o ATP 3-60 Targeting (Alvejamento) 2015 

 Legenda: ADP – Army doctrine publication (publicação doutrinária do Exército) 
ADRP – Army doctrine reference publication (publicação de referência doutrinária do 
Exército) ATP – Army techniques publication (publicação técnica do Exército) 
C1 – change (alteração) no 1 
FM – Field manual (manual de campanha) 

 

Fonte: o autor 

 

A ADP 3-09 (EUA, 2012, p. 1) discorre sobre a função de combate fogos, 

definindo-a como “as tarefas e sistemas relacionados, que proporcionam o uso 

coletivo e coordenado dos fogos indiretos do Exército, da defesa aérea e de mísseis 

e dos fogos conjuntos através do processo de alvejamento”. 

A referida publicação destaca que o alvejamento é uma das tarefas sob a 

responsabilidade da função de combate fogos, evidenciado a necessidade das duas 

categorias de alvejamento (deliberado e dinâmico), para organizar os fogos, e da 

metodologia de alvejamento com um todo, para planejar, preparar, executar e avaliar 
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os fogos contra as ameaças terrestres. “Os fogos são integrados através do 

alvejamento” (EUA, 2012, p. 5). 

O alvejamento fornece um método eficaz para combinar as capacidades da 
força amiga contra alvos inimigos. Uma parte essencial do alvejamento é a 
identificação de potenciais situações de fratricídio e as medidas de 
coordenação necessárias para gerenciar e controlar positivamente o ataque 
de alvos. O alvejamento do Exército usa as funções decidir,  detectar, 
disparar e avaliar (D3A) como sua metodologia. Suas funções 
complementam as etapas de planejamento, preparação, execução e 
avaliação do processo de operações. O alvejamento do Exército se destina 
a duas categorias de alvejamento – deliberado e dinâmico.  O alvejamento 
deliberado processa  alvos planejados.  O alvejamento   dinâmico processa 
alvos de oportunidade e alterações de alvos ou objetivos planejados. (EUA,  
2012, 
p. 5) 

 

Por sua vez, a ADRP 3-09 (EUA, 2013a) desenvolve o assunto fogos em três 

vertentes: fogos em apoio às operações terrestres unificadas; organizações de fogos 

e pessoal chave; e fogos no processo das operações. É na terceira vertente em que 

o tema ‘alvejamento’ é mais desenvolvido. 

O alvejamento é uma tarefa fundamental da função fogos, que envolve 
várias disciplinas e requer a participação de vários elementos e 
componentes de estado-maior da força  conjunta, juntamente com 
numerosas agências não militares. O propósito do alvejamento é integrar e 
sincronizar os fogos nas operações terrestres unificadas. O alvejamento do 
Exército usa as funções decidir, detectar, disparar e avaliar (D3A) como sua 
metodologia. Estas funções complementam o desenvolvimento, 
planejamento, execução e avaliação da eficácia do alvejamento e do 
emprego das armas. (EUA, 2013a, p. 3-1) 

 
O relacionamento entre o processo das operações e o alvejamento apresenta 

algumas atualizações pontuais, ilustradas na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Relacionamento entre o processo das operações e o alvejamento 

Processo 
das 

Operaçõe
s 

 
D3A 

 
                                             Tarefas de Alvejamento 

A
v

a
li

a
ç

ã
o

 C
o

n
tí

n
u

a
 P

la
n

e
ja

m
e

n
to

 

D
e

c
id

ir
 

- Realizar a análise do valor do alvo para desenvolver o apoio de fogo, os alvos de alto 
valor e a lista de meios críticos. 
- Fornecer estimativas correntes de fogos e informação/influência para a diretriz de 
alvejamento do comandante e efeitos desejados. 

- Designar potenciais alvos altamente compensadores. 
- Desconflitar e coordenar potenciais alvos altamente compensadores. 
- Desenvolver a lista de alvos altamente compensadores/lista de meios defendidos. 
- Estabelecer normas de seleção de alvos e matriz de identificação (defesa aérea e de 
mísseis). 

- Desenvolver a matriz guia de ataque, o apoio de fogo e as tarefas das atividades 
ciber/eletromagnéticas. 

- Desenvolver as associadas medidas de desempenho e de eficácia. 
- Aperfeiçoar a lista de alvos altamente compensadores. 
- Aperfeiçoar as normas de seleção de alvos. 
- Aperfeiçoar a matriz guia de ataque e a ordem de míssil tático superfície-ar. 
- Aperfeiçoar as tarefas de apoio de fogo. 
- Aperfeiçoar as associadas medidas de desempenho e de eficácia. 
- Desenvolver a matriz de sincronização de alvejamento. 
- Esboçar os pedidos de meios de controle do espaço aéreo. 

- Finalizar a lista de alvos altamente compensadores. 
- Finalizar as normas de seleção de alvos. 
- Finalizar a matriz guia de ataque. 
- Finalizar a matriz de sincronização de alvejamento. 
- Finalizar as tarefas de apoio de fogo. 
- Finalizar as associadas medidas de desempenho e de eficácia. 
- Submeter os requisitos de informação ao estado-maior e unidades subordinadas. 

P
re

p
a

ra
ç

ã
o

 

D
e

te
c

ta
r 

- Coletar informações (vigilância e reconhecimento). 
- Reportar e disseminar as informações. 
- Atualizar os requisitos de informação na medida em que são respondidos. 
- Focar os sensores, localizar, identificar, manter o rastro e determinar o tempo disponível. 
- Atualizar a lista de alvos altamente compensadores, a matriz guia de ataque, a matriz 
de sincronização de alvejamento, a matriz de identificação (defesa aérea e de mísseis) 
e a ordem de míssil tático superfície-ar, conforme se necessário. 
- Atualizar as tarefas de apoio de fogo. 
- Atualizar as associadas medidas de desempenho e de eficácia. 
- Alvo validado, desconflito e liberação da área de alvos resolvidos, aprovação da 
execução/engajamento do alvo. 

E
x

e
c

u
ç

ã
o

 

D
is

p
a

ra
r - Ordenar o engajamento. 

- Executar os fogos de acordo com a matriz guia de ataque, a matriz de 
sincronização de alvejamento, matriz de identificação (defesa aérea e de 
mísseis) e a ordem de míssil tático superfície-ar. 
- Monitorar/gerenciar o engajamento. 

A
v

a
li

a
r 

A
v

a
li

a
r - Avaliar as tarefas de execução (como determinado pelas medidas de desempenho). 

- Avaliar os efeitos (como determinado pelas medidas de eficácia). 
- Relatório de resultados. 
- Recomendação de repetir o ataque/reengajamento. 

Fonte: EUA (2013a, p. 3-2) 
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A ADRP 3-09 também aborda as quatro funções da metodologia D3A. (Tabela 

17) 

 

Tabela 17 – Metodologia do alvejamento (D3A) – 2013 

FUNÇÃO                                                          DESCRIÇÃO 

DECIDIR 

‘Decidir’ é a primeira função no alvejamento e ocorre durante a porção de planejamento do processo 
das operações. A função ‘decidir’ continua ao longo das operações. O estado-maior desenvolve as 
informações do ‘decidir’ para responder os seguintes questionamentos: 

- Quais alvos devem ser adquiridos e atacados/engajados? 

- Quando e onde estão os alvos possíveis de serem encontrados? 

- Como as regras de engajamento impactam a seleção do alvo? 

- Quanto tempo o alvo permanecerá, uma vez adquirido? 

- Quem ou o quê pode localizar/rastrear os alvos? 

- Qual será a precisão requerida da localização do alvo para atacar/engajar o alvo? 

- Quais são as prioridades para o reconhecimento, vigilância, aquisição de alvo [BA], alocação de sensor 
e emprego? 

- Quais são os requisitos de inteligência essenciais para o esforço de alvejamento e como e quando a 
informação precisa ser coletada, processada e disseminada? 

- Quando, onde, como e em que prioridade o salvos devem ser atacados/engajados? 

- Quais são as medidas de desempenho e as medidas de eficácia que determinam se o alvo foi 
atacado/engajado com sucesso e se os efeitos desejados pelo comandante foram gerados? 

- Quem ou o que pode atacar/engajar os alvos e como o ataque/engajamento pode ser conduzido (por 
exemplo, número/tipo dos meios de ataque/engajamento, munição a ser usada) para gerar os efeitos 
desejados e quais são os meios/recursos necessários, baseados na diretriz do comandante? 

- O que ou quem obterá a avaliação ou outra informação requerida para a determinação do sucesso 
ou da falha de cada ataque/engajamento? Quem deve receber e processar essa informação, quão 
rápido e em que formato? 

- Quem tem a autoridade de tomar decisões para determinar o sucesso ou a falha e quão rapidamente 
precisa ser feita e disseminada? 

- Quais ações serão requeridas se um ataque/engajamento é sem êxito e quem tem a autoridade para 
dirigir essas ações? 

DETECTAR 

‘Detectar’ é a segunda função no alvejamento e ocorre primariamente durante a parte de preparação 
do processo das operações. Um recurso chave para o planejamento dos fogos e alvejamento é a 
inteligência gerada através das operações de reconhecimento, vigilância e inteligência, para responder 
aos requisitos de informação de alvejamento. Os requisitos para a detecção do alvo e para a ação são 
expressos como RIP (requisito de inteligência prioritário) e requisitos de informação. Sua prioridade 
depende da importância do alvo para o curso da ação amiga e para os requisitos de rastreamento. A 
RIP e os requisitos de informação que apoiam a detecção de AAC são incorporados no plano geral de 
coleta de informações da unidade. As áreas nominadas de interesse e as áreas de alvo de interesse 
são pontos focais, particularmente para esse esforço, e são integradas ao plano de coleta de 
informações. 

A função ‘detectar’ continua durante a execução da ordem de operações (O Op). Os meios de 
aquisição de alvos [BA] reúnem as informações e reportam o que encontraram para seus escalões 
superiores de controle, que, por sua vez, passam a informação pertinente para as agências 
designadas. Alguns meios de coleta fornecem alvos atuais, enquanto outros meios devem ter suas 
informações processadas, para produzir alvos válidos. As prioridades de alvos, desenvolvidas na 
função ‘decidir’, são usadas para acelerar o processamento dos alvos. Surgem situações onde o 
ataque a um alvo, em consequência da localização e identificação, é ou impossível (por exemplo, fora 
de alcance) ou indesejável (fora de alcance, mas se movimentando para um local vantajoso para o 
ataque). Alvos críticos que não podemos ou não escolhemos para atacar de acordo com a diretriz de 
ataque devem ser rastreados para garantir que não serão perdidos. O rastreamento dos alvos 
suspeitos agiliza a execução da  guia de ataque. O rastreamento dos alvos os mantêm à vista, 
enquanto eles são validados. Os planejadores e executores devem manter em mente que os meios 
usados para rastrear o alvo devem estar indisponíveis para a aquisição de alvos [BA]. Na  medida em 
que os alvos são desenvolvidos, os sistemas de armas apropriados são designados, de acordo com a 
guia de ataque e os requisitos de localização dos sistemas. 

DISPARAR 

‘Disparar’ é a terceira função no alvejamento e ocorre primariamente durante o estágio de execução do 
processo das operações. O principal objetivo é atacar/engajar alvos, de acordo com a diretriz do 
comandante. A seleção de um sistema de arma ou uma combinação de sistemas de armas leva a uma 
solução técnica para a arma selecionada. 

                (Continua) 
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                   (Continuação) 

FUNÇÃO                                                           DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 

 
AVALIAR 

‘Avaliar’ é a quarta função do alvejamento e ocorre ao longo do processo das operações. O comandante e 
o estado-maior avaliam os resultados da execução da missão. Na avaliação, são as seguintes 
considerações chave: 
- Avaliar os resultados. Avaliar os resultados da execução da missão. Se a avaliação revela que a diretriz 
do comandante não foi cumprida, o alvejamento deve continuar focando o alvo envolvido. Este retorno 
pode resultar em alterar as decisões originais feitas durante a seleção do alvo. Estas alterações podem 
influenciar a execução contínua do plano. 
- Avaliação contínua. O processo de avaliação é contínuo e diretamente ligado às decisões do 
comandante durante todo o planejamento, preparação e execução das operações. Os estados-maiores 
ajudam o comandante, monitorando numerosos aspectos que podem influenciar o resultado das 
operações e fornecer ao comandante, a tempo, a informação necessária para as decisões. O 
planejamento para o processo de avaliação ajuda os estados-maiores, identificando aspectos chave da 
operação que o comandante está interessado em acompanhar de perto e onde o comandante quer tomar 
decisões. 
- Avaliar em todos os níveis. A avaliação ocorre em todos os níveis e em todo o espectro do conflito. 
Mesmo em operações que não incluem combate, a avaliação do progresso é tão importante e pode ser 
mais complexa do que a avaliação de combate tradicional. Como regra, o nível em que uma operação 
específica, tarefa ou ação é dirigida deve ser o mesmo em que tal atividade é avaliada. 
- Avaliação de combate. A avaliação de combate é a determinação da eficácia da força empregada 
durante as operações militares. A avaliação de combate é composta de três elementos: 

 Avaliação de danos de batalha; 
 Avaliação da eficácia das munições; 
 Recomendação de repetir o ataque (reengajamento). 

