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O Trabalho de Estado-Maior, 1ª Edição, 2016, e 
dá outras providências. 
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PREFÁCIO 

O início dos trabalhos de Estado-Maior tem origem no Exército Prussiano com 

Frederico II, o Grande. A Alemanha implantou pioneiramente a metodização. Já no final 

do Século XIX, a França amadureceu o ensino para a formação do oficial de Estado-

Maior de forma exemplar. 

A vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, com os mais elevados 

escalões de comando das Forças Armadas, permitiu a criação de estruturas de defesa, 

como o Quartel-General da Corte. Neste, funcionava um órgão de assessoramento e 

apoio, com tarefas parecidas às dos estados-maiores napoleônicos, contemporâneos 

aos portugueses. Iniciou, embora timidamente, as atividades de Estado-Maior no Brasil. 

A sistematização evoluiu do estudo dos fatores da decisão dos Estados-Maiores 

prussiano e alemão, e “pedra de toque”, do estudo de situação francês. Sob a influência 

norte-americana, o estudo de situação compreendia sete parágrafos, culminando com a 

decisão do comandante. 

Em 1839, no Largo de São Francisco, na Corte, surgiram os primeiros cursos de 

Estado-Maior de 1ª e de 2ª classes. Eram realizados após a formação de alferes (atual 

aspirante a oficial), selecionados conforme o nível de desempenho alcançado na escola. 

O curso tinha duração de um ano, habilitando os de 1ª classe ao desempenho de 

assessoramento superior e os de 2ª classe ao apoio de atividades auxiliares do órgão. 

Caxias impulsionou notavelmente a evolução do Estado-Maior em campanha. Ao 

planejar a manobra militar, não dispensava a opinião de seus auxiliares do Estado-

Maior, considerando-lhes, entre outras qualidades, a experiência, o conhecimento, a 

nobreza de caráter, o sentimento nacional, o espírito militar e o senso de 

responsabilidade. O Pacificador verificou a necessidade de ter militares com tarefas 

específicas, que pudessem apoiá-lo nas atividades de planejamento, logística e 

mobilização. 

O Exército Brasileiro, atualmente, prepara seus oficiais para desempenharem as 

funções de Estado-Maior de Organização Militar, nível Unidade, na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, e os das Grandes Unidades, dos Grandes Comandos 

Operativos e dos Comandos Militares de Área na Escola de Comando e Estado-Maior 

do Exército. Esta preparação permite a especialização dos trabalhos rotineiros do dia-a-

dia nos tempo de paz e, em caso de guerra, mantém o nível operacional e logístico da 

tropa a ser empregada. 

O trabalho de Estado-Maior é permanente e contínuo e evolui em harmonia com a 

sociedade e com as novas necessidades. 

Assim sendo, o correto trabalho de Estado-Maior é a forma de adequar as 

necessidades com as disponibilidades, ser um instrumento de apoio à decisão e 

proporcionar ao Comandante o caminho para a vitória. 

 
 

 

 



INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 



EB60-ME-12.401 

1-1 

CAPÍTULO I 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 FINALIDADE 

1.1.1 Esta publicação, contendo os 
fundamentos doutrinários, tem por 
finalidade regular o Processo de 
Planejamento e Condução das 
Operações Terrestres no nível 
Unidade. 

1.1.2 Consoante com a evolução da 
Doutrina Militar Terrestre, o presente 
trabalho traz o Exame de Situação do 
Comandante com comentários para 
balizar sua execução, adequando-o 
ao escalão Unidade para o 
cumprimento de suas missões operativas. 

1.1.3 Este documento descreve técnicas que podem ser empregadas para atingir os 
objetivos de cada fase do Exm Sit. As atividades aqui apresentadas estão de acordo 
com a Doutrina vigente e o “seu resultado permite ao comandante maior consciência 
situacional, compreensão da situação e uma ordem que guiará a Força durante a 
preparação e a execução” (EB20-MC-10.211, Ed 2014. Pag 5-2). 

1.1.4 Lições aprendidas apontam que a falta de sincronização, a perda de tempo 
durante a condução dos trabalhos e o adestramento deficiente do EM impedem o 
assessoramento eficiente ao comandante. 

1.2 O AMPLO ESPECTRO 

1.2.1 Os conceitos atinentes às Operações no Amplo Espectro (Fig 1-1 e 1-2) 
respondem à realidade atual, contemplando as novas demandas do Espaço de Batalha. 
A atuação em todos os ambientes operacionais e com diferentes atitudes (operações 
ofensivas, operações defensivas, operações de pacificação e operações de apoio a 
órgãos governamentais) passa a ser a regra, com atores das mais diversas origens, 
onde as forças armadas necessitam conhecer o momento certo do emprego da força e o 
de realizar apoio humanitário dentro de uma mesma operação, sucessiva, ou 
simultaneamente. 

1.2.2 Os combates de alta intensidade das operações militares passaram a ser 
influenciados pelo surgimento de atores não estatais, com crescente capacidade de 
interferir diretamente no resultado das campanhas militares. Inseridos em áreas 
urbanizadas e descaracterizados no meio da população civil, estes atores forçaram as 
adaptações das técnicas, táticas e procedimentos (TTP) em uso pelos Exércitos. 

1.1 FINALIDADE 

1.2 O AMPLO ESPECTRO 

1.3 A CONSCIÊNCIA SITUACIONAL 

1.4 O PROCESSO DE CONDUÇÃO DAS 

OPERAÇÕES TERRESTES (PCOT) 

1.5 O COMANDANTE NO PCOT 

1.6 O CICLO ADAPTATIVO DAS OPERAÇÕES 

TERRESTRES 

1.7 METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO 

CONCEITUAL DO EXÉRCITO 

1.8 O EXAME DE SITUAÇÃO 
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1.2.3 O espectro dos conflitos é uma escala ascendente de violência desde a paz 
estável até o conflito armado (guerra) que fará com que o comandante mantenha a 
contínua avaliação da A Op a fim de atualizar seu planejamento. 

 Fig 1-2 – Combinação de atitudes nas Operações de Amplo Espectro 
 
 

Fig 1-1  – Espectro dos Conflitos 
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1.3 A CONSCIÊNCIA SITUACIONAL 

1.3.1 Consciência Situacional consiste na percepção precisa e permanentemente 
atualizada do ambiente operacional no qual se atua. Esta percepção atualizada do 
ambiente operacional é alcançada por intermédio da disponibilidade, ao decisor, de 
conhecimentos obtidos pela integração das diversas fontes, inclusive de inteligência, que 
associados à sua experiência profissional, às suas crenças e valores, bem como à sua 
habilidade no trato de outras informações disponíveis, lhe proporciona uma vantagem 
competitiva em relação ao seu oponente. 

1.4 O PROCESSO DE CONDUÇÃO DAS OPERAÇÕES TERRESTRES (PCOT) 

1.4.1 O PCOT constitui o meio segundo o qual os comandantes em todos os níveis 
desenvolvem uma das principais atividades da função de combate Comando e Controle: 
exercício da autoridade, visando ao cumprimento de uma missão. 

1.4.2 O PCOT orienta o desenvolvimento dos planejamentos conceituais e detalhados 
para que o comandante possa entender, visualizar e descrever o ambiente operacional. 
Proporciona, também, ao comandante, além de uma adequada tomada de decisão, 
dirigir, liderar e avaliar de forma contínua as operações militares. 

1.4.3 O PCOT pressupõe rotinas de trabalho estabelecidas pelo comandante e seu EM, 
com vistas a integrar e sincronizar o esforço do escalão superior e das unidades 
subordinadas. Essa rotina de trabalho é um ciclo diário e deliberado de atividades e 
tarefas que devem não só permitir a condução das atividades correntes, mas antever, 
planejar e sincronizar as operações de médio e longo prazo. Define-se também pela 
sequência das ações e eventos executados por um comando, regulados pelo fluxo e 
compartilhamento de informações que dão suporte à tomada de decisão. 

1.4.4 No desenvolvimento da rotina de trabalho, o EM e o Cmt devem considerar: a 
rotina de trabalho do Esc Sp e os relatórios necessários; a duração e a intensidade da 
operação; os requisitos de planejamento das células de integração (operações 
correntes, operações de médio prazo e planejamento de longo prazo); e a definição das 
reuniões ou briefings necessários para a coordenação eficaz do ciclo das operações. 

1.4.5 Nas Op terrestres, há três metodologias para o planejamento a serem utilizadas:  
a) Metodologia de planejamento conceitual – Concepção Operativa do Exército;  
b) Método de planejamento detalhado – Exame de Situação do Comandante; e 
c) Trabalho de comando de subunidades e escalões inferiores. 
 
1.4.6 Os fatores a considerar quando da escolha por uma ou mais dessas metodologias 
são: a complexidade do problema e a familiaridade com a Sit, o tempo disponível e a 
capacitação e disponibilidade de pessoal para executar o planejamento. 
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1.5 O COMANDANTE NO PCOT 

1.5.1 O papel do Comandante é central no Ciclo Adaptativo das Operações Terrestres 
(Planejamento, Preparação e Execução). A ele compete compreender o problema 
militar, visualizar uma forma de abordá-lo, descrevendo-o aos seus subordinados e, 
por fim, controlar a execução das ações, aplicando seus atributos de liderança e, 
continuamente, avaliando o curso das operações (Fig 1-3). 
a) Compreender: é o perfeito entendimento do ambiente operacional em que atuam e 
do problema militar a ser solucionado. A análise dos fatores operacionais (Anexo A) e 
dos fatores da decisão (Anexo B), fornece informações necessárias para aprimorar esse 
entendimento. É importante salientar que esse entendimento necessita ser revisado 
durante todo o ciclo da operação. 
 
b) Visualizar: após o entendimento, o Cmt deve visualizar o Estado Final Desejado 
(EFD) e as alternativas disponíveis para resolver o problema, além de visualizar a 
Abordagem Operativa. A Abordagem Operativa é uma descrição genérica das ações 
que seus Elm subordinados devem executar para que as condições atuais resultem no 
EFD, e estará presente na Diretriz de Planejamento. A visualização  também é passada 
durante os briefings na forma de diretrizes. 

c) Descrever: na sequência, o Cmt descreve essa visualização ao seu EM e Elm 
subordinados, promovendo um nivelamento quanto ao entendimento da missão. Para 
descrever, o Cmt expede, de forma oral ou escrita, sua intenção, sua DIPLAN e os EEI 
que julga importantes. Havendo mudanças na visualização, o Cmt deve descrevê-las por 
meio de ordens fragmentárias. 

d) Controlar: o comandante é responsável por dirigir todos os aspectos relacionados à 
Op. Durante o processo, o Cmt controla as ações orientando a elaboração dos planos e 
ordens, bem como suas aprovações; estabelecendo as relações de comando e apoio; 
atribuindo tarefas a Elm subordinados; definindo medidas de controle e a composição 
dos meios; posicionando suas unidades; maximizando o poder de combate nos pontos 
críticos; alocando recursos para explorar as oportunidades que surjam; e empregando a 
reserva quando necessário. 

e) Liderança: é de fundamental importância para motivar os subordinados, dando-lhes 
uma direção e um propósito à missão. Em muitos casos, sua presença é necessária 
para condução eficaz das operações. 
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Fig 1-3 – O Processo de Condução das Operações 
(Ciclo Adaptativo e o Papel do Cmt) 

 

1.6 O CICLO ADAPTATIVO DAS OPERAÇÕES TERRESTRES 

1.6.1 O ciclo consiste em atividades desenvolvidas pelo Cmt e seu EM após o 
recebimento de uma missão ou tarefa pelo escalão superior. 

1.6.2 O PCOT e o ciclo adaptativo são cíclicos e adaptativos, apesar de resultarem em 
planos e ordens, pois podem sofrer adaptações em decorrência da evolução desse 
ambiente. O Ciclo Adaptativo das Operações Terrestres consiste nas fases: 
a) Planejamento: é conceber uma solução para o problema militar. É um processo 
cíclico, contínuo e adaptativo que não se encerra com a produção do plano ou emissão 
da ordem; 
 

b) Preparação: consiste de atividades para aprestar as capacidades das unidades e as 
competências individuais com vistas à participação em uma operação específica 
(ligações, movimento de tropas, logística, informações, ensaios, etc); e 
 

c) Execução: o plano é colocado em ação para cumprir a missão, e o Cmt concentra 
seus esforços na conquista e manutenção da iniciativa, explorando-a para obter e 
manter uma posição de vantagem em relação ao oponente. 

1.7 METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO CONCEITUAL DO EXÉRCITO 

1.7.1 Dependendo da situação, pode-se empregar a MCOE antes, durante (em 
paralelo), ou depois do Exame de Situação do Comandante. Em geral, o comandante 
inicia seu planejamento pela MCOE, sobretudo no caso de operações de longa 
duração, ou quando o problema militar enfrentado é totalmente novo ao Cmt e seu 
EM. Em tais casos, avaliar corretamente o Ambiente Operacional (ter uma 

 
 

Controlar 
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consciência situacional), entender o problema e desenvolver uma Abordagem Operativa 
são etapas preliminares essenciais ao planejamento mais detalhado. 

1.7.2 Inicialmente, se as circunstâncias permitirem, o esforço de planejamento deve ser 
focado no aspecto conceitual até que o comandante, assessorado pelo EM, tenha 
concebido a Diretriz de Planejamento e a Abordagem Operativa – produtos da MCOE. A 
partir desse momento, mesmo que uma parte do EM permaneça no refinamento da 
Abordagem Operativa, o esforço volta-se para o Exame de Situação do Comandante, 
até a emissão da O Op. 

1.8 O EXAME DE SITUAÇÃO 

1.8.1 O Exm Sit é o processo sistemático de planejamento detalhado de emprego dos 
elementos da F Ter que visa a dar uma sequência lógica e ordenada aos diversos 
fatores que envolvem o processo decisório nas Operações no Amplo Espectro (EB20-
MC-10.211, Ed 2014. Pag 5-2). 

1.8.2 O método que é apresentado pelo manual de Processo de Planejamento e 
Condução das Operações Terrestres (EB20-MC-10.211) está alinhado com o Processo 
de Planejamento Conjunto (PPC) estabelecido pela Doutrina de Operações Conjuntas 
do Ministério da Defesa, e toma este processo por base, sendo uma referência 
importante por ocasião dos planejamentos nos escalões Força Terrestre Componente 
(FTC) até o nível Unidade. 

1.8.3 A correta execução do exame de situação faz com que o planejamento executado 
por diversos integrantes do estado-maior seja sincronizado e conduza a uma solução 
exequível (Ordem de Operações) para um problema tático apresentado. Devido ao fato 
de o EB20-MC-10.211 descrever o exame de situação de forma ampla e genérica, este 
documento procurará apresentar técnicas, procedimentos e exemplos que são 
adequados para o nível Unidade. 

1.8.4 A profundidade com que o exame de situação vai ser executado será em função 
do tempo disponível, pois, do mesmo modo como poderá haver um prazo de semanas 
para o desencadeamento de uma operação, somente algumas horas podem estar 
disponíveis. A alegação de que haverá pouco tempo para planejamento durante as 
operações não pode ser empregada para justificar um exame de situação mal executado 
que resulte em operações fadadas ao insucesso. Para minorar o problema do tempo 
disponível, todos os oficiais de estado-maior devem realizar seu estudo de situação de 
forma contínua, em condições de apresentar suas conclusões no mais curto prazo. 

1.8.5 Da mesma forma, o uso de meios auxiliares, tais como quadros-murais e slides 
de “powerpoint”, apesar de extremamente importante para deixar ao alcance de todos as 
informações mais relevantes e assegurar uma visão comum dos trabalhos 
desenvolvidos, está condicionado ao tempo disponível. Cabe ao estado-maior preparar 
com antecedência esses meios auxiliares que poderão ser empregados nos estudos de 
situação. 
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1.8.6 De acordo com o EB20-MC-10.211, o exame de situação do comandante tático é 
composto por seis passos (acrônimo ASiPoCoDE). Cada etapa do estudo tem várias 
entradas de dados e informações (insumos) e um método (fase) para estudo que gera 
os produtos de cada fase. Tais produtos proporcionam uma melhor compreensão da 
situação e facilitam a etapa seguinte. O comandante e EM geralmente executam essas 
etapas em sequência, no entanto, podem revê-las, quando julgarem necessário, de 
maneira interativa, à medida que novas informações são disponibilizadas, contribuindo 
para o aprendizado organizacional e melhorando a consciência situacional, antes de 
produzir planos e ordens. 

1.8.7 O planejamento paralelo é fundamental para que os escalões subordinados 
possam se preparar adequadamente desde que a missão é atribuída à Unidade. Para 
tanto, o ideal é que o EM da Unidade emita ao menos quatro Ordens Preparatórias ou 
Ordens de Alerta para os subordinados durante a condução do exame de situação. 

1.8.8 A esquematização do Exame de Situação está mostrada na figura 1-4: 

  



EB60-ME-12.401 

 

1-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig 1-4 – Exame de Situação 

 

*****
  

SEQUÊNCIA DAS AÇÕES DO EXAME DE SITUAÇÃO 

- Recebimento da ordem escrita 
ou verbal do escalão superior.  

- Conhecimentos e EEI Esc Sup. 
- Produtos da MCOE.  

- Info de outras organizações. 

- Diretriz inicial do comandante.  
- Plj inicial da utilização de tempo.  
- Sumário do problema.  
- Enunciado da Missão.  
- Intenção inicial do Comandante.  
- Levantamento dos EEI.  

- Conclusões  

Análise da Missão e 
Considerações 
Preliminares 

1 

Rcb Missão 

Est Missão 

DIPLAN 
O  Alr 2 

Reu In 

Fase Insumos Produto
s 

- Definição da missão.  
- Intenção inicial do Cmt.  
- Diretriz inicial do comandante.  
- EEI.  

- Conclusões 

Situação e 
Compreensão 2 

- Consciência Situacional do        
Ambiente Operacional.  
- Novas Nec EEI.  
- Diretriz Cmt Atualizada.  

- Composição Inicial dos Meios 

2º briefing 

O  Alr 1 

- Abordagem Operativa, linhas de 
operação/esforços, EFD e 
Pontos Decisivos (MCOE).  

- Estimativas correntes atualizadas.  

- Atualização das diretrizes do Cmt 

- LAç e esquemas de manobra.  
- Composição dos meios.  
- Conceito geral da operação.  
- Atualização das diretrizes do Cmt.  
- Confirmação dos Pontos Decisivos.  
- Linhas de ação aperfeiçoadas.  
- Resultados do Jogo da Guerra. 
- Matriz de Sincronização Inicial. 
- Conclusões atualizadas 

 

- Estimativas correntes atualizadas.  
- LAç avaliadas e suas variantes.  
- Linha de ação recomendada.  
- Conclusões atualizadas. 
-  Matriz de Decisão 

 

Possibilidade do 
Inimigo, Linhas de 
Ação e Confronto 

3 

3º briefing 

- Estimativas correntes atualizadas.  
- Linhas de ação aperfeiçoadas.  
- Critérios de avaliação.  
- Resultados do Jogo da Guerra.  
- Conclusões atualizadas  

Comparação das 
Linhas de Ação 4 

4º briefing 

- Estimativas correntes atualizadas.  
- LAç avaliadas e suas variantes.  
- Linha de ação recomendada.  

- Conclusões atualizadas 

- Linha de ação escolhida pelo 
comandante e modificações.  

- Intenção Cmt atualizada.  
- Diretriz de Planejamento.  
- EEI atualizados.  
- Conclusões atualizadas. 

- Matriz de Sincronização Final 

Decisão 5 

O Alr 4 

- Aprovação dos planos e 
ordens.  

- Emissão dos planos e 
ordens. 

- Compreensão completa 
pelos subordinados dos 

planos e ordens. 

5º briefing 

Emissão do 
Plano ou Ordem 6 

- LAç escolhida pelo Cmt e 
modificações.  