Fonte: EUA (2013a, p. 3-3, 3-4) 
 

Já o novo FM 3-09 (EUA, 2014), publicação doutrinária de terceiro nível, 

anuncia ser diferente de quaisquer FM 6-20 ou FM 3-09 visto anteriormente, 

fornecendo orientações atualizadas para os escalões do Ex/EUA a respeito do 

emprego da Art Cmp e do planejamento, preparação, execução e avaliação do apoio 

de fogo. 

Em relação ao assunto ‘alvejamento’, o referido manual formaliza a existência 

do ‘oficial de alvejamento’ (um ou mais) nas células fogos dos diversos escalões, 

desde o nível corpo de exército até o nível batalhão. Seus deveres e 

responsabilidades incluem: 

- Coordenar com o G-2/S-2, para identificar e refinar os alvos altamente 
compensadores. 
- Auxiliar o planejador de coleta de informações, para garantir que o 
plano de coleta de informações está sincronizado com a função de combate 
fogos. 
- Gerenciar as mudanças para o azimute do radar de busca e para as 
zonas de radar. 
- Desenvolver e gerenciar a lista de alvos altamente compensadores, as 
normas de seleção de alvos, a matriz guia de ataque e a matriz de 
sincronização de alvejamento. 
- Coordenar os horários de sinalização de radar, para garantir que eles 
estejam desconflitados com a análise de padrão dos fogos indiretos do 
inimigo. 
- Assessorar e assistir à célula fogos e ao oficial de guerra eletrônica na 
coordenação e integração dos fogos indiretos e conjuntos, incluindo os 
ataques eletrônicos e facilitando as operações de apoio de guerra 
eletrônica. 
- Coordenar o posicionamento e o estado (status) dos meios de aquisição 
de alvos [BA]. 
- Recomendar e implementar com o oficial de contrafogo (contrabateria) 
a diretriz de contrafogo do comandante (incluindo as zonas de radar) e 
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outras prioridades de engajamento de alvo. (EUA, 2014, p. 2-12) 
 

No que tange à metodologia D3A, é apresentada uma sinopse do 
alvejamento. (Tabela 18) 

 

Tabela 18 – Sinopse do alvejamento 

→Decidir→ →Detectar→ 

Determina Baseado em Determina Baseado em 

O que (tarefa): focado no 

inimigo. Determina que 
apoio de fogo e tarefas das 
AII são essenciais para o 
sucesso da operação 
(formação ou função do 
inimigo e efeitos desejados 
de ataque). 

 

Por que (propósito): 

focado no amigo. 
Determina o propósito do 
emprego dos fogos (por 
exemplo, para suprimir, 
neutralizar e destruir 
sistemas de apoio de fogo 
e nódulos de controle do 
inimigo). 

Recebimento da 
Missão 
- Intenção do comandante. 
- Concepção das operações. 
- Diretriz de 
planejamento inicial. 
- Diretriz para os fogos. 

 

Análise da missão: 
- Tarefas 
especificadas & 
implícitas. 
- PICB. 
- Análise do valor do alvo. 
- AAV. 

Quem/Onde: focado 

na detecção. Os meios 
são empregados para 
detectar alvos 
altamente 
compensadores. 

 

Os meios de coleta de 
informações identificam e 
localizam os alvos que 
podem ser atacados pelos 
fogos, ataque eletrônico e 
AII. 

Desenvolvimento de CDA. 
- Esquema de fogos 
- AAC 
- NSA 
- MGA 
- Tarefas de apoio de fogo 
- Tarefas de ataque 

eletrônico 
- Tarefas de 
informação e influência 
- Medidas de desempenho 
- Medidas de eficácia 

 

Análise de CDA 
- Refina os produtos acima. 
- LAAC 
- MSA 

- Pedido de 
controle 
aeroespacial 
- Requisitos de informação 

 

Produção de ordens 
- Finaliza os produtos acima. 
- Plano de apoio de fogo 

- Plano de coleta 
de informações 
- Plano de 
controle 
aeroespacial 
- Pl Op / O Op 

- Anexo ‘D’ – Fogos, 
com tabelas 

Quem/Onde: focado no 

disparo. Visa à porção 
‘quem e onde da tarefa (tal 
como o ataque de um alvo 
específico, duração do 
ataque e efeitos 
desejados. 

- CDA desenvolvido 
- Esquema de 
fogos Jogo da 
guerra 
- Decisão do CDA 
- Pl Op / O Op 
- LAAC 
- MGA 
- MSA 

- Plano de 

controle 
aeroespacial 

Efeito: identifica se o 

efeito intencionado foi 
atingido pelos meios de 
ataque e quão bem os 
meios de ataque 
funcionaram. 

- Pl Op / O Op 
- Execução da tarefa 
- Efeitos do apoio de fogo 
- Efeitos do ataque eletrônico 
- Efeitos das AII 
- Avaliação de combate 
- Medidas de desempenho 
- Medidas de eficácia 

AAC – alvos altamente 
compensadores AAV – alvos de alto 
valor 
AII – atividades de informação e 
influência CDA – curso da ação 
LAAC – lista de alvos altamente compensadores 

MGA – matriz guia de ataque 
MSA – matriz de sincronização de alvos 
NSA – normas de seleção de alvos 
O Op – ordem de operações Pl Op – plano de operações 

Fonte: EUA (2014, p. 3-7) 

 
Em prosseguimento, cada função do alvejamento é abordada sumariamente. 

Na função ‘decidir’, basicamente são repetidas os questionamentos contidos na 

ADRP 3-09 (ver Tabela 17) e considerações são feitas sobre as restrições de 
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alvejamento, abordando a lista de não-ataque e a lista de alvos restritos. (EUA, 

2014) 

Na função ‘detectar’, é ressaltado o seu propósito de indicar como e quais 

meios de BA encontram alvos especificados a um nível de precisão requerido. 

Destaca, ainda, os conceitos de ‘área nominada de interesse’ e ‘área de alvo de 

interesse’, usados para convergir os esforços de vigilância. 

Uma ‘área nominada de interesse’ é uma área geoespacial ou um nó ou elo 
de sistemas na qual uma informação, que irá satisfazer uma exigência 
específica de informação, pode ser coletada. As áreas nominadas de 
interesse são usualmente selecionadas para capturar indicações de cursos 
da ação do adversário, mas podem estar relacionadas com as  condições do 
ambiente operacional. Uma ‘área de alvo de interesse’ é a área geográfica 
onde alvos de alto valor podem ser adquiridos e engajados por forças 
amigas. Nem todas as áreas de alvo de interesse tomarão parte do curso da 
ação do inimigo; apenas as áreas de alvo de interesse associadas com os 
alvos de alta prioridade são de interesse do estado-maior. Estes são 
identificados durante o planejamento do estado-maior e o jogo da guerra. As 
áreas de alvo de interesse diferem das áreas de engajamento no grau. As 
áreas de engajamento são planejadas para o uso de todas as armas 
disponíveis; as áreas de alvo de interesse podem ser engajadas por uma 
simples arma. (EUA, 2014, p. 3-9) 

 
No tocante à função ‘disparar’, evidencia-se as ações do oficial G-3/S-3 e do 

chefe dos fogos/oficial de apoio de fogo em prover a diretriz para a coordenação e 

sincronização na introdução da MGA, plano de coleta de informações, GE e AII ao Pl 

Op ou O Op. 

Da última função da metodologia de alvejamento, ‘avaliar’, são realçados o 

seu desenvolvimento ao longo de todo o processo das operações, a avaliação de 

combate e a recomendação de repetir o ataque (reengajamento). 

Chega-se, enfim, à publicação de quarto nível doutrinário, a ATP 3-60 (EUA, 

2015). Esta publicação substitui o FM 3-60 de 2010, incorporando todas as 

alterações evidenciadas pelas novas publicações do Exército e das FA/EUA sobre o 

assunto ‘alvejamento’, desenvolvidas no espaço temporal entre as publicações em 

questão e no contexto das operações terrestres unificadas. A nova ATP 3-60 agrega, 

ainda, os conhecimentos e experiências coletivas adquiridas em recentes operações 

e em vários exercícios. A Tabela 19 mostra a estrutura da referida publicação. 
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       Tabela 19 – Estrutura da ATP 3-60 (2015) 

Capítulo / Apêndice SUMÁRIO 

Capítulo 1 Discute as diretrizes e a filosofia de alvejamento com as técnicas de alvejamento. 

Capítulo 2 
Discute a metodologia de alvejamento referente aos efeitos letais e não letais. Discute a 
metodologia D3A e a integração e sincronização com as forças de manobra. 

Capítulo 3 
Discute os requisitos de alvejamento nos escalões corpo e divisão e detalha a metodologia 
D3A dos comandantes e oficiais do estado-maior em apoio às operações táticas. 

Capítulo 4 Discute o alvejamento no nível brigada. 

Apêndice A 
Discute as funções encontrar, fixar, rastrear, apontar, engajar e avaliar (EFRAEA) referentes 
às técnicas de alvejamento. 

Apêndice B 
Discute as funções encontrar, fixar, finalizar, explorar, analisar e disseminar (EFFEAD) 
referentes às técnicas de alvejamento. 

Apêndice C 
Discute a análise do valor do alvo usando a ferramenta criticidade, acessibilidade, 
recuperabilidade, vulnerabilidade, efeito e reconhecibilidade (CARVER). 

Apêndice D Fornece exemplos de formatos e relatórios de alvejamento. 

Apêndice E Fornece uma lista de verificação de alvejamento, usando a metodologia D3A. 

Apêndice F 
Fornece exemplos de procedimentos operacionais padrão do grupo de trabalho de 
alvejamento. 

Apêndice G Fornece dado (datum) comum. 

Apêndice H Fornece exemplo de numeração de alvo. 

          Fonte: EUA (2015, p. viii) 

 
A maior parte do texto do FM 3-60 de 2010 é aproveitada, embora algumas 

alterações tenham sido introduzidas de forma pontual. Este foi o caso das diretrizes 

de alvejamento, anteriormente chamadas de princípios, que, uma vez respeitadas, 

aumentam a probabilidade de criação dos efeitos desejados, ao passo que diminui a 

possibilidade de efeitos colaterais indesejados ou adversos. (Tabela 20) 

 
Tabela 20 – Diretrizes de alvejamento (2015) 

Nº DIRETRIZ 

 

1 

O alvejamento foca na obtenção dos objetivos do comandante. É a função de alvejamento que obtém 
eficientemente aqueles objetivos dentro de um conjunto de parâmetros no nível operacional, limitações 
dirigidas, regras de engajamento ou regras do uso da força, lei da guerra e outra diretriz dada pelo 
comandante. Cada alvo nominado deve contribuir para a realização dos objetivos do comandante. 

 

2 
O alvejamento busca criar os efeitos desejados por meio de ações letais e não letais. A análise de alvo 
considera todos os meios possíveis, para criar os efeitos desejados, extraídos de todas as capacidades 
disponíveis. A arte do alvejamento procura criar os efeitos desejados com os menores riscos e consumos de 
tempo e de recursos. 

3 O alvejamento dirige as ações letais e não letais para criar os efeitos desejados. 

4 
O alvejamento é uma tarefa fundamental da função de combate fogos, que envolve muitas disciplinas e 
requer a participação de muitos elementos de estado-maior da unidade e componentes. 

 

 

5 

O alvejamento cria efeitos sistematicamente. A metodologia de alvejamento é um processo racional e 
iterativo, que metodicamente analisa, prioriza e atribui meios contra alvos sistematicamente, para criar 
aqueles efeitos que contribuirão para a obtenção dos objetivos do comandante. Se os efeitos desejados não 
criados, os alvos podem ser considerados novamente no processo ou as operações podem ter de ser 
modificadas. 

Fonte: o autor, baseado em EUA (2015, p. 1-2) 

 

Uma novidade é a apresentação da definição do termo ‘efeito’, como sendo: 
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1. O estado físico ou comportamental de um sistema que resulta de uma 
ação, um conjunto de ações ou outro efeito. 2. O resultado, desenlace ou 
consequência de uma ação. 3. Uma alteração em uma condição, 
comportamento ou grau de liberdade. (EUA, 2015, p. 1-2) 

 

A Tabela 21 mostra os termos utilizados para descrever os efeitos 

desejados previstos na doutrina do Ex/EUA. 

 
Tabela 21 – Efeitos desejados 

EFEITO DESCRIÇÃO 

Iludir 
Os líderes militares tentam enganar os tomadores de decisão da ameaça, 
manipulando a sua compreensão da realidade. 

 

Derrotar 

‘Derrotar’ é uma tarefa de missão tática que ocorre quando uma força inimiga 
perde temporariamente ou permanentemente os meios físicos ou a vontade de 
lutar. 

Degradar ‘Degradar’ é reduzir a eficácia ou eficiência de uma ameaça. 

 

Atrasar 

‘Atrasar’ é diminuir o tempo de chegada das forças inimigas ou de suas 
capacidades ou alterar a habilidade do inimigo ou adversário de projetar forças 
ou capacidades. 

Negar 
‘Operações de negação’ são ações para impedir ou negar o inimigo de usar o 
espaço, pessoal, suprimentos ou instalações. 

 
 

Destruir 

‘Destruir’ é uma tarefa de missão tática que torna uma força de combate inimiga 
fisicamente ineficaz até que seja reconstituída. Alternativamente, destruir um 
sistema de combate é danificá-lo de tal forma que não consiga desempenhar 
qualquer função ou ser restaurado a uma condição utilizável sem ser totalmente 
reconstruído. 

 
Destruição 

‘Destruição’ é 1. Em um contexto de efeitos computadorizados dos fogos de Art 
Cmp, a destruição torna um alvo fora de ação permanentemente ou ineficaz por 
um longo período de tempo, produzindo 30% de baixas ou de danos materiais. 
2. Um tipo de ajustagem para a destruição de um alvo determinando. 

 
 

 
Romper 

‘Romper’ é 1. Uma tarefa de missão tática em que um comandante integra fogos 
diretos e indiretos, terreno e obstáculos para perturbar uma formação ou tempo 
do inimigo, interromper o quadro-horário do inimigo ou fazer com que as forças 
inimigas sejam empenhadas prematuramente ou ataquem de forma 
fragmentada. 
2. Um efeito obstáculo que concentra o planejamento de fogos e o esforço de 
obstáculos, para fazer com que a força inimiga quebre a sua formação e tempo, 
interrompa seu quadro-horário, empenhe meios de abertura de brechas 
prematuramente e ataque em um esforço fragmentado. 

 

Desviar 

‘Desviar’ é afastar ou de um caminho ou de um curso de ação. Um  desvio é o  
ato de tirar a atenção e as forças de um inimigo do ponto da operação principal; 
um ataque, alarme ou finta que desvia a atenção. 

Exploração 
‘Exploração’ é uma tarefa ofensiva que normalmente segue a um ataque bem 
sucedido e é projetado para desorganizar o inimigo em profundidade. 

Interditar 
‘Interditar’ é uma tarefa de missão tática na qual o comandante impede, perturba 
ou atrasa o uso de uma área ou rota pelo inimigo. 

Neutralizar 
‘Neutralizar’ é uma tarefa de missão tática que resulta em tornar o pessoal ou 
material inimigo incapaz de interferir em uma particular operação. 

 

Neutralização 

‘Neutralização’, em um contexto de efeitos computadorizados dos fogos de Art 
Cmp, torna um alvo ineficaz por um pequeno período de tempo, produzindo  
10% de baixas ou de danos materiais. 

 

Supressão 

‘Supressão’ é uma tarefa de missão tática que resulta na degradação temporária 
do desempenho de uma força ou sistema de armas, deixando-a abaixo do nível 
necessário para cumprir a missão. 

Fonte: EUA (2015, p. 1-2, 1-3) 
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Em referência à metodologia D3A, a ATP 3-60 (EUA, 2015) enfatiza que as 

quatro funções ocorrem simultânea  e  sequencialmente  durante  o  processo  das  

operações,  sendo  a ‘decisão’ realizada durante o planejamento das operações 

futuras e as demais, nas operações correntes. No desenvolvimento da metodologia, 

porém, não traz grandes mudanças. 

Assim, pode-se focar na composição das equipes de alvejamento. Nos 

escalões Corpo e Divisão de Exército, existem os grupos de trabalho de alvejamento 

(GTA). Um grupo de trabalho é definido como “um agrupamento de representantes 

predeterminados do estado-maior que se reúnem para fornecer análise, 

coordenação e recomendações para um propósito ou função em particular” (EUA, 

2015, p. 1-1). 

O grupo de trabalho de alvejamento do Corpo é um planejador e um 
executor de alvejamento. Ele tem os meios necessários para ver, planejar e 
executar o alvejamento. Para engajar o inimigo, ele envolve o uso 
coordenado da: inteligência, capacidades da informação relacionada, 
atividades ciber eletromagnéticas, fogos superfície-superfície, aviação do 
Exército, apoio aéreo componente, forças de operações especiais, sistemas 
de aeronaves não tripuladas e meios da Maria e dos Fuzileiros Navais. 
O Corpo usa os meios de coleta nas Brigadas de vigilância, para coletar 
dados por toda a área de operações. O grupo de trabalho de alvejamento 
também possui vários sistemas que  o ligam com os escalões superiores a 
aos sistemas nacionais de coleta e desencadeamento.  O posto de 
comando principal do Corpo possui comunicações, computadores e 
elementos de inteligência para sincronizar as operações como um todo e o 
alvejamento de longo alcance. 
As ações e funções dos grupos de trabalho de alvejamento do Corpo e da 
Divisão são essencialmente os mesmos, sendo a principal diferença as 
capacidades dos meios disponíveis para o alvejamento. A Divisão depende 
pesadamente dos meios do Corpo e escalões acima para o apoio de 
alvejamento de suas operações de modelagem. (EUA, 2015, p. 3-3) 

 
Nos dois escalões citados, a estrutura formal do GTA depende dos recursos 

alocados e do ambiente operacional. O pessoal-chave do GTA envolve: 

comandante, coordenador de apoio de fogo, oficial de operações, oficial de 

inteligência, subcoordenador (adjunto) de apoio de fogo, oficial de inteligência da Art 

Cmp, oficial de alvejamento do Corpo e Divisão, oficial de operações de inteligência, 

oficial de GE, oficial de engenharia, oficial de operações psicológicas, representante 

de assuntos civis, oficial policial militar e outros (advogado, oficiais de ligação aérea 

e naval, representantes de agências governamentais e não governamentais, 

capelão, médico cirurgião, oficial de assuntos civis). (EUA, 2015) 

Já o alvejamento nos escalões Brigada e abaixo: 
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[...] geralmente não é tão formal quanto ao dos escalões superiores. As 
decisões de alvejamento nos escalões superiores afetam as decisões nos 
escalões subordinados. O estado-maior da Brigada usa os produtos de 
alvejamento da Divisão para coordenar e integrar as ações de alvejamento 
da Brigada. O alvejamento da Brigada visa aos alvos atribuídos à Brigada 
pela Divisão e ao emprego dos meios sob controle da Brigada. A lista de 
alvos altamente compensadores (LAAC), nos escalões Brigadas e abaixo, é 
necessariamente mais detalhada e focada. Eles fornecem a informação que 
um sensor ou observador e um sistema de armas requerem para identificar 
e atacar alvos altamente compensadores (AAC). (EUA, 2015, p. 4-1) 

 
O grupo de trabalho de alvejamento da Brigada normalmente inclui: oficial de 

apoio de fogo da Brigada; oficial de operações da Brigada; oficial de inteligência da 

Brigada; oficial de operações de inteligência da Brigada; gerente aeroespacial de 

defesa aérea e elemento representante da aviação de Brigada; oficiais de 

alvejamento da célula fogos; representantes das seções de operações e de 

inteligência dos batalhões de Art Cmp; representantes das células fogos dos 

batalhões de manobra, do esquadrão de reconhecimento e do batalhão de 

engenharia da Brigada (se disponível); representante do oficial de ligação do ar ou 

do grupo de controle aerotático; oficial de GE ou seu representante; representante 

das atividades ciber eletromagnéticas; e outros. (EUA, 2015) 

A ATP 3-60 trata, ainda, do Conselho de Alvejamento, que é “uma reunião 

formal para obter a decisão do comandante a respeito das recomendações do GTA” 

(EUA, 2015. p. 4-16). Após sua conclusão, os produtos de alvejamento são 

disseminados para as unidades subordinadas, incluindo: 

 
As LAAC, MGA e NSA aprovadas. Estes, com os dados do plano de coleta 
de informações, podem ser combinados em uma matriz de sincronização de 
alvejamento de uma unidade específica. Plano de coleta de informações 
aprovado. O S-2 reorienta seus meios de aquisição e atualiza e dissemina o 
plano de coleta de informações.  
Tarefas para as unidades e meios subordinados. O S-3 deve preparar e 
expedir uma ordem fragmentária aos elementos subordinados para executar 
o ataque planejado e a avaliação dos alvos desenvolvidos pelo GTA e pelo 
conselho de alvejamento. (EUA, 2015, p. 4-16) 
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5. O ALVEJAMENTO CONJUNTO DAS FA/EUA 

 
O alvejamento conjunto das FA/EUA é regulado pela publicação conjunta (JP) 

da série 3-60. Esta publicação está em sua terceira edição, datada de 2013. Desde 

a primeira edição de 2002, a JP 3-60 apresenta a mesma definição para o termo 

‘alvejamento’: “processo de seleção e priorização de alvos e de correspondência à 

apropriada resposta a eles, considerando os requisitos operacionais e capacidades” 

(EUA, 2002, p. I-2, 2007, p. I-5, 2013b, p. I-1). 

O alvejamento sistematicamente analisa e prioriza os alvos e corresponde 
as apropriadas ações letais e não letais a esses alvos, para criar efeitos 
desejados específicos que atinjam os objetivos do Cmt F Cj, considerando 
os requisitos operacionais, capacidades e os resultados de avaliação 
anterior. A ênfase do alvejamento está na identificação dos recursos (alvos)  
que o inimigo menos pode se dar ao luxo de perder ou que lhe proporciona 
grande vantagem (alvos de alto valor – AAV), para, em seguida, identificar o 
subconjunto desses alvos que devem ser adquiridos e engajados, para 
alcançar o sucesso amigo (alvo altamente compensador – AAC). O 
alvejamento vincula os efeitos desejados às ações e tarefas. Isto contribui 
para a criação dos efeitos necessários para alcançar os objetivos do Cmt F 
Cj. (EUA, 2013b, p. I-5) 

 
A JP 3-60 (EUA, 2013b, p. I-1) evidencia que, embora “o propósito principal 

do alvejamento conjunto é integrar e sincronizar todos os sistemas de armas e as 

capacidades”, “nem todas as operações militares requeiram fogos baseados no 

alvejamento, pois ele não é a única função conjunta pela qual os objetivos do Cmt F 

Cj são alcançados”. Dessa forma, cada missão deve ser cuidadosamente analisada 

e entendida, no intuito de verificar se o alvejamento conjunto é  necessário para a 

obtenção dos objetivos. 

De qualquer maneira, o alvejamento é uma ferramenta disponível para 

interligar a inteligência, planos e operações através de todos os níveis de comando e 

fases das operações. (Figura 8) 
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Figura 8 – Visão geral do alvejamento 

Fonte: EUA (2013b, p. I-6) 

 

Destacam-se os quatro princípios utilizados ao longo do ciclo de alvejamento 

para criar os efeitos desejados e diminuir os efeitos colaterais indesejados. (Tabela 

22) 
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Tabela 22 – Princípios de alvejamento conjunto (2013) 

PRINCÍPIO                              DESCRIÇÃO 

Focado 

A função do alvejamento é para alcançar eficientemente os objetivos do 
Cmt F Cj, através do engajamento do alvo dentro de parâmetros 
estabelecidos pelo conceito das operações (CONOPS), as limitações dentro 
dos planos e ordens (incluir as ordens fragmentárias), as regras de 
engajamento, a lei da guerra e acordos relativos à soberania dos territórios 
nacionais. Cada alvo nominado deve contribuir para a obtenção dos 
objetivos do Cmt F Cj. 

Baseado em efeitos 

Para contribuir para a obtenção dos objetivos do Cmt F Cj, o alvejamento 
está interessado na criação dos específicos efeitos desejados através do 
engajamento do alvo. A análise do alvo considera todos os meios possíveis 
para criar os efeitos desejados, extraídos de todas as capacidades 
disponíveis. A arte do alvejamento busca criar os efeitos desejados com o 
menor risco e os menores consumos de tempo e recursos. 