- Intenção do Cmt atualizada.  
- Conceito Final da Operação.  
- EEI atualizados.  

- Conclusões atualizadas 

Matriz 
Sincroinização 

Apoios - Estudo 

de Sit 2º Fase 

Apoios - Estudo 
de Sit 1º Fase 

Matriz Decisão 

1º briefing 

O  Alr 3 
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2.1 FINALIDADE 
2.2 RESULTADOS CASO NÃO SEJA FEITA 
CORRETAMENE 
2.3 SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 
2.4 ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR 
2.5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
2.6 1ª REUNIÃO DE ESTADO-MAIOR 
2.7 DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO DO 
COMANDANTE 
2.8 PLANEJAMENTO DO 
RECONHECIMENTO DO ESTADO-MAIOR 
2.9 EMISSÃO DA ORDEM PREPARATÓRIA 
OU ORDEM DE ALERTA NR 2 

CAPÍTULO II 

2 ANÁLISE DA MISSÃO E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1 FINALIDADE 

2.1.1 A finalidade da análise da missão e 
considerações preliminares é fazer com 
que o comandante adquira uma ideia clara 
e completa do problema militar antes de 
tentar solucioná-lo. Isso incluirá o 
entendimento da relação da missão de 
seu escalão com a de seu escalão 
superior (no mínimo dois níveis acima), 
com as missões de outras forças que 
participarão da operação e com a 
obtenção do Estado Final Desejado (EFD), 
definido pelo nível superior. 

 

2.2 RESULTADOS CASO NÃO SEJA FEITA CORRETAMENTE 

2.2.1 Falhas na análise da missão e considerações preliminares podem resultar em uma 
má compreensão de como a missão da Unidade se encaixa na concepção da manobra 
do escalão superior e qual é a finalidade da mesma. 
 
2.2.2 A interpretação incorreta da intenção do escalão superior poderá levar ao 
desenvolvimento de linhas de ação que, embora sejam taticamente coerentes, na 
verdade, não conduzem ao cumprimento da missão recebida. 

 

2.3 SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 

RECEBIMENTO DA MISSÃO 

Insumos Processos Produtos 
- Ordens e calcos do Esc Sp. - Alertar estado-maior e outros 

participantes do Plj. 
- Diretriz inicial do Cmt. 

- Plj inicial do tempo. 

TABELA 2-1 – Sequência das ações no recebimento da missão 
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ESTUDO DA MISSÃO DO ESCALÃO SUPERIOR E DIPLAN 

Insumos Processos Produtos 
- Recebimento da ordem 
escrita ou verbal do escalão 
superior. 

- Conhecimentos e EEI do 
Escalão Superior. 

- Estimativas correntes Atlz. 

- Diretriz inicial do Cmt. 

- Intpr da intenção e da 
missão do Esc Sp (2 níveis 
acima). 

- Det do enunciado e 
finalidade. 

- Det as ações a realizar e a 
sequência das mesmas. 

- Anl a própria missão. 

- Anl as Cndc de execução. 

- Anl as Cnsd preliminares. 

- Analisar as Cnsd civis Prel. 

- Quadro-horário. 

- Cnsd iniciais sobre a A Op. 

- Sum Prbl (condicionantes e riscos, 
facilidades e restrições). 

- GRO inicial. 

- Composição Prel dos meios 

- Novo enunciado e Intenção Inicial do 
Cmt. 

- Estado Final Desejado. 

- Levantamento dos EEI. 

- O Alr Nr 1 e 2. 

TABELA 2-2 – Sequência das ações no estudo da missão do Esc Sp 
 

 

 

2.4 ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

S Cmt 

1) Coordenar os trabalhos do EM. 
2) Fiscalizar o cumprimento do quadro-horário. 
3) Emitir a O Alr Nr 1 e 2. 
4) Conduzir o 1º briefing. 

S-1 e S-4 

1) Reunir o material necessário para o Exm Sit. 
2) Identificar os aspectos de logistica listados na O Op do Esc Sp. 
3) Relacionar os recursos disponíveis para o Ap Log à Op: 

- S-1: apoio ao pessoal e saúde; 
- S-4: apoio de material. 

4) Atualizar as estimativas correntes. 

S-2 

1) Reunir o Mat necessário, dados e conhecimentos para o Exm Sit. 
2) Identificar os aspectos de inteligência listados na O Op do Esc Sp. 
3) Iniciar a Prep do quadro-horário das prováveis atividades do Ini. 
4) Informar ao S-3 a estimativa das atividades do inimigo 
5) Determinar, em conjunto com o S-3, a área de interesse inicial. 
6) Preparar as considerações sumárias sobre o Ini. 
7) Preparar as considerações civis preliminares. 
8) Preparar os EEI iniciais a serem obtidos pelos Elm Rec. 
9) Atualizar as estimativas correntes. 

Adj S-2 

1) Auxiliar o S-2 em suas atividades. 
2) Revisar o plano de dissimulação tática. 
3) Preparar as considerações sumárias sobre a Z Aç. 
4) Preparar os aspectos do terreno e condições meteorológicas iniciais. 
5) Reunir as Nec Intlg dos demais membros do EM e auxiliar o S-2 na 
confecção dos EEI. 
6) Reunir material para realizar a próxima etapa do Exm Sit (Situação e sua 
Compreensão). 
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FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

S-3 

1) Reunir o material necessário para o Exm Sit. 
2) Realizar a análise do tempo e preparar: 

- o quadro-horário para a execução do Exm Sit; 
- o quadro-horário inicial para as operações. 

3) Realizar a interpretação da missão, da intenção do Esc Sp, do EFD e das 
premissas básicas do Esc Sp. 

4)   4) Determinar o enunciado e a finalidade da missão. 
 5) Determinar as ações a serem realizadas e sua sequência. 
6) Propor a área de influência e, em conjunto com o S-2, a área de interesse. 
7) Realizar a análise da própria missão. 
8) Analisar se os meios recebidos serão suficientes para o cumprimento da 
Mis. 
9) Redigir o novo enunciado e o EFD. 
10) Desenvolver as Nec Intlg relativas à função de combate movimento e 
manobra. 
11) Planejar o reconhecimento para levantar os EEI iniciais. 

Adj S-3 

1) Auxiliar o S-3 em suas atividades. 
2) Identificar as condicionantes e os riscos. 
3) Identificar as facilidades e restrições ao planejamento. 
4) Verificar as Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo 
impostas pelos Esc Sp, SFC. 
5) Redigir as O Alr Nr 1 e 2. 
6) Atualizar as estimativas correntes. 

O Lig Art 

1) Reunir o material necessáiro para o Exm Sit. 
2) Realizar a análise da própria situação nas funções de combate fogos e 
proteção (DA Ae). 
3) Levantar Nec Intlg nas funções de combate fogos e proteção (DA Ae). 
4) Auxiliar o S-2 na Anl das funções de combate fogos e proteção do Ini. 

Of Eng e 
DQBRN 

1) Reunir o material necessário para o Exm Sit. 
2) Realizar a análise da própria situação nas funções de combate movimento 
e manobra (mobilidade e contramobilidade) e proteção (DQBRN e 
fortificações). 
3) Desenvolver as Nec Intlg relativas às funções de combate movimento e 
manobra e proteção. 
4) Auxiliar o S-2 na análise das funções de combate movimento e manobra e 
proteção do inimigo. 

TABELA 2-3 – Atribuições do Estado-Maior 
 

2.5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.5.1 RECEBIMENTO DA MISSÃO 

2.5.1.1 Realização de uma Reunião Inicial 
O comandante realiza uma reunião inicial para transmitir as ordens recebidas do 

escalão superior para o seu EM. A sequência a seguir é uma sugestão para condução da 
reunião. 
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ROTEIRO PARA A CONDUÇÃO DA REUNIÃO INICIAL 

ATIVIDADE Rspnl OBSERVAÇÃO 

Abertura dos trabalhos Cmt - Apresentação da missão recebida do escalão superior. 

Necessidade de 
realização da MCOE 

 
   
 
 
 
 

Cmt, S-2 e 
S-3 

 
 
 
 
 

- Apresentar a consciência situacional recebida do Esc Sp. 
- Apresentar  a  necessidade  de  realizar  o  desenho 
operacional por meio da Metodologia de Concepção 
Operativa. 

Apresentar tarefas 
adicionais 

- Apresentar as tarefas adicionais de militares ou tropa 
da OM. 

Apresentar as 
autorizações de 

movimento 

- Apresentar as autorizações do Esc Sp de realização de 
reconhecimentos e de movimentos de tropa. 

Apresentar o 
planejamento inicial do 

tempo 

- Apresentar um planejamento inicial do tempo. 

Diretriz inicial do Cmt Cmt - Apresentar a Diretriz inicial 

TABELA 2-4 – Roteiro para a Condução da Reunião Inicial 
 

2.5.1.2 O comandante inicia o exame de situação após o recebimento ou antecipação 
de uma missão. Assessorado pelo EM, muitas vezes, inicia o planejamento antes mesmo 
do recebimento de uma ordem de operações completa e aprovada pelo escalão superior. 
Nesses casos, o comandante começa o esforço de planejamento com base em uma 
ordem de alerta, ordem de planejamento e outras diretrizes do escalão superior. 

2.5.1.3 Após o recebimento da missão do Esc Sp, e a retiradas das dúvidas, cabe ao 
comandante e seu EM realizarem algumas Atv fundamentais para concluir a análise da 
missão: 
a) reunir o material necessário para o cumprimento da missão (documentos relacionados 
com a missão e a área de operações, produtos de inteligência, as estimativas correntes 
vigentes e outros). A juntada das documentações prosseguem durante todo o Exm Sit; 
 

b) iniciar a confecção das estimativas correntes (responsabilidade de cada seção do EM, 
ANEXO C), fazendo constar: os fatos (facilidades), as deduções, as restrições, as ações 
a serem realizadas, o efetivo para o cumprimento das missões das respectivas seções e 
as dúvidas para o prosseguimento do planejamento. As estimativas correntes são 
realizadas de forma contínua até o cumprimento da missão, sendo apresentadas nos 
diversos briefings; 
 

c) planejar sumariamente a utilização do tempo para a realização do Exm Sit: 
- Nr de horas ou jornadas disponíveis para a montagem e o início da operação, horas 

com luz (importantes para reconhecimentos) e horas sem luz; 
- regra geral: 1/3 Tp Dspn para Plj do EM e 2/3 para os Elm Subd; 
- GDH do término do Rcb O Op Esc Sp; e 
- GDH do término do Ensaio da Matriz de Sincronização do Btl; 
 

d) efetuar as ligações necessárias: 
- Cmt de Unidades vizinhas; 
- Cmt das tropas a serem ultrapassadas, se for o caso; 
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- Cmt das tropas em reforço; 
- Cmt da(s) Unidade(s) que prestarão Ap ao Btl; e 
- especialistas, elementos civis ou de nações amigas, se for o caso. 
 