Interdisciplinar 

O alvejamento conjunto é uma função do comando que requer a 
participação de várias disciplinas. Ele envolve a participação de todos os 
elementos do estado-maior do Cmt F Cj, estado-maior dos comandantes 
das forças componentes, outras agências, departamentos, organizações e 
parceiros multinacionais. 

Sistemático 

O ciclo de alvejamento conjunto é projetado para criar os efeitos desejados 
de uma maneira sistemática. Ele é um processo racional e iterativo que, 
metodicamente, analisa, prioriza e atribui meios contra os alvos 
sistematicamente. Se os efeitos desejados não são criados, os alvos devem 
ser reconsiderados no processo de alvejamento. 

Fonte: EUA (2013b, p. I-7, I-8) 

 
Em relação às categorias de alvejamento e de alvos, o alvejamento conjunto 

utiliza as mesmas classificações utilizadas no Ex/EUA. (Figura 9) 

 

 
Figura 9 – Categorias de alvejamento e alvos 

Fonte: EUA (2013b, p. II-2) 
 

Os alvos críticos componentes (ACC) são aqueles nominados pelos Cmt das 

forças componentes como AST, mas que não foram aprovados pelo Cmt F Cj. Dessa 

forma, os ACC ainda podem requerer uma execução dinâmica com uma 
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coordenação e assistência transversal da força componente em tempo um reduzido. 

(EUA, 2013b) 

O ciclo de alvejamento conjunto, por sua vez, é um processo de seis fases 

iterativas. A Tabela 23 detalha todo o processo. 

 
Tabela 23 – Ciclo de alvejamento conjunto 

FASE DESCRIÇÃO 

 
 
 

1 
O Estado Final e 

Objetivos do 
Comandante 

O entendimento do estado final militar e da intenção, centros de gravidade, 
objetivos, efeitos desejados e tarefas requeridas do comandante, desenvolvidas 
durante o planejamento operacional, fornece o ímpeto inicial para o processo de 
alvejamento. O estado final militar é o conjunto de condições requeridas que 
define a obtenção de todos os objetivos militares para a operação. Os objetivos 
são a base para o desenvolvimento dos efeitos desejados e para o escopo do 
desenvolvimento do alvo, sendo coordenados entre estrategistas, planejadores 
e analistas de inteligência para aprovação do  comandante. 

 

 
2 

Desenvolvimento 
do Alvo e 

Priorização 

O desenvolvimento do alvo é o processo de análise, avaliação e documentação, 
para identificar e caracterizar potenciais alvos que, quando engajados com 
sucesso, ajudam na obtenção dos objetivos do comandante. Este processo é 
constituído por três  etapas: análise do sistema de alvo; desenvolvimento do alvo 
de nível entidade; e gestão da lista de alvo (GLA). 

 
 

3 
Análise das 

Capacidades 

Esta fase do ciclo de alvejamento conjunto envolve a avaliação de todas as 
capacidades disponíveis contra elementos críticos de alvos, para determinar a 
apropriada opção disponível ao comandante para o engajamento do alvo ao 
destacar a melhor solução possível sob determinadas circunstâncias. A análise 
das capacidades é composta  de quatro etapas: análise da vulnerabilidade do 
alvo, atribuição de capacidades, estudo de viabilidade e estimativa de efeitos. 

 
 
 
 

4 Decisão do 
Comandante e 
Atribuição de 

Força 

O processo de atribuição de força integra as fases anteriores do alvejamento 
conjunto e une a análise das capacidades com as forças, sensores e sistemas 
de armas disponíveis. O processo de obtenção de alvos da LICAP (lista 
integrada conjunta de alvos priorizados) com as forças ou sistemas e os meios 
de inteligência, vigilância e reconhecimento disponíveis situa-se no coração da 
atribuição de força. Este processo liga o planejamento teórico às operações 
atuais. Uma vez que o Cmt F Cj aprova a LICAP, tanto total quanto 
parcialmente, ordens de tarefas são preparadas e liberadas para os 
componentes ou forças de execução. A decisão do comandante na fase 4 é 
também para aprovar o esboço da LICAP, aprovar alvos a serem adicionados ou 
removidos da LICAP ou aprovar um particular modo ou modos de engajamento 
de um particular alvo ou alvos. 

 

 
5 

Planejamento da 
Missão e 

Execução da 
Força 

Após a recepção das ordens de tarefa, um planejamento detalhado de ser 
realizado para a execução das operações. Durante a execução, o ambiente 
operacional se altera, como resultado das ações da força conjunta, do 
adversário e de outros atores. O processo de alvejamento conjunto monitora 
estas alterações, a fim de permitir aos comandantes o uso decisivo das 
capacidades da força conjunta, para apreender e manter a iniciativa. 

 
 

6 
Avaliação 

A fase de avaliação do alvejamento é um processo contínuo que avalia a 
eficácia das atividades que ocorreram durante as primeiras cinco fases do ciclo 
de alvejamento conjunto. O processo de avaliação de alvejamento ajuda o 
comandante e o estado-maior a determinar se os fins, modos e meios do 
alvejamento conjunto tiveram resultados no progresso do cumprimento da tarefa, 
na criação de um efeito ou na obtenção de um objetivo. 

Fonte: EUA (2013b, p. xi, xii) 
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A Joint Electronic Library (JOINT ELECTRONIC, 2015) oferece quatro cursos 

sobre alvejamento por intermédio da Joint Targeting School, esquematizados na 

Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Cursos de alvejamento conjunto 

CURSO 
DURAÇÃO 
(semanas)                                          CONTEÚDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado-maior de 
alvejamento 

conjunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

- Processos e definições do alvejamento conjunto. 
- Organização e arquitetura do Comando combatente e Cmt F Cj. 
- Lei da guerra. 
- Apoio de inteligência para o alvejamento conjunto. 
- Disciplinas de inteligência. 
- Apoio de inteligência para inteligência relativa às atividades de 

alvejamento. 
- Estado final e objetivos do comandante. 
- Introdução ao desenvolvimento e priorização de alvo. 
- Análise do sistema de alvo. 
- Desenvolvimento de alvo. 
- Gestão da lista de alvo. 
- Familiarização de weaponeering. 
- Armas de ar-superfície e espoletas. 
- Meios de fogos do componente aéreo. 
- Fogos de superfície-superfície. 
- Apoio de operações de informação para o alvejamento. 
- Alvejamento do ciberespaço. 
- Visão geral de estimativa de dano colateral. 
- Decisão do comandante e atribuição de força. 
- Ciclo de tarefa aérea. 
- Processo de alvejamento do componente terrestre e marítimo – D3A. 
- Encontrar, fixar, rastrear, apontar, engajar, avaliar (EFRAEA) 
- Avaliação. 
- Avaliação de combate. 

 
 
 
 
 

Aplicações de 
alvejamento 

conjunto 

 
 
 
 
 
 

1 

- Armas ar-superfície e espoletas. 
- Fogos superfície-superfície. 
- Familiarização de weaponeering. 
- Sistemas JWS (Joint Weaponeering System). 
- Ferramentas JWS. 
- Método não guiado de JWS. 
- Método guiado de JWS. 
- Método superfície-superfície de JWS. 
- Método alvo linear de JWS. 
- Método ponte de JWS. 
- Método construção de JWS. 
- Método alvo rígido de JWS. 
- Modo de cenário avançado de JWS. 
- Tópicos de weaponeering avançado de JWS. 

(Continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 

(Continuação) 

CURSO 
DURAÇÃO 
(semanas)                              CONTEÚDO 

 
 
 

Avaliação de 
dano de batalha 
conjunto (ADB) 

 
 
 
 

 
1 

- Armas ar-superfície e espoletas. 
- Fogos superfície-superfície. 
- Avaliação de alvejamento. 
- Relatório de avaliação de dano de batalha (ADB). 
- Construções. 
- Estruturas rígidas. 
- Energia elétrica. 
- Comando, controle, comunicações, computador, inteligência (C4I). 
- Petróleo, óleo e lubrificantes (POL). 
- Linhas de comunicações. 
- Forças terrestres e instalações. 
- Forças de defesa aérea / forças aéreas e aeródromos. 
- Forças navais e portos. 

 
 
 
 
 

Estimativa 
de dano 
colateral 
(EDC) 

 
 
 
 
 

1 

- Processos e definições de alvejamento conjunto. 
- Armas ar-superfície e espoletas. 
- Fogos superfície-superfície. 
- Visão geral da estimativa de dano colateral (EDC). 
- Introdução à metodologia de EDC. 
- Medição e mitigação dos efeitos das armas. 
- Validação de alvo e análise inicial. 
- Análise mínima e geral do tamanho do alvo. 
- Análise de weaponeering. 
- Análise refinada. 
- Análise de baixas. 
- Revisão da EDC. 
- Introdução à automação do EDC. 

Fonte: Joint Targeting (2014a, 2014b, 2014c, 2015) 
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6. O ALVEJAMENTO CONJUNTO NAS FORÇAS ARMADAS DO BRASIL 

 
Em 2011, o MD edita a sua publicação versando sobre a doutrina brasileira de 

operações conjuntas (Op Cj), dividida em três volumes. No seu segundo volume 

(BRASIL, 2011), é tratado o assunto ‘seleção de alvos’. 

O referido assunto está contextualizado no exame de situação do comandante 

conjunto, cujo modelo prevê o seu desenvolvimento em seis fases: análise da 

missão e considerações preliminares; a situação e sua compreensão; possibilidade 

do inimigo, linhas de ação e confronto; comparação das linhas de ação; decisão; e 

conceito preliminar da operação. Na elaboração das linhas de ação, são previstas as 

seguintes etapas: faseamento da operação; definição de indicadores; seleção de 

frentes; seleção de alvos; e seleção de direção estratégica ou direção tática de 

atuação. Na etapa de seleção de alvos, são selecionados os alvos sobre os quais 

serão dirigidas as ações militares, levando-se em consideração os efeitos desejados, 

a manobra concebida e os objetivos a serem atingidos. (BRASIL, 2011) 

Sobre o processo de seleção de alvos propriamente dito, o manual do MD 

discorre da seguinte maneira: 

 
 O processo de seleção de alvos ocorrerá de forma contínua nas 
operações conjuntas. Os alvos previamente selecionados serão avaliados, a 
fim de minimizar interferência mútua, ações duplicadas e efeitos 
potencialmente indesejáveis advindos do curso das operações. 
 Este processo proporcionará ao Comandante uma metodologia que 
permite relacionar os objetivos da campanha às ações a serem executadas 
no espaço de batalha. Permitirá, também, uma progressão lógica dos 
eventos de uma campanha ou operação, servindo de suporte à decisão e 
proporcionando maior segurança na conquista dos objetivos estabelecidos 
pelo Cmt Op [Comandante Operacional]. Anteriormente ao processo de 
seleção de alvos, a atividade de Inteligência produzirá elementos básicos 
orientados para o apoio à decisão e para o conhecimento sobre alvos. 
 O C Op [Comando Operacional] empregará o primeiro no 
planejamento e na execução da manobra e o segundo na aplicação dos 
meios letais e não letais disponíveis nas Forças. Ambos são oriundos da 
estrutura de Inteligência existente no C Op e nas F Cte [Forças 
Componentes]. O conhecimento sobre alvos deverá satisfazer as condições  
rigorosas de precisão e oportunidade. 
 A compreensão dos princípios do processo de seleção de alvos 
permitirá que, durante a Campanha: 
a) as Diretrizes e Objetivos do Cmt Op sejam atendidos corretamente; 
b) seja mantido o foco das ações nos centros de gravidade e pontos 
decisivos; 
c) os ataques sejam coordenados, sincronizados e sem interferência 
mútua; 
d) seja obtida uma resposta rápida para os alvos mais sensíveis; 
e) seja minimizada a duplicação de esforço; 
f) seja realizada uma avaliação rápida das ações executadas; e 
g) as capacidades dos meios letais e não-letais sejam integradas. 
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 As forças engajadas em uma Op Cj atacarão alvos com o propósito 
de capturar, destruir, romper, retardar, degradar, neutralizar ou enganar. O 
efeito desejado de uma ação contra um alvo deve sempre contribuir para os 
objetivos da campanha. Os alvos podem ser entendidos, de forma genérica, 
como tropas, equipamentos e quaisquer outros recursos de valor militar que 
um comandante pode utilizar para conduzir suas ações em qualquer nível 
de operação. (BRASIL, 2011, p. 69) 

 
O manual também apresenta as responsabilidades do C Op e das F Cte, 

respectivamente nos níveis operacional e tático. (Tabela 25) 

 

Tabela 25 – Responsabilidades na seleção de alvos 

COMANDO OPERACIONAL FORÇA COMPONENTE 

a) Estabelecer o processo conjunto de seleção de 
alvos, de acordo com o tipo de organização para o 
combate estabelecida. 

b) Aplicar as regras de engajamento adequadas 
conforme determinação do escalão superior. 

d) Solicitar e coordenar a produção de pastas de 

alvos de interesse da operação. 

d) Estabelecer uma célula de avaliação da 

campanha e dos danos infligidos aos alvos 
atacados. 

e) Organizar as Reuniões de Coordenação de 
Fogos, para selecionar os alvos que devam constar 
da O Coor, descrita anteriormente, e sincronizar as 
ações. 

f) Responsabilizar-se pela determinação das 
prioridades dos alvos de grande importância, a 
serem atacados por todas as forças. As ações 
contra alvos táticos, e  necessárias para o 
desenvolvimento das atividades das F Cte, deverão 
seguir as diretrizes do C Op, mas não serão objeto 
do ciclo de seleção de alvos. 

a) Propor uma lista de alvos e prioridades, no que 
for possível, conforme os objetivos de campanha. 

b) Os alvos situados aquém da linha de 
coordenação de apoio de fogo (LCAF), de interesse 
imediato da Força presente e coerente com as 
diretrizes do C Op, podem ser batidos pelos seus 
meios orgânicos ou do  escalão superior, também, 
de forma não planejada. 

c) Enviar representantes para a Reunião de 
Coordenação de Fogos, que possam esclarecer as 
necessidades da  F Cte. 

d) Enviar representantes para a Reunião de 

Coordenação de Comando. 

e) Enviar a Avaliação de Dano de Ataque ao C Op. 

Fonte: Brasil (2011, p. 69-70) 

 

O manual MD30-M-01 (BRASIL, 2011, p. 70), por fim, anuncia a existência da 

Pasta de Alvos,  que contém “um resumo extraído das informações levantadas 

sobre um alvo, das suas defesas conhecidas e outras informações de interesse, 

necessárias para a execução de uma missão contra esse alvo”. 

Já em 2013, o MD publica o MD33-M-11 (BRASIL, 2013b), abordando o apoio 

de fogo nas operações conjuntas. Neste manual, a análise de alvos é um dos 

componentes do planejamento e coordenação do apoio de fogo, juntamente com: o 

apoio de fogo conjunto; medidas contra ameaças aéreas e balísticas; interdição das 

capacidades do inimigo; ataques estratégicos; e avaliação de  danos de ataque. 
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a) Seleção de Alvos: é o processo de seleção e priorização de alvos, bem 
como a correspondência da responsabilidade apropriada de cada uma das 
Forças Componentes  sobre os alvos, considerando-se os requisitos 
operacionais e as capacidades das forças. Esse processo é a essência do 
planejamento conjunto, uma vez que exige coordenação entre as Forças 
participantes, a fim de selecionar a Força mais vocacionada para fazer a 
ação planejada sobre cada alvo, evitando-se o fratricídio e o desperdício de 
meios. A seleção de alvos provê o enlace entre os efeitos desejados no 
emprego de fogos com as ações e tarefas, no nível tático, das Forças 
Componentes. Comandantes e planejadores, em todos os níveis, devem 
considerar os objetivos e diretrizes listados pelo escalão superior, assim 
como regras de engajamento, restrições legais, danos colaterais, dentre 
outros fatores, quando da seleção de alvos. Uma integração bem sucedida 
das operações de informação no processo  de seleção de alvos é 
importante para se atingir os objetivos nas várias operações; 
[...] 
f) Avaliação de Danos de Ataque: esta tarefa inclui a avaliação, tanto da 
efetividade e desempenho do emprego de fogos, como da sua contribuição 
para a campanha ou objetivo específico. (BRASIL, 2013b, p. 15-16) 

 
O manual em questão considera alvos sensíveis e alvos sensíveis ao tempo 

(AST) como sinônimos, sendo caracterizados pela sua importância, mobilidade e 

situação tática. Os alvos sensíveis são: 

 
a) aqueles de grande valor estratégico, cujo engajamento e destruição 
podem interferir no efeito final desejado da campanha conjunta; 
b) alvos móveis, cuja destruição favorece a operação de uma ou várias F 
Cte e requerem um tratamento imediato, em razão do perigo que 
representam, ou que representarão em futuro próximo; e 
c) alvos cujo dinamismo da situação tática atribui aos mesmos uma 
importância que antes não existia. 

 
Ao descrever as missões pré-planejadas no contexto do planejamento do 

apoio de fogo no nível operacional, é explicada a sequência de elaboração dos 

documentos de planejamento dos fogos. Cada F Cte envia a sua Proposta de Lista 

de Alvos (PLA) e Lista de Alvos Móveis (LAM) para a Seção de Planejamento (D-5) 

do Estado-Maior Conjunto (EMCj). Este, por sua vez, junta as listas recebidas das F 

Cte com os alvos constantes nos Planos Estratégicos de Emprego Conjunto das 

Forças Armadas (PEECFA) e outros alvos de interesse do C Op e consolida-os na 

Lista Integrada  de Alvos (LIA). (BRASIL, 2013b) 

A LIA é analisada pelo Grupo de Coordenação de Apoio de Fogo (GCAF) na 

reunião diária de coordenação de fogos. Esta reunião tem por finalidades “definir e 

priorizar os alvos que devem ser atacados no ambiente operacional ou em outros 

locais que afetem a Campanha, bem como definir a F Cte responsável pelo ataque” 

(BRASIL, 2013b, p. 33). 
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Ao final da reunião, será consolidada a Lista Preliminar Integrada e Priorizada 

de Alvos (LPIPA). 

A LPIPA é submetida à aprovação do Cmt Op na reunião de aprovação da 

ordem de coordenação e transformada em Lista Integrada e Priorizada de Alvos 

(LIPA), que constará como um anexo da Ordem de Coordenação. As F Cte recebem 

a LIPA e separam os alvos designados às suas respectivas forças, elaborando, cada 

uma, a sua Lista Priorizada de Alvos (LPA). A LPA de cada F Cte, por fim, é 

distribuída aos respectivos escalões subordinados para a execução do ataque 

planejado. (BRASIL, 2013b) 
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7. O ALVEJAMENTO NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 
O Exército Brasileiro também organiza suas publicações doutrinárias em 

quatro níveis hierárquicos: fundamental; conceitual; tático; e normativo (BRASIL, 

2014c). Em janeiro de 2014, o manual de primeiro nível doutrinário ‘Operações’ 

(BRASIL, 2014d) é editado, chamando o alvejamento de ‘seleção, análise e 

aquisição de alvos’. 

 
A Seleção, Análise e Aquisição de alvos consistem em uma série de 

ações progressivas e interdependentes que permitem a detecção 

oportuna, a localização precisa e a identificação e análise pormenorizada 

de alvos, a fim de propiciar o emprego eficaz de atuadores (meios letais 

e/ou não letais) à disposição do Comandante. (BRASIL, 2014d, p. 7-9) 

 

A compreensão do processo de seleção, análise e aquisição permite: 

 
a) as diretrizes e os objetivos do Comandante sejam atendidos 
corretamente; 
b) seja mantido o foco das ações nos Centros de Gravidade e Pontos 
Decisivos; 
c) seja minimizada a duplicidade de esforços; 
d) os fogos letais e as ações não letais sejam integrados, coordenados e 
sincronizados sem interferência mútua; 
e) seja obtida uma resposta rápida para os alvos mais sensíveis; e 
f) seja possível realizar uma rápida avaliação das ações executadas. 
(BRASIL, 2014d, p. 7- 10) 

 
Em relação à seleção de alvos, trata-se de um processo cíclico e contínuo, 

que serve de ferramenta para o planejamento e execução da manobra e para a 

aplicação dos meios letais e não letais disponíveis. Neste processo, os comandantes 

e seus respectivos estados-maiores devem seguir as diretrizes e os objetivos 

estabelecidos pelo escalão superior, bem como considerar as restrições legais, os 

danos colaterais, as regras de engajamento e outros fatores. (BRASIL, 2014d, p. 7-

9) 

Quanto à análise de alvos, ela segue uma lógica que inicia na análise do 

centro de gravidade (CG)  da ameaça. A análise do CG resulta na identificação das 

vulnerabilidades críticas, que constituem os alvos a serem analisados para fins de 

priorização, utilizando-se os critérios da metodologia CRAVER (criticabilidade [sic], 

recuperabilidade, acessibilidade, vulnerabilidade, efeitos e reconhecibilidade). A 

análise dos alvos é realizada nos níveis estratégico, operacional e tático. No primeiro 

nível, são determinados os sistemas críticos ou subsistemas que serão atacados. No 
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segundo, é determinado o subsistema crítico ou complexo-alvo considerado 

estrategicamente crítico. Finalmente, a análise de nível tático determina a 

importância militar, a prioridade de ataque  e as armas requeridas para obter os 

efeitos desejados. (BRASIL, 2014d) 

Já a aquisição de alvos, o manual esclarece que tem o mesmo significado de 

busca de alvos (BA) e que, também, compõe o sistema de inteligência. (BRASIL, 

2014d) 

Também em janeiro de 2014, o EB lançou o manual de segundo nível 

doutrinário ‘Força Terrestre Componente’ (FTC). Ao descrever a organização das 

diversas estruturas da FTC, é citado o Grupo de Integração de Seleção e Priorização 

de Alvos (GISPA), que integra a célula fogos. Por meio do GISPA, a célula fogos 

coordena as atividades e sistemas que possibilitam o uso coletivo e coordenado dos 

fogos indiretos, fogos conjuntos e atuadores não cinéticos. (BRASIL, 2014b) 

Esse manual trata sumariamente o assunto ‘seleção e priorização de alvos’, 

definindo-o como “o processo de selecionar e priorizar os alvos determinando o meio 

apropriado para engajá-los, considerando as necessidades da operação e as 

capacidades existentes” (BRASIL, 2014b, p. G-5). Neste processo, são considerados 

as diretrizes e os objetivos do escalão superior, bem como as regras de 

engajamento, as restrições legais e os danos colaterais. 

Outra publicação de segundo nível doutrinário existente, que aborda o 

alvejamento, é o manual ‘Fogos’ (BRASIL, 2015). Nesta publicação, ao se referir aos 

fogos cinéticos, a busca de alvos e a avaliação de alvos são consideradas fases 

distintas. Logo em seguida, quando apresenta as atividades desenvolvidas durante o 

planejamento e a coordenação dos fogos, cita que a busca de alvos engloba as 

atividades de aquisição, seleção e análise de alvos. 

 
A busca de alvos consiste em obter, designar e aplicar uma prioridade 

para atuar pelo fogo sobre determinado alvo. Nesta fase, devem-se 

nomear as unidades de tiro que serão empregadas, considerando a sua 

capacidade técnica para bater o alvo, as regras de engajamento, as 

restrições legais, os possíveis efeitos colaterais do emprego dos fogos,  

além dos objetivos e das diretrizes do escalão apoiado. (BRASIL, 2015, p. 

2-3) 

 
No contexto do sistema de inteligência, a busca de alvos “compreende um 

subsistema cujo objetivo  é obter dados que venham a permitir a aplicação de fogos 
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precisos e oportunos sobre instalações, tropas, áreas ou outros objetivos que 

possam ser batidos pelos diversos sistemas de fogos” (BRASIL, 2015, p. 4-1). 