2.5.1.4 O Cmt emite ao EM suas orientações iniciais para o Exm Sit até o primeiro 
briefing. As orientações podem incluir: 

- se o Exm Sit será Rlz de forma completa ou em que momento ganhar Tp; 
- as Nec Intlg iniciais para o Rec EM e Esforço de Busca da Unidade; 
- os movimentos iniciais autorizados; 
- as necessidade de segurança; e 
- a utilização do tempo, com horários de briefing e transmissão de ordens. 
 

2.5.1.5 Para se ganhar tempo no planejamento, o Cmt, assessorado por seu EM, pode 
empregar o planejamento simultâneo ou paralelo, que consiste em dois ou mais 
escalões, cada qual no seu rol de responsabilidade, realizarem, ao mesmo tempo, o 
planejamento da mesma operação, cada qual em seu nível. Dessa forma, 
disponibiliza-se o máximo de tempo para planejamento do escalão subordinado, bem 
como compartilham-se dados entre os escalões. O uso deste tipo de planejamento, 
permite a redução do tempo de planejamento de 1/3 para 1/5 do tempo disponível. 

2.5.2 EMISSÃO DA ORDEM PREPARATÓRIA OU ORDEM DE ALERTA Nr 1 

2.5.2.1 Obrigatória, é emitida logo após as etapas do recebimento da missão, a fim de 
que os subordinados tomem conhecimento da missão e iniciem seus preparativos: 

Ordem de Alerta Nr 01 

Deve conter, no mínimo, informações aos elementos subordinados sobre: 
- tipo de operação; 
- localização geral da área de operações; 
- quadro-horário inicial das operações; 
- movimentos que devam ser iniciados; 
- Det sobre a Nec de participação dos Elm Subrd em alguma etapa específica do Plj; 
- necessidades de inteligência iniciais ou críticas; e 
- missões de inteligência, reconhecimento e vigilância. 

QUADRO 2-1 – Informações para a 1ª Ordem de Alerta (ou Preparatória) 

 

2.5.3 ESTUDO DA MISSÃO DO ESCALÃO SUPERIOR 

2.5.3.1 A primeira atividade a ser conduzida é uma análise detalhada da ordem 
recebida do escalão superior. O comandante precisa ter certeza que o estado-maior 
entendeu completamente a intenção do escalão superior, baseando-se, para isso, nas 
informações que obteve nos seus contatos pessoais com o Cmt Bda. Desta análise da 
ordem do escalão superior, deverão ser identificados todos os elementos da missão e da 
situação geral na qual está inserida, como: 

- as tarefas, os propósitos e os efeitos desejados para o cumprimento da Mis; 
- os objetivos determinados pelo escalão superior; 
- a compreensão das Dtz ou intenções dos Esc Sp (dois escalões acima); 
- as Rel com as Mis atribuídas aos outros Cmt que participarão da operação; 
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- as limitações ao seu planejamento; 
- o quadro-horário do escalão superior para a missão; e 
- a zona de ação da Unidade. 

 

2.5.3.2 O ANEXO D versa sobre a ficha do estudo da missão do escalão superior, a 
qual poderá servir de guia durante esta fase do Exame de Situação. 

2.5.3.3 Interpretação da Intenção e Missão dos Escalões Superiores 
a) A interpretação da intenção e da missão dos Esc Sp deve ser executada tanto pelo 
comandante quanto pelo seu estado-maior, e servem para determinar como o 
comandante determinará sua missão a fim de contribuir com a operação do Esc Sp. 
 
b) Para alcançar o completo entendimento, o Cmt e o EM deverão entender: 

- a missão e a intenção do escalão superior dois níves acima; 
- o conceito da operação dois níves acima; 
- o EFD do escalão imediatamente superior; e 
- as Premissas Básicas, se houver, do escalão imediatamente superior. 
 

c) A intenção do comandante dois escalões acima, normalmente Divisão de Exército, 
será retirada do parágrafo primeiro (Situação) da Ordem de Operações da Brigada.  A 
intenção do comandante da Brigada enquadrante será obtida do parágrafo segundo 
(Missão), da mesma Ordem de Operações. 
 
d) O termo “premissa básica” é empregado como uma suposição acerca da situação 
existente ou uma pressuposição sobre o futuro curso dos acontecimentos, substituindo 
informações que ainda não estejam disponíveis ou não tenham sido confirmadas e que 
sejam de fundamental importância para o desenvolvimento do planejamento. As 
Premissas Básicas estabelecidas pelo Esc Sp serão tratadas como “fato” para fins de 
planejamento. 

 

2.5.3.4 Determinação do Enunciado e Finalidade da Missão 
a) O enunciado consiste nas ações a serem realizadas pela Unidade que se encontram 
expressas no corpo da ordem de operações (parágrafos 2º e 3º), no calco de operações, 
em ordens fragmentárias, ordens de alerta, ordens particulares e instruções recebidas, 
verbais ou escritas. Deve conter todas as ações impostas. 
 

b) A finalidade é o “para que” da missão. É a compreensão do papel que a nossa 
Unidade vai desempenhar no quadro da missão ou manobra do escalão superior. 
Normalmente, a finalidade do nosso escalão é o cumprimento da missão do escalão 
superior. 
 

2.5.3.5 Ações a Realizar e a Sequência das Mesmas 
a) As ações táticas a realizar podem ser impostas ou deduzidas. As impostas são 
aquelas constantes do enunciado da missão do escalão imediatamente superior. 
Deduzidas são as que, embora não expressas nas ordens ou calcos, são 
imprescindíveis para o cumprimento da missão. 
 

b) Entende-se como ação tática toda ação de combate que implica em movimento tático 
e articulação, seja de peças de manobra, de elemento de apoio ao combate ou de 
ambos, necessária à execução de uma operação militar, podendo a tropa que a 
empreender combater ou não (MD 35-G-01, Pag 17). 
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c) As principais ações táticas na ofensiva são: 

 

Marchar para o combate Limpar Infiltrar 

Atacar Controlar Exfiltrar 

Abrir  brecha Reconhecer Ocupar 

Ultrapassar Apoiar pelo fogo Suprimir 

Conquistar Cobrir-se Aproveitar o êxito 

Proteger-se Fixar Manter o contato 

Perseguir Consolidar Contrarreconhecer 

Ligar-se Reorganizar - 

QUADRO 2-2 – Ações Táticas na Ofensiva 

 

d) As principais ações táticas na defensiva são: 

Defender Retirar-se Prover a segurança 

Retardar Ligar-se Aprofundar a defesa 

Vigiar Proteger-se Controlar 

Apoiar uma ultrapassagem Reconhecer Ocupar 

Estabelecer PAC/PAG Substituir em posição Contrarreconhecer 

Acolher Cobrir-se - 

Retrair Contra-atacar - 

QUADRO 2-3 – Ações Táticas na Defensiva 
 

e) Passar à Res, dependendo da situação, poderá ser ação tática ou não. Caso seja, só 
será relacionada se houver influência para o Plj. 
 
f) As tabelas acima não limitam as ações táticas existentes. Outras ordens que não sejam 
definidas como ações táticas, quando determinadas pelo Esc Sp, deverão igualmente 
constar da lista das ações a realizar. 
 
g) A sequência das ações é determinada pela sua realização no tempo. Em caso de 
simultaneidade, a prioridade será dada pela importância. 
 
h) As principais ações táticas para operações de pacificação são: 
 

Intervir  Estabilizar Normalizar 

Proteger Restaurar Coordenar 

QUADRO 2-4 – Ações Táticas nas Operações de Pacificação 
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i) As principais ações táticas para operações de apoio a órgãos governamentais são: 
 

Proteger Apoiar Preservar 

Restaurar Garantir Combater 

QUADRO 2-5 – Ações Táticas nas Operações de Apoio a Órgãos Governamentais 

 

2.5.3.6 Análise da Própria Missão 
a) Identificação dos objetivos e as condições do EFD 

1) O(s) objetivo(s) a ser(em) atingido(s) pelo Cmt e seu EM advém(êm) da análise da 
missão, da intenção, do conceito da operação e do EFD do Esc Sp, fazendo com que 
sirva de base para todos os aspectos do planejamento e para o cumprimento da missão. 
Em resumo, é a finalidade (“para quê”), a qual deve ser alcançada para cumprir as 
determinações do Esc Sp, porém não é a simples cópia da finalidade do Esc Sp. 

2) Após definido qual(is) o(s) objetivo(s) a ser(em) atingido(s), será estabelecido o 
EFD, que consiste em um conjunto de condições futuras que se almeja atingir ao final da 
operação. É uma visão de futuro das condições das nossas forças em relação ao inimigo, 
ao terreno e às considerações civis. O intuito do EFD é dar parâmetro para as condições 
de execução dos elementos subordinados. 

3) Para estabelecer o EFD, deve-se incluir as tarefas consideradas chaves para 
alcançar o(s) objetivo(s), descartando tarefas específicas para cada elemento 
subordinado. 
 

b) Contribuição para as condições do EFD do Esc Sp 
Nessa fase, o Cmt e seu EM examinarão de que forma o cumprimento da missão 

contribuirá para os efeitos desejados a serem obtidos pelo escalão superior. Esse exame 
revelará aspectos de grande influência no modo pelo qual a operação será conduzida, 
servindo de base para a concepção da manobra. 

 

c) Relação da missão com a de outros comandos 
Nesse ponto, será estabelecida a relação entre a própria missão e as atribuídas a 

outros comandos diretamente subordinados ao mesmo escalão superior (forças amigas), 
participantes da operação. O estudo da relação entre as missões auxiliará o Cmt a 
compreender o seu papel na operação e a levar em conta a possibilidade de apoio 
mútuo. 

 

2.5.3.7 Condições de Execução 
a) Quadro-horário 

 1) A confecção do quadro-horário (ou linha do tempo) objetiva a organização do 
tempo destinado ao planejamento, a sincronização das operações amigas e o 
acompanhamento das Aç inimigas confirmadas ou estimadas (ANEXO E). 

 2) O quadro-horário deve ser complementado e atualizado constantemente durante o 
Exm Sit. Historicamente, a experiência em combate mostra que 2/3 do tempo disponível 
deve ser destinado  para as atividades do Esc Subrd. 

 3) O quadro-horário do EM não contempla períodos de descanso e refeições. Nas 
oportunidades em que isto é possível, deve haver um rodízio entre os integrantes do EM 
(S-3 – Adj S-3, S-2 – Adj S-2, S-1 – S-4 e etc) de modo a não interromper o 
planejamento. As atividades de Plj EM são ininterruptas. O processo é constante, desde 
o Rcb Mis até a execução e conclusão da operação. 

4) No quadro-horário, deverão estar consolidadas as seguintes Info: 
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- quadro-horário do inimigo: deve incluir as ações confirmadas ou estimadas do inimigo 
e suas mudanças de dispositivo (S-2); 

- quadro-horário das operações: discrimina as atividades desenvolvidas pela tropa, 
incluindo as ações determinadas pelo escalão superior e as planejadas para a Op (S-3); e 

- quadro-horário de planejamento: especifica as atividades desenvolvidas pelo EM, 
discriminando quando as fases do exame de situação começam e terminam, o horário da 
emissão da O Op do Esc Cnsd e os briefings de confirmação, que serve para garantir a 
compreenção mútua entre Esc Cnsd e Esc Subrd (SCmt/S-3). 

 5) O tempo destinado ao ensaio da U está incluído nos 2/3 do tempo destinado aos 
Elm subordinados. Cabe ao S Cmt U informar às SU o tempo que será consumido para 
esta atividade e quem serão seus participantes. Normalmente, o ensaio da U compõem-
se das ações estritamente essenciais (abertura de brecha, por exemplo) e execução da 
matriz de sincronização sobre a carta, terreno (ou terreno reduzido) ou caixão de areia. 

 
b) Zona de Ação / Área de Interesse / Área de Influência 

1) Zona de ação (Z Aç) é a área geográfica do terreno, compreendendo a parte 
terrestre e o espaço aéreo correspondente, designada pelo escalão superior para uma 
força. Corresponde ao espaço para a manobra adequado e compatível com as suas 
possibilidades e seu respectivo apoio de fogo, onde a missão será cumprida. 

A zona de ação é delimitada pelos limites impostos pelo escalão superior. Na análise 
da zona de ação, concluir sobre: 

- frentes (normal ou larga frente); 
- profundidade da Z Aç (é possível concluir a Op no Tp disponível?); e 
- vizinhos. 
A força que recebe uma Z Aç não tem obrigação de atuar em toda ela, mas deverá 

exercer o comando e o controle e assegurar o apoio logístico. Nenhuma outra força 
poderá penetrar ou exercer alguma ação sobre a mesma, sem autorização e 
coordenação prévias. 

 
2) Área de interesse (A Intrs) é a área que se estende além da Z Aç, tanto à frente 

como nos flancos, à retaguarda e espaço aéreo. Apesar de o Cmt não poder influir 
nessas áreas, os acontecimentos que nela ocorram podem repercurtir no resultado das 
operações atuais ou futuras. 

Os fatores que deverão ser considerados para a determinação da área de interesse 
são: a diretriz do comandante; a missão das forças amigas; as características do espaço 
geográfico; as condições meteorológicas; as nossas forças; a mobilidade do inimigo e a 
situação na área de operações. Estes dois últimos aspectos são fundamentais na 
delimitação da área de interesse, pois a velocidade de deslocamento e a distância de 
uma força inimiga irão definir o quando ela poderá interferir na nossa zona de ação. Outro 
aspecto importante é o tempo, que deve ser baseado não só na mobilidade do Ini, mas 
também, no tempo necessário para o cumprimento da missão (se durante o planejamento 
for verificada a necessidade de dois dias para cumprir a missão, a A Intrs deve incluir as 
ameaças e atividades que possam influenciar no cumprimento da missão nesses dois 
dias). 

Para que isso ocorra, o esforço de busca da U será desencadeado no seu interior. 
Como essa área excede a Z Aç de uma força, os dados necessários serão obtidos por 
solicitação ao escalão superior e aos elementos vizinhos, podendo haver coordenação 
com estes mesmos Esc, no que tange ao emprego de meios de busca. 

É importante que o Cmt e seu EM identifiquem as Aç que possam influir na sua Z Aç 
partindo das A Intrs, como movimentos da Res Ini, posicionamento de tropas de fogo 
indireto com alcance na Z Aç e possíveis aproximações áereas. 
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3) Área de influência é o espaço onde o Cmt tem condições de intervir no combate 
mediante o emprego de seus próprios meios. Nas operações descentralizadas, é 
delimitada pelo alcance efetivo das armas de apoio. Nas operações centralizadas, 
confunde-se com a zona de ação. 

Para que se evite fratricídio, é necessária a coordenação de fogos com os elementos 
vizinhos em relação aos fogos diretos e indiretos que possam ultrapassar os limites da Z 
Aç, e, para maior segurança, é necessário prever os procedimentos em caso de civis 
presentes na área. 

 

c) Revisão do plano de dissimulação tática dos escalões superiores 
1) A Dissimulação Militar (Dsml Mil) consiste em um Cj de Atv destinadas a induzir o 

oponente ao erro, contribuindo para o êxito das nossas operações.   
2) Nesta fase, deve-se realizar uma revisão dos planos de dissimulação tática até 2 

níveis acima, além de verificar as informações provenientes do item prescrições diversas 
da O Op. As Obs deverão constar no briefing, para que o S-2 e o S-3 prossigam no Plj 
detalhado sem que a linha de ação influncie nos planos de dissimulação do Esc Sp ou 
para que execute alguma determinação constante nos planos. Por exemplo: limitação do 
efetivo e quantidade de patrulhas, simulação de tráfego de comunicações, construção de 
posições simuladas, fogos para manutenção da fisionomia da frente, etc. 

 

d) Condicionantes e riscos 
1) As condicionantes são as limitações comumente impostas pelo Esc Sp e abarcam 

dois conceitos: “o que não pode ser feito” e “o que deve ser feito”. 
Para isso, o Cmt e seu EM deverão verificá-las, principalmente, nas DIPLAN do Esc 

Sp, onde poderão constar: 
- implicações de tempo (grau de urgência ou prioridade; tempo disponível para o 

planejamento; e tempo previsto para a duração da operação); 
- condições especiais impostas por autoridade superior (condicionantes políticas e 

regras de engajamento); 
- relacionamento da Op com outras operações em andamento; e 
- outros aspectos, tais como fatores ambientais e jurídicos. 
2) Os riscos são decisões a serem tomadas pelo Cmt e seu EM provenientes da 

deficiência de meios, de pessoal ou de material. Para guiar a decisão, devem ser 
observados os riscos estabelecidos pelo Esc Sp em sua DIPLAN. Os riscos do Esc Cnsd 
deverão constar na DIPLAN do Cmt. Por exemplo: economia de força em uma 
determinada frente, não estabelecimento de forças de segurança, manutenção de 
reserva fraca, etc. 

Nesta fase do Exm Sit, deverão ser levantados os riscos proporcionados pela missão 
do Esc Sp. Os riscos inerentes à nossa missão serão levantados durante as etapas das 
Psb Ini e L Aç. 

O processo de Gerenciamento de Risco Operacional (GRO) é o meio pelo qual o Cmt 
e o EM definirão quais serão os riscos a serem aceitáveis para a condução das 
operações. O processo do GRO permanece até o cumprimento da missão. As etapas do 
GRO são: 

- identificar os fatores de risco: o risco é tudo que for potencial para causar ferimentos 
ou morte do pessoal, danos ao material, perda de equipamento ou instalações ou fatos 
que possam comprometer a missão. A identificação e a avaliação dos riscos serão 
propostas em cada fase da operação; 

- avaliar os riscos: consiste em classificar por níveis os riscos identificados, conforme a 
gravidade das possíveis consequências e probabilidade de ocorrência de cada um. O 
emprego de uma Matriz de GR (gráficos, números e códigos) é particularmente útil e 
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apoia esta etapa do processo, contudo, sua confecção não é obrigatória; 
- selecionar medidas para mitigar os riscos: significa conceber medidas para reduzir o 

risco, quanto à sua gravidade, sua probabilidade de ocorrência ou, em último caso, 
quanto à exposição das operações a esses riscos. As medidas para a mitigação são 
contínuas durante todo o planejamento, até que chegue em um nível aceitável para que 
os benefícios superem os custos; 

- decisão sobre o risco: é decidir se os riscos residuais serão admitidos ou não. Riscos 
residuais são aqueles que permanecem mesmo após aplicação das medidas de redução. 
A conclusão de que há riscos não admissíveis pode inviabilizar a operação. Neste caso, o 
escalão que atribui a missão deve ser informado imediatamente, para que ele 
implemente, se possível, medidas de atenuação de riscos, coerentes com seu próprio 
nível decisório, ou opte pela aceitação do risco, considerando os ganhos que serão 
obtidos para o conjunto das operações; 

- implementar medidas de redução de risco: consiste em aplicar as medidas 
selecionadas pelo decisor para a eliminação ou redução dos riscos. Essa decisão fará 
parte das ordens e briefings, sendo integradas às estimativas correntes de cada seção. 
Caso alguma medida de controle deixe de ser implementada, retorna-se à fase de 
decisão sobre admitir ou não o risco residual; e 

- supervisionar e avaliar: consiste em verificar se as medidas de redução foram 
implementadas e se estão sendo eficazes. Qualquer mudança nos parâmetros 
considerados inicialmente para a decisão sobre o risco deve ensejar reavaliação, 
realimentando o processo do GR. 