A inteligência como um todo, produz dois produtos básicos: conhecimento 

orientado para a decisão e conhecimento que trata do levantamento de alvos. O 

primeiro é empregado no planejamento e na execução da manobra, enquanto o 

segundo, na aplicação do poder de fogo. (BRASIL, 2015) 

Assim, a busca de alvos é definida como “a coleta de dados para o emprego 

dos fogos” (BRASIL, 2015, p. 4-2). Ela é realizada por meio das atividades de 

detecção, identificação e localização de alvos. A primeira atividade é executada por 

equipamentos sofisticados de locação e por variados processos, tais como: radar, 

localizadores sonoros, sistemas de aeronaves remotamente pilotadas (SARP), 

observação aérea, análise de crateras, análise de indícios ou de informes e análise 

de imagens de satélite. Na identificação do alvo, descobre-se a sua natureza, 

composição, localização e dimensões. Finalmente, a localização obtém as 

coordenadas tridimensionais do alvo. (BRASIL, 2015) 

É prevista a ação de atuadores não cinéticos, que envolve o uso da GE, 

guerra cibernética, forças especiais e de elementos especializados em operações de 

apoio à informação e operações de informação. A dinâmica dessa ação compreende 

as fases de obtenção e seleçãode alvos, designação de atuadores, emissão das 

medidas de coordenação com os demais sistemas, interdição das capacidades do 

inimigo, aplicação de meios de atuação não cinética e avaliação de danos do 

ataque. A Tabela 26 descreve cada uma dessas fases. 
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Tabela 26 – Fases da atuação não cinética 

FASE DESCRIÇÃO 

Obtenção e seleção de 
alvos 

A obtenção do alvo e a posterior seleção para ataque pelo sistema de 
atuadores não cinéticos consideram a possibilidade de emprego de seus 
meios contra objetivos e consiste na integração de ações de inteligência, por 
meio das quais se procura obter conhecimento sobre a vulnerabilidade da 
instalação ou do meio a ser atacado, com a atuação do analista de alvos. 
Com os dados obtidos, deve-se elaborar um planejamento para o ataque não 
cinético ou aproveitar esses dados para futuras oportunidades de emprego. 

Designação de atuadores 

No centro de coordenação do apoio de fogo (CCAF) ou em instalação similar, 
considerando todos os meios de apoio de fogo disponíveis para emprego e 
sendo decidido que o alvo será atacado por atuadores não cinéticos, será 
feita a designação do meio de atuação a ser aplicado com a finalidade de 
causar danos às estruturas, ao moral do pessoal ou às instalações do 
oponente. 

Emissão das medidas de 
coordenação com os 

demais sistemas 

Para a aplicação dos atuadores não cinéticos, serão emitidas as medidas de 
coordenação necessárias com os demais sistemas. Essas medidas têm a 
finalidade de proteger o pessoal empregado em determinadas áreas e 
missões. 

Interdição das capacidades 
do inimigo 

A interdição das capacidades do inimigo consiste em reduzir ou eliminar as 
possibilidades de ação ou interferência, por parte do adversário, contra as 
medidas de emprego dos atuadores não cinéticos a serem aplicados. 

Aplicação de meios de 
atuação não cinética 

O emprego desses meios ocorre no desencadeamento do ataque a redes de 
computadores, a sistemas de radares, a estruturas de C2, dentre outros 
alvos vulneráveis a essas ações. 

Avaliação de danos do 
ataque 

A avaliação de danos do ataque é a fase final, na qual será verificado o 
resultado da ação quanto a sua abrangência e eficácia sobre o alvo. Nem 
sempre será possível  obter os resultados precisos dessa atuação, em razão 
da dificuldade de  monitoramento, sendo essa avaliação proveniente de uma 
estimativa dos danos  físicos, funcionais e de sistemas, resultantes da 
aplicação do atuador não cinético sobre o alvo. 

Fonte: Brasil (2015, p. 2-5) 

 
Para o manual ‘Fogos’ (BRASIL, 2015, p. 4-3), a análise dos alvos “consiste 

no estudo de suas características e de seu relacionamento com os aspectos 

operativos, de modo a determinar a sua importância militar, a oportunidade para o 

ataque, a seleção do meio de apoio de fogo  mais adequado e o método de atuação 

mais conveniente”. 

De um modo geral, o emprego dos fogos deve estar intimamente relacionado 

com a manobra e seguir as diretrizes do comandante. Normalmente, a análise de 

alvos é realizada no órgão de coordenação de apoio de fogo e na central de tiro dos 

sistemas de apoio de fogo, valendo-se de uma metodologia de quatro etapas: 

avaliação da importância militar; determinação da oportunidade de ataque; seleção 

do atuador; e definição do método para a aplicação dos fogos. A Tabela 27 sintetiza 

as ações de cada etapa. 
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Tabela 27 – Etapas da análise de alvos 

FASE DESCRIÇÃO 

Avaliação  da 
importânciaa militar 

A importância militar do alvo é atribuída de acordo com a ameaça que este 
representa para o cumprimento da missão da força, variando conforme o 
escalão no qual é realizada. Os alvos são classificados e ordenados em lista 
de prioridades para ataque, de acordo com as suas características e com a 
situação tática. Quando novas informações sobre alvo constantes da lista se 
tornam disponíveis, a prioridade pode ser reavaliada. A evolução da situação 
tática também pode alterar prioridades anteriormente estabelecidas. 

Determinação da 
oportunidade de ataque 

Após analisada a importância militar do alvo pela qual se determinou a 
prioridade para ataque, será definida a oportunidade para a aplicação dos 
fogos, considerando a mobilidade, a recuperabilidade e a limitação do alvo. 

Seleção do atuador 

Na seleção do meio de apoio de fogo para o cumprimento da missão, o CAF 
deverá, ainda, observar as características do alvo, o efeito desejado pelos 
fogos, as influências do terreno e das condições meteorológicas sobre a 
possibilidade de bater eficazmente o alvo, além das características, 
possibilidades e limitações dos meios de apoio de fogo disponíveis. A 
precisão do meio de apoio de fogo também influencia a decisão de qual 
sistema empregar. 

Definição do método para 
a aplicação dos fogos 

O método de aplicação procura ampliar a eficácia dos fogos sobre o alvo. Os 
sistemas deverão bater os alvos com densidade e intensidade adequadas, 
buscando obter a surpresa e evitando medidas de proteção que podem ser 
tomadas pelo oponente. 

Fonte: Brasil (2015, p. 4-4, 4-5) 

 
A produção de documentos (listas de alvos diversas) segue a mesma 

sequência prevista no manual do MD ‘Apoio de Fogo em operações Conjuntas’. 

Prevê, ainda, a atuação do GISPA e a existência da reunião de coordenação de 

fogos e da reunião de aprovação da ordem de coordenação. 

A avaliação de danos de ataque também é uma das atividades previstas 

durante o planejamento e a coordenação dos fogos. 

 
A avaliação de danos de ataque inclui a estimativa da efetividade e do 
desempenho do emprego de fogos, além de sua contribuição para a 
campanha ou objetivo específico. Nessa avaliação, a fim de evitar 
indesejáveis danos colaterais, devem-se prever, desde a fase de 
planejamento, as considerações sobre o uso legal de fogos contra alvos e 
suas implicações, conforme o Direito Internacional dos Conflitos Armados 
(DICA) e as regras de engajamento. (BRASIL, 2015, p. 2-4) 

 
Essa avaliação é realizada em todos os níveis e constitui a última atividade do 

sistema de apoio de fogo dentro do ciclo do processo de sincronização e inteligência 

de objetivos. (BRASIL, 2015) 

De um modo geral, a análise de alvos do manual ‘Fogos’ segue o modelo do 

manual C 100-25 – Planejamento e Coordenação de Fogos (BRASIL, 2002). A 

análise propriamente dita é precedida da localização dos alvos, realizada pela BA. 
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a. A análise de alvos consiste no estudo de suas características e de 
aspectos operacionais, de modo a determinar a sua importância militar e, se 
for o caso: 
(1) a oportunidade para o ataque; os meios de apoio de fogo mais 
adequado para o ataque; e 
(2) o método de ataque de ataque mais conveniente. 
b. Todos os alvos são analisados assim que for confirmada a sua 
localização. 

 

O processo de análise de alvos leva em consideração o conceito da operação 

(manobra) e a diretriz de  fogos do  comandante.  Em sua primeira  fase  de 

atribuição  da  importância  militar  dos  alvos, verifica-se a grau de ameaça que eles 

representam para o cumprimento da missão, classificando-os em prioridades para o 

ataque. A Tabela 28 apresenta uma sugestão de guia para a determinação dessas 

prioridades. 

 

Tabela 28 – Guia para a determinação de prioridades de ataque a alvos 

PRIORIDADE DESCRIÇÃO 

I Alvos capazes de impedir a realização das operações previstas. 

II 
Alvos capazes de causar, imediatamente, grave interferência na 
execução das operações previstas. 

III 
Alvos capazes de causar, remotamente, grave interferência na execução 
das operações previstas. 

IV 
Alvos capazes de causar uma interferência limitada na execução das 
operações previstas. 

Fonte: o autor, baseado em Brasil (2002, p. 2-4) 

 
Com exceção das informações da Tabela 28, não há alterações substanciais 

entre as redações dos manuais C 100-25 e ‘Fogos’. Aliás, é interessante ressaltar 

que os textos sobre a análise de alvos na primeira edição do manual C 100-25 

(BRASIL, 1990) e nas segunda e terceira edições do manual C 6-1 – Emprego da 

Artilharia de Campanha (BRASIL, 1982, 1997), são praticamente idênticos. 

A primeira edição do manual C 6-1 (BRASIL, 1975), contudo, apresenta seu 

texto sobre a análise  de alvos mais desenvolvido, se comparado com a edição que 

a substituiu. Este manual define a análise de alvos como sendo “o exame dos alvos 

prováveis para determinar a sua importância  militar, a prioridade para o ataque e as 

possibilidades das armas disponíveis para cumprir a missão” (BRASIL, 1975, p. 5-5). 

Embora os alvos inopinados e previstos sigam o processo de análise de alvo, os 

primeiros normalmente são fugazes, devendo ser engajados o mais rapidamente 

possível assim que forem localizados. (BRASIL, 1975) 
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O processo inicia no momento em que o comandante anuncia o conceito da 

operação, que se transforma na consideração básica para a análise dos alvos. 

Levando-se em consideração as normas gerais de ação (NGA) e a diretriz do 

comandante, é dado prosseguimento à análise por meio do estudo das 

características do alvo. Nesta fase, verifica-se: a natureza (composição, dimensões 

e forma, vulnerabilidade, mobilidade e recuperabilidade) e a localização do alvo; os 

efeitos das condições meteorológicas (terreno, condições meteorológicas e efeitos 

combinados); as possibilidades do alvo; e as contramedidas inimigas. Na etapa das 

possibilidades do alvo, é verificada a importância do alvo em relação às suas 

possibilidades em influenciar a operação. O manual apresenta as mesmas 

classificações da Tabela 28. (BRASIL, 1975) 

A próxima fase da análise dos alvos é a escolha do tipo de efeito (destruição, 

neutralização, inquietação ou interdição), seguida da fase de seleção dos meios de 

lançamento e da munição. Nesta última, estudam-se as características do alvo e 

suas particularidades juntamente com a situação dos meios (armas, munições, 

comunicações), condições ambientais, e as consequências advindas do uso de cada 

meio disponível. Ainda nesta fase, são verificadas as prioridades de designação das 

missões previstas (fogos de Art Cmp, fogos Art naval, apoio aéreo) e são verificadas 

a potência de fogo necessária e a situação de segurança da tropa apoiada. 

(BRASIL, 1975) 

Na sequência, é feita a escolha do método de ataque, considerando-se a 

localização dos arrebentamentos, a surpresa, a densidade e a duração do fogo. Em 

continuidade, define-se a oportunidade de ataque, avaliando a mobilidade e 

recuperabilidade do alvo, as limitações para o cumprimento da missão, tempo de 

reação, tempo necessário e raio de integração (para a execução dos fogos 

nucleares). (BRASIL, 1975) 

Após passar por todas as fases citadas, chega-se à decisão para o fogo, que 

“estabelece o tipo e a quantidade de tiros a serem empregados, as unidades que 

vão atirar, as coordenadas planas e altitude do ponto de impacto desejado, a altura 

de arrebentamento, se for o caso, à hora do ataque, as medidas de segurança e o 

modo de conduzir a avaliação tática de danos” (BRASIL, 1975, p. 5- 18). 

Por sua vez, a avaliação tática de danos encerra o processo, na qual são 

verificados os efeitos do ataque. O exame é realizado respondendo as seguintes 

questões: 
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a) O projetil detonou nas proximidades do ponto desejado? 
b) O inimigo estava na área em que caiu o projetil? 
c) Foram criados obstáculos importantes? (BRASIL, 1975, p. 5-18) 

 

Nessa mesma linha, segue o manual C 6-121 – A Busca de Alvos na Artilharia 

de Campanha, de 1978. Embora o desenvolvimento da análise de alvos seja 

explicado de forma mais sucinta,  mas com as principais ideias do manual C 6-1 de 

1975, o manual C 6-121 traz uma definição ligeiramente diferente: “a análise de alvo 

é o exame das características de um alvo a fim de determinar a sua vulnerabilidade 

e a possibilidade dos sistemas de armas disponíveis para batê-los” (BRASIL, 1978, 

p. 5-16). 

É interessante ressaltar que o manual ‘Técnica de Tiro de Artilharia de 

Campanha’ (BRASIL, 2001) desenvolve a mesma sequência lógica, apresentando, 

inclusive, um fluxograma do processo de análise de alvos muito semelhante ao 

modelo do Ex/EUA de 1955, ilustrado na Figura 1. 

Retornando à atualidade, o EB edita, também em 2014, a publicação de 

terceiro nível doutrinário intitulada ‘A Força Terrestre Componente nas Operações’ 

(BRASIL, 2014a). Este manual define que o planejamento do apoio de fogo é “o 

processo contínuo de análise de alvos e designação de meios para batê-los, de 

modo a integrar o apoio de fogo necessário com a execução da manobra” (BRASIL, 

2014a, p. 11-1). Mais adiante, afirma que: 

 
Um dos processos utilizados durante a coordenação do apoio de fogo da 
FTC é o de  Seleção e Priorização de Alvos, desenvolvido basicamente no 
Grupo de Integração de mesmo nome, com o objetivo de determinar – em 
ordem de prioridade – o meio apropriado para o engajamento dos alvos 
considerando as necessidades da operação e as capacidades existentes. 
Durante o processo, deve-se considerar os objetivos e diretrizes listados 
pelo escalão superior, assim como regras de engajamento, restrições legais, 
danos colaterais, dentre outros fatores, quando da seleção de alvos. 
(BRASIL, 2014a, p. 11-4, grifo nosso) 

 
Ao descrever as atividades da célula de inteligência em apoio ao processo de 

seleção e priorização de alvos, são citados o GISPA, os AAV e a lista de alvos de 

alto valor (LAAV), sem, contudo, desenvolver os assuntos correlatos. 

Consoante a necessidade de atualização do manual C 100-25, de 2002, o 

EME designa a EsAO para formular uma proposta de novo manual de Planejamento 

e Coordenação de Fogos, publicação de terceiro nível doutrinário. A proposta 

contém três capítulos que abordam o assunto alvejamento: capítulo II – 
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Planejamento de Fogos; capítulo III – Processamento de Alvos; e capítulo VI – 

Emprego de Mísseis e Foguetes. 

No capítulo II, ao descrever o planejamento dos fogos terrestres, é previsto o 

processo de ‘seleção de alvos’, definido como “um processo contínuo, que visa a 

selecionar e priorizar os meios inimigos a serem atacados durante a operação” 

(ESAO, 2015, p. 2-16). De um modo geral,  o desenvolvimento das ações segue o 

modelo do apoio de fogo nas operações conjuntas, previsto no manual do MD de 

2013. 

Já no capítulo III, a proposta da EsAO utiliza o termo ‘processamento de 

alvos’. 

 
O processamento dos alvos consiste na capacidade de detectar alvos, 
decidir sobre o meio a ser empregado para batê-los, priorizar a execução, 
coordenar com todos os sistemas e avaliar os danos obtidos, de modo a 
potencializar a capacidade do sistema de apoio de fogo e a obter os efeitos 
desejados em todos os campos de atuação, nos níveis tático, operacional e 
estratégico. (ESAO, 2015, p. 3-1) 

 
Basicamente, a metodologia sugerida é a mesma utilizada pelo Ex/EUA, ou 

seja, a D3A. Há, porém, um acréscimo de textos de outras fontes, com os quais 

cada função é mais detalhadamente explicada. 

Por sua vez, o capítulo VI retorna à metodologia de análise de alvo tradicional, 

na qual se verifica a importância militar do alvo, a oportunidade de ataque, a seleção 

do meio para o ataque e o método de ataque. De forma semelhante ao capítulo III da 

proposta, há várias inserções de texto de outras fontes, o que torna difícil a 

compreensão e sugere que os sistemas de mísseis e foguetes não seguem a 

mesma metodologia da Art Cmp de tubo. 
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8. DISCUSSÃO 

 
Após verificar os diversos manuais norte-americanos, é possível evidenciar a 

evolução do processo de análise de inteligência de alvos até chegar ao atual 

processo de alvejamento. O estudo permite, assim, analisar o processo em si e a 

situação em que as FA Brasileiras se encontram em particular o EB. 

Este estudo inicia no FM 6-20 de 1941 do Ex/EUA, o qual destaca a seção de 

inteligência das organizações de Art envolvida com o tratamento de informações que 

resultam em possíveis alvos. Tanto este manual quanto o da edição de 1944, não é 

feita qualquer alusão à análise de alvos, sendo a ênfase dada à busca de 

informações das atividades da Artilharia inimiga. 

O termo ‘análise de alvos’ é oficializado pela Art Cmp do Ex/EUA somente em 1953. 

A Tabela 29 consolida a evolução do citado termo e suas definições até o presente 

ano de 2015. 
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Tabela 29 – Evolução dos termos 

EUA BRASIL 

1953/ 

1955 
 
 
 
 

1958 
 

1973 
 

1977 
 
 
 
 

 
1983/ 
1984 

 
1988 

 
1990 

 
 
 
 
 
 

1996 
 
 

 
2010 

 
 
 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

 
2015 

Análise de alvos 

Exame dos potenciais alvos de superfície, para 
determinar suas importâncias militares, suas relativas 
prioridades para o ataque e as capacidades das armas 
disponíveis para tal ataque. (EUA, 1955, p. 120) 

 
Idem. (EUA, 1958, p. 115) 

 

(Não definiu) 
 

Avaliação de um potencial alvo de superfície, para 
determinar sua significância para a missão  da força, a 
necessidade do ataque imediato e a capacidade e 
adequação dos elementos de apoio de fogo disponíveis 
para o ataque. (EUA,  1977,  p. K-2). 

 
(Manual sigiloso) 

 
 

Alvejamento (Não definiu) 
 

Processo de identificação de alvos inimigos para 
possível engajamento e determinação do sistema de 
ataque apropriado, a ser usado para capturar, destruir, 
degradar ou neutralizar o alvo em questão. (EUA, 1990, 
citado por JOHNSON, 1994, p. 27, HERBERT, 1996, p. 
8) 

 
Processo de seleção de alvos e de  correspondência à 
apropriada resposta a eles,  com base em requisitos e 
capacidades operacionais. (EUA, 1996, p. 1-1) 

 
Processo de seleção e priorização de alvos e de 
correspondência à apropriada resposta a eles, 
considerando os requisitos operacionais e capacidades. 
(EUA, 2010, p. 1-1). 

 

(Não definiu) 
 

Idem a 2010. (EUA, 2012, p. 5) 
 

Idem. (EUA, 2013a, p. 1-3, 2013b, p. vii) 
 
Idem. (EUA, 2014, p. 3-6) 
 
Idem. (EUA, 2015, p. 1-1) 

1975 
 
 
 
 

1978 
 
 
 

1982 
 
 
 
 
 
 
 

1990 

1997 

2001 

2002 

2013 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 

Análise de alvos 
Exame dos alvos prováveis para determinar a sua 
importância militar, a prioridade para o ataque e as 
possibilidades das armas disponíveis para cumprir a 
missão. (BRASIL, 1975, p. 5-5) 

Exame das características de um alvo a fim de 
determinar a sua vulnerabilidade e a possibilidade dos 
sistemas de armas disponíveis para batê-los. (BRASIL, 
1978, p. 5-16) 

A análise de alvos consiste no estudo de suas 

características e de aspectos operacionais, de modo a 

determinar a sua importância militar e, se for o caso: a 

oportunidade para o ataque; os meios de apoio  de 

fogo mais adequado para o ataque; e o método de 

ataque de ataque mais conveniente. (BRASIL, 1982,  

p. 6-3) 

Idem. (BRASIL, 1990, p. 2-1) 

Idem. (BRASIL, 1997, p. 6-4) 

Semelhante a 1978. (BRASIL, 2001, p. 5-4) 

Idem a 1982. (BRASIL, 2002, p. 2-2) 

Seleção de alvos é o processo de seleção  e  
priorização de alvos, bem como a correspondência da 
responsabilidade apropriada de cada uma das Forças 
Componentes sobre os alvos, considerando-se os 
requisitos operacionais e as capacidades das forças. 
(BRASIL, 2013b, p. 15-16) 

 
Processo de seleção e priorização de alvos  - 
processo de selecionar e priorizar os alvos 
determinando o meio apropriado para engajá-los, 
considerando as necessidades da operação e as 
capacidades existentes. (BRASIL, 2014a, 2014b, p. G-
5) 

 
Seleção, análise e aquisição de alvos consistem em 
uma série de ações progressivas e interdependentes 
que permitem a detecção oportuna, a localização 
precisa e a identificação e análise pormenorizada de 
alvos, a fim de propiciar o emprego eficaz de atuadores 
(meios letais e/ou não letais) à disposição  do 
Comandante. (BRASIL, 2014d, p. 7-9) 

 
Análise de alvos consiste no estudo de suas 
características e de seu relacionamento com os 
aspectos operativos, de modo a determinar a sua 
importância militar, a oportunidade para o ataque, a 
seleção do meio de apoio de fogo mais adequado e o 
método de atuação mais  conveniente.  (BRASIL, 
2015, p. 4-3) 

Seleção de alvos é um processo contínuo, que visa a 
selecionar e priorizar os meios inimigos a serem 
atacados durante a operação. (ESAO, 2015, p. 2-16) 

Processamento dos alvos consiste na capacidade de 
detectar alvos, decidir sobre o meio a ser empregado 
para batê-los, priorizar a execução, coordenar com 
todos os sistemas e avaliar os danos obtidos, de modo 
a potencializar a capacidade do sistema de apoio de 
fogo e a obter os efeitos desejados em  todos  os 
campos de atuação, nos níveis tático, operacional e 
estratégico. (ESAO, 2015, p. 3-1) 

Fonte: o autor 
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Ao comparar as definições, infere-se, parcialmente, que todas são 

semelhantes, ou seja, em sua essência, possuem o mesmo significado. Entretanto, 

constata-se que ‘análise de alvos’ é um termo muito limitado se comparado com 

todas as ações previstas em seu processo. 

A primeira fase do processo de análise do alvo prevê o estudo das 

características do alvo, que aborda a sua natureza (descrição ou composição; 

tamanho e forma; vulnerabilidade; proximidade de outras instalações e 

recuperabilidade) e a sua capacidade em influenciar nas operações (EUA, 1955, 

1958, 1973, 1977). Este último aspecto é o que, justamente, determina a importância 

do alvo. 

Outra parte do trabalho, nesta primeira fase, é verificar a localização do alvo e 

o tipo de terreno em que ele se encontra, bem como, as condições meteorológicas e 

as possibilidades de interferência do inimigo nos sistemas de armas de apoio de 

fogo. A localização do alvo está relacionada com a solução técnica para engajar o 

alvo com precisão. Este aspecto se alia aos outros três com o propósito de auxiliar 

na escolha dos meios (sistema de armas e munições) a serem utilizados no ataque 

(EUA, 1955, 1958, 1973, 1977). Assim, constata-se que estes quatro aspectos estão 

mais relacionados com a possibilidade de tiro e seleção de sistemas de armas do 

que com o alvo propriamente dito e sua importância para as operações. 

E isso também ocorre nas próximas fases do processo. Na decisão provisória, 

o comandante define  o efeito desejado para que o seu estado-maior verifique as 

capacidades dos meios disponíveis e,  após a comparação das linhas de ação, 

indique o melhor meio, o método e o momento para o  ataque. Com isso, o 

comandante emite sua decisão final (EUA, 1955, 1958, 1973, 1977). Ressalta- se 

que as características do alvo servem de base para todas as fases, entretanto, o alvo 

não é mais o objeto de análise e sim a possível missão de tiro como um todo. 

Por convenção do meio militar, a análise de alvos engloba todas as atividades 

já citadas, o que, sem dúvida, facilita a comunicação interna entre os militares e 

agiliza o desencadeamento das ações estabelecidas no processo. 

Porém, para que o processo de análise de alvos seja de fato iniciado, é 

necessário adquirir o alvo. A doutrina de busca ou aquisição de alvos da época 

prescreve deixar os meios de BA desdobrados no terreno, vigiando um determinado 

setor de busca. Ao detectar um objeto, a informação passa por  um processo de 

registro, avaliação e interpretação, que a transforma em inteligência de alvo. Após 
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este procedimento, a inteligência de alvo alimenta o sistema de inteligência e é 

transmitida para a Art começar a sua análise. (EUA, 1955, 1958, 1973, 1977) 

Ao receber da inteligência um alvo para análise e caso a decisão final do 

comandante seja de desencadear os fogos em outra oportunidade, o órgão de 

coordenação de apoio de fogo programa os alvos para serem executados a horário 

ou a pedido (fogos previstos). Se for necessário bater o alvo imediatamente, a 

missão de tiro é passada à unidade de tiro selecionada pelo processo para a pronta 

execução do tiro (fogos inopinados). Dessa forma, fica estabelecida a sequência 

‘detectar-decidir- disparar’ como a padrão a ser utilizada. 