 

GERENCIAMENTO DE RISCO 

EXAME DE SITUAÇÃO 

Planejamento Preparação Exec 

Idt os 
fatores 

de 
risco 

Avaliar 
os riscos 

Sel Mdd 
para 

mitigar 
os riscos 

Decisão 
sobre os 

riscos 

Implementar 
Mdd 

redução de 
risco 

Spvs e 
avaliar 

Anl Mis e Cnsd Prel X      

Sit e sua compreensão       

Pos Ini, L Aç e confronto X X X    

Comparação nossas L Aç X X X    

Decisão    X   

Emissão do Plano ou 
Ordem 

    X  

Avl contínua das Op      X 

QUADRO 2-6 – Gerenciamento de Risco 

e) Facilidades e restrições 
1) Em todas as operações, haverá facilidades para o cumprimento da missão e 

restrições impostas pelo Esc Sp ou advindas das limitações de pessoal e/ou material. 
2) As facilidades são retiradas das ordens do Esc Sp e podem ser: 
- reforços disponíveis; 
- Tr interpostas ou em Ctt que possibilitam a realização de Rec; 
- disponibilidade de elementos de apoio ao combate; e 
- presença de vizinhos eliminando flancos expostos. 
3) As restrições são retiradas das ordens do Esc Sp e podem ser: 
- requisição de pessoal (fornecer Elm para realizar uma missão de Seg); 
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- determinação  para  realizar  ou  não  determinadas  ações  (não  executar 
reconhecimentos além de determinada linha, etc); e 

- falta de pessoal ou de material adequado para o cumprimento da Mis. 
4) As facilidades e restrições deverão constar nas estimativas correntes durante todo o 

planejamento até o cumprimento da missão, e servirão de base para verificar as Nec para 
as Op e as deduções a serem seguidas no planejamento das L Aç. 

5) Meios recebidos e composição preliminar dos meios 
Levantar os meios recebidos e retirados, e propor a composição preliminar dos meios 

para o cumprimento da missão. 
A composição preliminar dos meios serve para iniciar o processo de preparação das Tr 

a serem empregadas na Op, porém a composição poderá ser alterada ao longo do 
planejamento, de acordo com as necessidades verificadas em cada L Aç. 

 
2.5.3.8 Considerações Preliminares 
a) Aspectos (políticos, econômicos, mlitares, sociais, infraestrutura, informações, 
ambiente físico e tempo). 

1) Nesta fase, serão apresentadas as conclusões sobre os fatores operativos 
necessários e importantes para o Plj do Esc Cnsd. As conclusões sobre cada aspecto 
são provenientes da situação geral e particular, bem como das diretrizes e ordens do Esc 
Sp. Muitos dos aspectos serão pormenorizados no decorrer do Exm Sit. 

2) Aspectos políticos: entender as pressões políticas internacionais sobre um dos 
contendores, o ambiente político nacional e internacional, os Mvt políticos, etc. 

3) Aspectos econômicos: entender as condições econômicas da população na área de 
operações, ocorrência de atividades econômicas ilegais (ilícitos e outros), etc. 

4) Aspectos militares: entender as capacidades das forças militares e paramilitares que 
atuam na A Op, bem como atores armados não militares, etc. 

5) Aspectos das considerações civis: entender as diferenças étnicas e culturais da 
população na A Op, observar os direitos humanos, etc. 

6) Aspectos de infraestrutura: descreve as zonas urbanas, tipos e densidade das 
construções a serem encontradas na A Op, etc. 

7) Aspectos de informação: concluir sobre as informações públicas (mídia, jornais, etc), 
saber manusear as informações para complementar o planejamento, etc. 

8) Aspectos do ambiente físico: descrever o terreno e as Condc Meteo. 
9) Aspectos do tempo: Tp disponível e Nec para o cumprimento da Mis. 
 

b) Área de Operações 
1) A A Op abrange a Z Aç e a área de interesse. A Z Aç é imposta pelo Esc Sp, exceto 

em missões descentralizadas (alcance efetivo das armas de apoio). A área de interesse é 
definida pelo comandante, com base em proposta apresentada pelo seu EM. 

2) As considerações sumárias sobre o terreno e as condições meteorológicas serão 
analisadas pelo adjunto do S-2 dentro daquilo que já possui como conhecimento e que 
possa auxiliar nas conclusões do comandante. Dentre outros, podem ser explorados 
neste item os seguintes aspectos: 

- Terreno: 
- disponibilidade de cobertas e abrigos na área de operações; 
- condições gerais para o deslocamento de Tr a pé e embarcadas; 
- presença de obstáculos significativos; 
- avaliar se existe espaço suficiente para a manobra; e 
- condições de aproveitamento dos recursos locais. 
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- Condições meteorológicas: 
- temperatura; 
- precipitações; e 
- luminosidade. 

 
c) Meios recebidos 

O Cmt e seu EM deverão fazer uma análise dos seus meios atuais, recebidos e 
retirados, para verificarem se serão suficientes para a execução de todas as tarefas 
recebidas. 

 
d) Inimigo 

1) Apresentar as Psb Ini, de forma sucinta, nas diversas fases do planejamento, 
particularmente quanto à probabilidade de interferência nos sistema de comando e 
controle, apoio logístico e instalações críticas antes do início das operações. 

2) Deverão ser considerados os dados gerais disponíveis sobre o inimigo, 
particularmente os relativos à sua doutrina de emprego, informações recebidas do 
escalão superior, ordem de operações, valor, dispositivo e composição. 

 
e) Apreciação sumária do poder relativo das forças em presença 

A partir desse momento, o Cmt e seu EM terão condições de realizar uma apreciação 
inicial do poder relativo das forças em presença, tendo em vista o levantamento das 
principais forças de ambos os contendores (análise dos meios recebidos e possibilidades 
do inimigo) e as conclusões retiradas da análise dos demais fatores, servindo como 
orientações para o planejamento subsequente. 

 
2.5.3.9 Considerações Civis 
a) Neste momento do estudo de situação, é realizada uma rápida análise sobre as 
informações passadas pelo Esc Sp ou que já estavam de posse da Unidade. 
 
b) O analista busca verificar se ocorrerá impacto sobre a missão a ser realizada pela 
Unidade. Caso as considerações civis tornem-se um fator de decisão relevante, as mesmas 
deverão ser estudadas com maior profundidade durante a próxima fase do Exm Sit. 

2.5.3.10 Conclusão 
a) As conclusões da análise da missão e considerações preliminares são apresentadas 
por ocasião da 1ª Reu EM (briefing). 
 
b) Proposta do novo enunciado: é proposta pelo EM para a aprovação do Cmt. Deve 
conter as ações táticas (tarefas) impostas ou deduzidas (retiradas do enunciado), a 
finalidade (propósito), bem como outros dados julgáveis necessário à sua compreenção: 

- QUEM: a Unidade (FT 452 BIB); 
- QUE: tarefa e propósito (atacará para conquistar, Def para destruir); 
- QUANDO: data-hora do início da missão (120600 JUN 14; D/0600); 
- ONDE: objetivo na ofensiva (atacará, em D/0600, na direção Faz CAPÃO ALTO 

(0770-6810) – Granja Luiz (0250 – 6814); obstáculo de vulto da defensiva (Rg Altu 
MONTE ALEGRE, no corte do rio PARAÍBA); 

- PARA QUE: finalidade da missão (a fim de possibilitar o prosseguimento da 45ª Bda 
Inf Bld pelo eixo da rodovia 364; a fim de impedir a utilização da rodovia 116 pelo Ini). 

- Exemplos: 
Atacar para conquistar a Rg Altu MONTE ALEGRE (3488), em 120600 JUN 14, a fim 

de possibilitar o prosseguimento da 45ª Bda Inf Bld pelo eixo da Rdv 364. 
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Defender para destruir o Ini no corte do rio PARAÍBA (5623), em D/0600, a fim de 
impedir que o mesmo utilize a Rdv 116 para o prosseguimento de suas ações. 

 
c) Aprovação do novo enunciado: o EM apresentará ao comandante o novo enunciado, 
de acordo com o estudo prévio, e este poderá, após a aprovação, emitir uma ordem de 
alerta ou ordem preparatória. 
 
d) Outros: preparação das premissas, condicionantes, restrições, Mdd Dsml Tat do Esc 
Cnsd (SFC); levantamento inicial dos elementos essenciais de inteligência (EEI) e 
necessidade de se efetuar pedidos de busca (ANEXO F) ou reconhecimentos. 
 

2.6 1ª REUNIÃO DE ESTADO-MAIOR (briefing do estudo da Mis do Esc Sp) 

2.6.1 Assim que o EM concluir a análise da missão e as considerações preliminares, 
será realizado o primeiro briefing com o comandante, no qual os integrantes do EM 
transmitirão suas conclusões acerca de suas respectivas áreas de atuação. Ao término 
do mesmo, o Cmt emitirá sua diretriz de planejamento, caso não necessite realizar a 
Metodologia de Concepção Operativa do Exército (MCOE). 

2.6.2 A sequência a seguir é uma sugestão para condução do briefing. 

ROTEIRO PARA A CONDUÇÃO DO 1º BRIEFING 

ATIVIDADE Rspnl OBSERVAÇÃO 
Abertura dos 
trabalhos 

S Cmt 

- Apresentação do sumário e responsáveis. 
 

Revisão das 
Ordens do Cmt 

- Se for o caso. 
 

Sit geral e   
particular 

- Rlz um resumo da evolução dos acontecimentos. 
 

Interpretação da 
missão e intenção da 
Bda e DE  e manobra 

da Bda 

 
 
 
 
 
 
 
S-3 
 
 
 
 
 
 

- Apresentar Mis e as interpretações das intenções. 
- Explicar a Man do Esc Sp, apresentando suas 
tarefas e propósitos (Ut carta ou outro meio 
visual). 

Ações táticas a 
realizar e sua 

sequência 
- Apresentar as Aç Tat na sequência de execução. 

Análise da própria 
Mis 

- Apresentar os Obj (finalidades), as condições do 
EFD e relação da Mis com a de outros comandos. 

Quadro-horário - Destacar os eventos mais importantes. 

Zona de Ação / 
Área de Influência 

- Idt os Lim da Z Aç no Ter ou em meio Aux, e 
abordar os Pcp aspectos da Área de Influência. 

Área de Interesse S-2 
 
- Idt os principais aspectos que possam influir nas 
operações para expedir os esforços de busca. 

Pl Dsml Tat  
Esc Sp 

Adj S-2 
 
- Se for o caso. 
 

Condicionantes e 
riscos 

Adj S-3 
- Apresentar aspectos relevantes para o 
cumprimento da missão. 
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Facilidades, 
restrições e outras 

Condc Exec 

Composição 
preliminar dos meios 

S-3 
- Apresentar a composição atual dos meios 
recebidos e a Nec de novos meios para o 
cumprimento da Mis. 

Fatores operativos S-2 - Se for o caso. 

Cnsd sobre a  
A Op 

Adj S-2 
- Apresentar aspectos Sum do Ter e Cndc Meteo. 
- Info a relevância do Ter para a operação. 

Cnsd sobre o Ini 

S-2 

- Apresentar aspectos sumários sobre Ini (doutrina 
e possibilidades atuais). 

Cnsd Civis 
- Info a relevância das Cnsd Civis para a operação 
- Apresentar os aspectos mais relevantes. 

Apreciação 
sumária do Poder 

Relativo 

 
 
 

S-3 
 
 
 
 
 

- Comparar as F Amg com as F Ini no atual 
estágio. 

Proposta do novo 
enunciado e 
aprovação 

 
- QUEM, QUE, QUANDO, ONDE e PARA QUÊ. 
 

Concl das Condc 
Exec 

-  Se for o caso. 

Estimativas correntes EM 
- Cada seção do EM deve apresentar os fatos, as 
restrições, as deduções, as Aç a realizar, o efetivo 
e informações requeridas a cada função. 

DIPLAN Cmt - O Adj S-3 anota para utilização posterior. 

TABELA 2-5 – Roteiro para o 1º briefing 
 

2.7 DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO DO COMANDANTE 

2.7.1 Ao término da primeira Reu EM, logo após a Análise da Missão e Considerações 
Preliminares, o Cmt emite a sua Diretriz de Planejamento (produto da MCOE), com o 
objetivo de assegurar que todos os esforços do EM estejam orientados ao longo do 
restante das atividades do Exame de Situação. Isto permite ao EM continuar seus 
planejamentos de uma maneira eficaz e pontual, com os esforços sincronizados e 
voltados para os mesmos propósitos. 

2.7.2 Não há forma estabelecida ou rígida para essa diretriz, mas o volume de detalhes 
é variável com a situação, a missão e a personalidade do comandante. A Diretriz do 
Comandante deve incluir o novo enunciado, a Intenção do Comandante do escalão 
considerado e uma orientação ao EM para o prosseguimento do Exm Sit. 

2.7.3 O Cmt e o EM documentam os resultados da MCOE para dar suporte ao Exm Sit e 
geram os seguintes produtos, emitidos por meio de narrativas, gráficos e/ou diagramas: 
a) a definição do problema: a sua formulação informa e explicita o entendimento do 
comandante sobre o problema ou conjunto de problemas sobre os quais a organização 
vai agir; 
b) a Intenção do Comandante inicial: descreve o propósito da operação, as principais 
tarefas iniciais e o EFD; 
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c) a Diretriz de Planejamento, incluindo uma Abordagem Operativa: as diretrizes de 
planejamento orientam o foco das operações, ligando as condições desejadas às 
combinações de ações potenciais que a força pode empregar para atingir o EFD. A 
Abordagem Operativa organiza combinações de ações potenciais no tempo, espaço e 
propósito que norteará a força na direção do EFD. 
 
2.7.4 Em planejamentos executados sob condições de restrição de tempo, aumenta a 
necessidade do envolvimento do Cmt e do detalhamento da sua diretriz, para que o EM 
possa manter o máximo de tempo para o escalão subordinado (regra de 2/3 do tempo 
disponível para os elementos subordinados). 

2.7.5 O Cmt pode emitir diretrizes gerais ou detalhadas para a elaboração das linhas de 
ação. Nos casos em que há bastante tempo disponível, o comandante pode determinar 
ao EM que desenvolva diversas linhas de ação, emitindo somente diretrizes gerais para o 
desenvolvimento das mesmas. Para facilitar os trabalhos, em uma situação de pouco 
tempo disponível, o comandante pode determinar que somente uma linha de ação seja 
desenvolvida e submetida ao jogo da guerra. Ele pode, além disso, fornecer diretrizes 
detalhadas de como visualiza o cumprimento da missão, cabendo ao EM, neste caso, a  
responsabilidade de detalhar e sincronizar a linha de ação do Cmt. 

2.7.6 No mínimo, a diretriz do comandante deve incluir: 
- novo enunciado; 
- dados e conclusões da análise da missão e considerações preliminares; 
- estado final desejado; 
- cronograma de trabalho (aprovação do quadro-horário); 
- intenção inicial do comandante; e 
- orientações ao EM e Elm subordinados para o prosseguimento do Exm Sit. 

 
2.7.6.1 Novo Enunciado 

No enunciado de uma missão, estarão discriminados a(s) tarefa(s) mais o(s) 
propósito(s), nessa ordem, unidos pela expressão “a fim de”. 

 
2.7.6.2 Dados e Conclusões da Análise da Missão e Considerações Preliminares 

O comandante deverá identificar a origem da sua missão, se ela é decorrente de 
diretriz do escalão superior ou de circustâncias especiais na sua área de 
responsabilidade. Deverá identificar todos os elementos da missão e da situação geral na 
qual está inserida (tarefa, propósitos, efeitos desejados, objetivos, diretrizes ou intenções 
do Esc Sp, relação com as missões atribuídas aos outros comandantes que participam 
das operações, premissas, condicionantes, restrições e gerenciamento de risco 
operacional). 
 
2.7.6.3 Estado Final Desejado 

Apresentar a visão de futuro das condições das nossas forças em relação ao inimigo, 
terreno e às considerações civis ao final das operações. 
 
2.7.6.4  Cronograma de Trabalho 

Apresentar a linha do tempo contendo a previsão das ações do inimigo, os horários 
impostos pelo Esc Sp, os horários em relação à condução do planejamento da nossa 
força e os horários das operações da nossa força já estabelecidos (reconhecimentos, 
horário do cumprimento da missão, etc.) 
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2.7.6.5 Intenção do Comandante 
a) A intenção do comandante não tem forma fixa e pode ser expressa em todos os 
escalões a partir de subunidade, inclusive. Entretanto, é facultativa nos escalões Bda e 
inferiores. 
 
b) A intenção descreve sucintamente o que constitui o sucesso da operação e inclui o 
objetivo da operação (finalidade – porém não a cópia da finalidade do escalão superior), 
as principais tarefas (ações táticas) e as condições que definem o estado final. 
Estabelece a ligação entre a missão, o conceito da operação e as tarefas para as 
unidades subordinadas (EB MC-10.211, Pag 3-11). 
 
c) Sugere-se que a intenção do Cmt seja composta pelos seguintes itens: 

1) ampliar o propósito: é a finalidade particular do Cmt para o cumprimento do conceito 
da operação (não significa repetir o “para quê” do enunciado da missão). Não deve-se 
utilizar expressões como: “cumprir a missão com um mínimo de baixas” ou “rapidez na 
conquista do objetivo”; 

 2) tarefas ou ações chaves: são aquelas que irão permitir ao Esc Cnsd alcançar a 
finalidade da missão a ser descrita no Conceito da Operação. Todas as linhas de ação 
montadas devem cumprir todas essas tarefas; 

 3) estado final desejado: consiste nas condições desejadas que o Ini, F Amg, terreno 
e população devam se encontrar ao término da missão. Para isto, devem ser destacadas 
as ações táticas essenciais ou condições que devam ser atingidas em cada um destes 
itens. 

 4) Exemplo 

QUADRO 2-5 – Exemplo da intenção do comandante 
 

1) Enunciado 
Atacar para conquistar a R Altu MONTE ALEGRE (3488), em D/0600, a fim de 

apoiar a ultrapassagem da 53ª Bda Inf Mec pelo eixo da Rdv 364. 
2) Intenção 

- Propósito: a minha intenção é impedir que o inimigo realize fogos ou emboscadas 
na Rdv 364 no trecho entre a LP e a L Ct AZUL. 

- Principais tarefas: 
- isolar e destruir a força inimiga no Obj; 
- limpar a Rdv 364 da LP até L Ct AZUL; e 
- fazer a segurança da Rdv 364 no trecho descrito. 

- Estado Final Desejado: 
- Nossa Força: posicionar o sistema de armas, principalmente Mrt e AC, 

direcionando seus fogos com prioridade para S e SE dos P Cot 789 e 795 para Ap Ultr 
53ª Bda Inf Mec em nossa Z Aç. Criar condições para que a Rdv 364 seja Ut pela 53ª 
Bda Inf Mec. 

- Inimigo: neutralizar 11 Vtr CC Ini em nossa Z Aç e impedir a utilização de AC na 
Rdv 364. 

- Terreno: controlar a Rdv 364 para assegurar a aproximação dos meios de Ap F 
e Log. Manter as pontes intactas para o rápido prosseguimento da 53ª Bda Inf Mec. 