Destaca-se que as atividades de avaliação dos fogos são definidas na fase 

‘decidir’ e executadas logo após a fase ‘disparar’ (EUA, 1955, 1958, 1973, 1977). 

Embora a avaliação dos fogos seja prevista, ela constitui uma atividade paralela ao 

processo de análise de alvos. 

Na década de 1980, a Art Cmp do Ex/EUA acumulava uma crescente 

dificuldade em completar o planejamento de apoio de fogo de forma oportuna e 

eficaz (HAUGHT, 1993). Sobre este problema, Silva (2007) também conclui que há 

um gasto elevado de tempo para concluir o processo  tradicional de planejamento do 

apoio de fogo, o qual é iniciado pelos observadores avançados (OA) e consolidado 

no escalão divisionário (planejamento bottom-up). A situação é resolvida com a 

inversão da ordem, ou seja, utilização da metodologia de planejamento top-down 

(HAUGHT, 1993, SILVA, 2007). 

Assim, para acompanhar a mudança do planejamento de fogos, as duas 

primeiras fases do processo de análise de alvos são invertidas e, para realçar o novo 

método, é criada a sigla D3 (decidir,  detectar e disparar). Surge, também, o novo 

termo targeting (EUA, 1988). Por fim, a atividade ‘avaliar’ é somada às outras três 

fases em 1996, sendo chamadas de funções e formando a sigla  D3A (decidir, 

detectar, disparar e avaliar) (EUA, 1996, HERBERT, 1996, HERTER; MANN, 1996, 

HILLIARD, 1996, KLUBA, 1996, RALSTON; LUSHER, 1996, RIGBY, 1996). 

No idioma inglês, o substantivo targeting é derivado de target, que, por sua 

vez, também pode ser um substantivo ou um verbo. Como substantivo, target 

significa: 
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1 Alvo, objeto ou lugar selecionado como o objetivo de um ataque. 1.1 Uma 
marca ou  ponto no qual alguém atira ou aponta, especialmente uma placa 
redonda ou retangular marcada com círculos concêntricos usados no tiro 
com arco e flecha ou no tiro. 1.2 Um objetivo ou resultado para o qual os 
esforços estão direcionados. (OXFORD, 2015) 
1. Um objeto ou área na qual um arqueiro ou um bom atirador aponta, 
usualmente uma superfície plana redonda marcada com anéis concêntricos. 
2. Qualquer ponto ou área destinada a; o objeto de um ataque. 3. Uma meta 
ou objetivo fixo. (COLLINS, 2015) 
1. Uma entidade ou objeto que executa uma função para o adversário, 
considerado para possível engajamento ou outra ação. 2. Para o uso na 
inteligência, um país, área, instalação, agência ou pessoa contra a qual as 
operações de inteligência são direcionadas. 3. Uma área designada e 
numerada para o futuro tiro. 4. Para o uso no apoio de fogo, um 
arrebentamento de impacto que atinge o alvo. (EUA, 2015, 1-1) 
Um alvo é uma entidade (pessoa, lugar ou coisa) considerada para possível 
engajamento ou ação, para alterar ou neutralizar a função que ela 
desempenha para o adversário. (EUA, 2013b, p. I-1) 

 
O verbo target pode ser compreendido como: 

 
1 Selecionar como um objetivo de atenção ou ataque. 2 Apontar ou 

direcionar (alguma coisa). (OXFORD, 2015) 

1. Fazer de alvo. 2. Direcionar ou apontar. (COLLINS, 2015) 
 

Em relação ao targeting, ele é um substantivo, ou melhor, um verbo 

substantivado que significa: 

 
1. (militar) Ato de decidir atacar fisicamente um particular ponto, área 
ou pessoa. 2. O ato de tentar dirigir uma pessoa ou grupo ou influenciá-los 
de alguma forma. 3. O ato de dirigir ou apontar algo em um grupo particular 
de pessoas. (COLLINS, 2015, grifo nosso) 
Processo de seleção e priorização de alvos e de correspondência à 
apropriada resposta a eles, considerando os requisitos operacionais e 
capacidades. (EUA, 2015, p. 1-1). 

 

A primeira definição do dicionário Collins (2015) foi grifada para destacar que 

há um significado da palavra targeting para o uso específico no ambiente militar, 

diferenciando-o, portanto do entendimento civil. Já o segundo significado grifado 

corresponde à definição dos manuais das FA/EUA em vigor, aqui representados pela 

ATP 3-60, a mais recente publicação sobre o tema. 

Uma vez definidos os dois termos em inglês, existe o desafio de encontrar as 

palavras correspondentes no idioma português que traduzam o significado dos 

referidos termos, particularmente para o targeting. 

Para o substantivo target, a tradução simples e literal para o português é o 

vocábulo ‘alvo’. Já o verbo correspondente para ‘alvo’ é a palavra ‘alvejar’, que 

significa “tornar alvo ou branco; tornar como alvo ou ponto de mira; branquejar, 
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mostrar-se alvo; alvorecer, despontar” (MICHAELIS, 2015, grifo nosso). Observa-se 

que também há um sentido bélico ou esportivo para o  verbo ‘alvejar’. 

Seguindo a mesma lógica de utilizar um verbo substantivado, o verbo ‘alvejar’ 

se transforma no substantivo ‘alvejamento’. No idioma português, o significado para 

o termo ‘alvejamento’ é a “ação de alvejar; branqueamento” (MICHAELIS, 2015). Há, 

portanto, a necessidade de se impor um novo significado para a palavra 

‘alvejamento’, para fins específicos de utilização no ambiente militar brasileiro. 

Desta forma, chega-se à resposta ao primeiro questionamento deste estudo: o 

alvejamento é um processo que reorganiza as quatro atividades principais previstas 

no antigo processo de análise de alvos, atualizando e substituindo este último. 

Mas qual seria a expressão mais simples e prática para sintetizar o processo 

em questão: seleção de alvos (BRASIL, 2013b, ESAO, 2015); processo de seleção e 

priorização de alvos (BRASIL, 2014a, 2014b); seleção, análise e aquisição de alvos 

(BRASIL, 2014d); análise de alvos (BRASIL, 2015); processamento dos alvos 

(ESAO, 2015); ou alvejamento? 

Mesmo que o MD já tenha chamado o processo como ‘seleção de alvos’, este 

termo não corresponde ao significado total das ações desprendidas no processo, 

pelas mesmas razões apresentadas para o termo ‘análise de alvos’. Entre todas as 

expressões elencadas, apenas a palavra ‘alvejamento’ é neutra o suficiente para 

englobar todas as funções previstas no processo. Além disso, trata-se de apenas um 

vocábulo, o que facilita o entendimento e a difusão. 

Quanto à definição oficial para o processo, observa-se que as definições do 

manual do MD de  Apoio de Fogo em Operações Conjuntas (BRASIL, 2013b) e do 

manual do EB Força Terrestre Componente (BRASIL, 2014b) são muito 

semelhantes entre si e à definição das FA/EUA. A vantagem da definição norte-

americana é de ser neutra à ação responsiva após a seleção e priorização dos 

alvos, não precisando estender o texto para citar as F Cte (constante na definição do 

MD) e nem sugerir que os alvos serão sempre engajados (constante na definição do 

EB). (Tabela 30) 
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Tabela 30 – Definição para alvejamento 

MANUAL DEFINIÇÃO 
 

ATP 3-60 

Targeting 
2015 

Processo de seleção e priorização de alvos e de correspondência à 
apropriada resposta a eles, considerando os requisitos operacionais e 
capacidades. (EUA, 2015, p. 1-1). 

 
MD33-M-11 

Ap F nas Op 
Cj 

2013b 

Processo de seleção e priorização de alvos, bem como a correspondência 
da responsabilidade apropriada de cada uma das Forças Componentes 
sobre os alvos, considerando-se os requisitos operacionais e as 
capacidades das forças. (BRASIL, 2013b, p. 15-16) 

 

EB20-MC-10.202 

FTC 
2014b 

Processo de selecionar e priorizar os alvos determinando o meio apropriado 
para engajá-los, considerando as necessidades da operação e as 
capacidades existentes. (BRASIL, 2014b, p. G-5) 

Fonte: o autor, baseado em Brasil (2013b, 2014b) e EUA (2015) 
 

Em relação ao seu funcionamento, o alvejamento segue a metodologia D3A 

(decidir, detectar, disparar e avaliar), na qual, de forma sucinta, o comandante decide 

sobre os AAC para as operações em curso e planeja os fogos, ordena a detecção 

dos alvos para, de acordo com a MGA atualizada, disparar os fogos planejados e, 

em seguida, avaliar os resultados do ataque. Naturalmente, o processo é bem mais 

complexo, envolvendo diversos procedimentos. As Figuras 15, 20, 25, 26, 27  e 29, 

em conjunto, dão uma visão geral do desencadeamento das funções D3A. (EUA, 

1996, 2010, 2013a, 2014, 2015) 

O alvejamento integra e sincroniza os fogos (EUA, 2013a), permitindo o uso 

coletivo e coordenado do apoio de fogo (EUA, 2012). Para isso, ele é organizado em 

duas categorias: a deliberada e a dinâmica. A primeira processa os alvos 

planejados, que podem ser programados ou ‘a pedido’. Já o alvejamento dinâmico 

desenvolve os alvos não planejados e os alvos não antecipados. (EUA, 2012, 

2013a, 2014, 2015) 

Existem, ainda, os alvos sensíveis, os alvos sensíveis ao tempo (EUA, 3013b, 

2014, 2015) e os alvos críticos componentes (EUA, 2013b) que exigem 

procedimentos especiais para serem acompanhados e engajados. As figuras 19 e 33 

ilustram as classificações de alvejamento e de alvos praticadas no Ex e nas FA/EUA. 

As classificações citadas ajudam na organização das ideias e dos 

procedimentos a ser adotados. Algumas particularidades necessitam do emprego de 

técnicas diferenciadas, como a EFFEAD (Figura 7) nas operações de 

contrainsurgência e a EFRAEA nas operações conjuntas  (EUA, 2013b, 2015). Estes 
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e outros detalhes da metodologia D3A ainda não estão desenvolvidos nas novas 

publicações do EB, MD e, também, na proposta da EsAO. 

Por fim, destaca-se que o alvejamento permeia diversos assuntos, por ser a 

atividade que coordena o uso das armas letais e não letais, envolvendo, assim, a 

participação de outras funções de combate, forças armadas e agências. Para 

desempenhar essa tarefa de coordenação com eficiência, faz-se necessário 

desenvolver capacidades por meio da criação de cursos e estágios, para disseminar 

o conhecimento e habilitar profissionais nesse assunto. A Tabela 24 apresenta 

exemplos de cursos sobre alvejamento. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As capacidades de alvejamento normalmente atrofiam entre os conflitos, 
degradando, assim, o planejamento de crise/contingência e a execução 
quando são mais necessárias. (AIR COMBAT, 2012, p. 8) 

 
Até aqui, a palavra alvejamento foi escrita 272 vezes, na esperança de, neste 

momento, não só ter uma melhor sonoridade aos ouvidos dos profissionais militares 

brasileiros, mas, principalmente, despertar a elevada importância do tema na 

dinâmica da integração e sincronização dos fogos. 

Independente do nome oficial a ser definido, o importante é desenvolver o 

assunto. Esta pesquisa apresentou o significado, a evolução e a concepção do tema 

‘alvejamento’, no intuito de estimular o seu amplo debate. Vários outros tópicos 

estão ligados ao alvejamento e devem ser conjuntamente desenvolvidos, tais como: 

comando e controle; inteligência de combate; BA; comunicações, computadores e 

digitalização do combate; exercícios no terreno e de simulação; cursos operacionais 

e técnicos; entre outros. 

Manobra é fogo e movimento, devendo esta combinação ser sincronizada e 

eficaz. E para haver fogo eficaz, é necessário trabalhar bem a metodologia de 

alvejamento. É o alvejamento que integra e sincroniza os fogos, convergindo todos 

os esforços e ações do pessoal e dos sistemas de armas afins, contribuindo, desta 

maneira, para a conquista dos objetivos de campanha estabelecidos. 

O Comando de Artilharia do Exército, diante dessa realidade, busca se 

estruturar para criar e compartilhar o conhecimento não só a respeito do 

alvejamento, mas de todos os assuntos relacionados aos Fogos, vislumbrando se 

transformar no futuro Centro de Excelência de Fogos do Exército Brasileiro. 
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