- População: impedir a circulação de civis na Rdv 364 entre a LP e a L Ct AZUL 
até D+1/1600, para garantir a não interferência, em nossas operações, de Elm não 
convencionais e também assegurar a integridade da população local. 
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d) Como ferramenta de planejamento, a intenção do Cmt é a ponte entre a missão e o 
conceito da operação. Assim, não cabe na intenção a explicação quanto à forma de 
manobra a ser empregada. Da mesma forma, não cabe orientação quanto à peça de 
manobra que deva ser empregada no ataque principal. 
 
e) Como a intenção do comandante é, primeiramente, uma ferramenta para 
planejamento, ela pode ser resumida após a decisão, principalmente para não repetir 
quaisquer ações na ordem ou gerar dúvidas para a execução. Nesse sentido, a intenção 
remete-se ao conceito de missão pela finalidade. 
 
2.7.6.6 Orientações ao EM e Elm Subrd para o Prosseguimento do Exm Sit 
a) Objetivo decisivo, ponto decisivo, região capital de defesa ou ponto-chave de defesa 
visualizado pelo Cmt. 
 
b) Diretrizes para a montagem das linhas de ação. 
 
c) Fatores de comparação das linhas de ação. 
 
d) Outras: 

1) necessidades de Inteligência; 
2) diretrizes para o reconhecimento e contrarreconhecimento; 
3) diretrizes quanto aos riscos; 
4) diretrizes para a dissimulação tática; 
5) diretrizes para o apoio de fogo; 
6) diretrizes para mobilidade e contramobilidade; 
7) diretrizes para proteção; 
8) medidas de segurança; 
9) prioridades para o apoio ao combate e apoio logístico; 
10) diretriz para aproveitamento do tempo disponível; 
11) tipo de ordem de operações a ser emitido; e 
12) diretriz para os ensaios. 

 
2.7.6.7 O ANEXO G consiste em um guia para a elaboração da DIPLAN. 

2.8 PLANEJAMENTO DO RECONHECIMENTO DO ESTADO-MAIOR 
Após a análise da missão, caso seja executado um Rec, o EM deve concluir o 

planejamento do mesmo. Sugere-se o modelo constante do ANEXO H. 
 
2.9 EMISSÃO DA ORDEM PREPARATÓRIA OU ORDEM DE ALERTA Nr 2 

Logo após a análise da missão e considerações preliminares, o EM já tem condições 
de transmitir uma grande quantidade de informações aos escalões subordinados. Para 
isso, é emitida uma nova ordem preparatória ou ordem de alerta, de acordo com o 
sugerido no ANEXO I. 

 
 
 

***** 
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CAPÍTULO III 

3 SITUAÇÃO E SUA COMPREENSÃO 

 

3.1 FINALIDADE 

     Esta fase do Exm Sit permite aos 
membros do EM determinar Info críticas em  
suas F Cmb e apresentá-las ao Cmt. Para 
isto, são analisados todos os dados ligados 
às Cnsd Civ, à A Op, ao Ini e aos nossos 
meios, concluindo sobre os efeitos que 
possam influir na montagem de L Aç. 
Coerente com o tipo de Op e a natureza da 
Tr, o estudo Rlz neste capítulo deverá sofrer 
as adaptações julgadas necessárias. 

 

3.2 RESULTADOS CASO NÃO SEJA FEITA CORRETAMENTE 

3.2.1 A montagem das nossas L Aç será feita sem considerar os efeitos das 
considerações civis, do terreno e das condições meteorológicas sobre as Op Mil. 

3.2.2 A montagem das nossas L Aç não abordará os pontos fracos do Ini e suas 
vulnerabilidades críticas, acarretando na definição incorreta de como o Ini pretende 
executar suas L Aç. 

3.2.3 Identificação errônea dos CG ou PD, prejudicando o planejamento. 

3.2.4 Distribuição de Mis ao escalão subordinado em desacordo com seus recursos 
disponíveis. 

3.2.5 Execução de Rec deficiente, com o Emp do esforço de maneira descoordenada. As 
Info podem não estar disponíveis nos momentos oportunos para o processo decisório ou 
mesmo nem serem adequadas. 

3.3 SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 

3.3.1 Conforme a tabela 3-1. 

 

 

 

 

3.1 FINALIDADE 

3.2 RESULTADOS CASO NÃO SEJA FEITA   

CORRETAMENTE 

3.3 SEQUÊNCIA   DAS   AÇÕES 

3.4 ATRIBUIÇÕES  DO  ESTADO-MAIOR 

3.5 DESCRIÇÃO  DAS  ATIVIDADES 

3.6 2ª REUNIÃO  DE  ESTADO-MAIOR 

(briefing da situação e sua compreensão) 

3.7 EMISSÃO DA ORDEM PREPARATÓRIA 

OU ORDEM DE ALERTA Nr 3 



EB60-ME-12.401 

 

3-2 

 

SITUAÇÃO E SUA COMPREENSÃO 

Insumos Processos Produtos 
- DIPLAN do Cmt. 

- An Intlg do Esc Sp. 

- EEI levantados sobre 
Considerações Civis, 
terreno,Condições 
metereológicas e inimigo. 

- Estimativas correntes 
Atlz. 

- Anl das considerações civis. 

- Det da A Op.  

- Anl das Crtr da A Op (terreno e 
condições metereológicas). 

- Situação do Inimigo. 

- Nossa situação. 

- Forças amigas. 

- Idt dos CG/PD. 

- Idt das vulnerabilidades críticas. 

- Comparação dos poderes de 
combate/poder relativo de 
combate. 

- Det das Nec Intlg. 

- Aspectos sobre as F Amg. 

- Aspectos sobre a A Op. 

- Aspectos sobre o CPC/PD. 

- Nec Intlg (EEI). 

- Fatores de Força e Fraqueza. 

- Det Ini da própria força. 

- Pl Intlg e C Intlg. 

- O Alr Nr 3. 

TABELA 3-1 – Sequência das ações para a situação e sua compreensão 
 

3.4 ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

S Cmt 

1) Coordenar os trabalhos do EM. 
2) Fiscalizar o cumprimento do quadro-horário. 
3) Conduzir o 2º briefing. 
4) Emitir a O Alr Nr 3. 

S-1 e S-4 

1) Realizar a análise da nossa situação. 
2) Cooperar com o S-2 na análise da função de combate logística do Ini. 
3) Determinar as Nec Intlg e repassá-las ao S-2. 
4) Assessorar o EM nos aspectos logísticos disponíveis para as Atv Intlg. 
5) Analisar o PRC nos itens sobre pessoal e logística. 
6) Atualizar as estimativas correntes. 

S-2 

1) Analisar as considerações civis. 
2) Retificar ou ratificar a determinação da A Op. 
3) Analisar a situação do Inimigo. 
4) Analisar o PRC juntamente com o S-3. 
5) Confeccionar o calco e a matriz de eventos. 
6) Consolidar as necessidades de inteligência. 
7) Determinar as vulnerabilidades críticas do inimigo. 
8) Levantar os fatores de força e fraqueza do inimigo. 
9) Confeccionar os planos de inteligência e de contra-inteligência. 

10) Emitir ordens para Elm encarregados das Mis Intlg e C Intlg. 
11) Atualizar as estimativas correntes. 

Adj S-2 

1) Auxiliar o S-2 em suas atividades. 
2) Preparar o calco da A Op. 
3) Levantar os dados disponíveis acerca da A Op. 
4) Confeccionar o Calco de Restrição ao Movimento. 
5) Confeccionar o Calco de Vias de Acesso. 
6) Realizar a análise do terreno e condições metereológicas. 

  7) Preparar um esquema do terreno (caixão de areia, esboço, carta, etc) 
para a elaboração das nossas L Aç. 
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S-3 

1) Prosseguir no levantamento das Nec Intlg. 
2) Analisar a nossa situação, em Cj com os demais membros do EM. 
3) Analisar o PRC, em Cj com os demais membros do EM. 
4) Determinar os centros de gravidade ou pontos de decisão. 
5) Determinar as vulnerabilidades críticas da própria força. 
6) Levantar os fatores de força e fraqueza da própria força. 

Adj S-3 

1) Auxiliar o S-3 em suas atividades. 
2) Levantar novas Nec Intlg (SFC). 
3) Verificar os meios aéreos disponíveis para a operação. 
4) Encaminhar os pedidos de reconhecimento aéreo. 
5) Preparar um esquema do terreno (caixão de areia, esboço, carta, etc) 
para a elaboração das nossas L Aç, juntamente com o Adj S-2. 
6) Levantar as forças amigas atuantes na operação. 
7) Atualizar as estimativas correntes. 

O Lig Art 

1) Cooperar com o S-2 na análise da função de combate fogos do Ini. 
2) Analisar a nossa situação no que compete ao apoio de fogo. 
3) Analisar o PRC de nossa força quanto à função de combate fogos. 
4) Analisar o apoio de fogo proveniente das forças amigas. 
5) Determinar Nec Intlg da função de combate fogos e proteção (DA Ae). 
6) Realizar a análise da nossa situação nas funções de combate fogos e 
proteção (DA Ae). 

Of Eng e 
DQBRN 

1) Cooperar com o S-2 na análise das funções de combate movimento e 
manobra (Mbld e C Mbld) e proteção (fortificações) do Ini. 
2) Analisar nossa situação no que compete ao apoio de Eng e DQBRN. 
3) Analisar o PRC quanto às funções de combate movimento e manobra 
(Mbld e C Mbld) e proteção (fortificações). 
4) Analisar o apoio de engenharia proveniente das forças amigas. 
5) Auxiliar o S-2 na preparação dos produtos da análise do terreno. 

TABELA 3-2 – Atribuições do Estado-Maior 

 

3.5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

3.5.1 CONSIDERAÇÕES CIVIS (1ª fase do PITCIC) 
Atualmente, a gama de conhecimentos inerentes às atividades humanas torna-se cada 

vez mais ampliada e complexa, com  inequívoco reflexo para aqueles que desejam ou 
necessitam deter o poder. Nesse contexto, informar-se é fundamental, sobretudo quando 
se trata de obter um conhecimento antecipado que proporcione uma visão prévia do que 
está por acontecer, permitindo identificar comportamentos ou reações diante de fatos ou 
situações futuras, em qualquer nível de ação.  

Assim, as considerações civis buscam levantar dados importantes que possam 
influenciar no planejamento tático. 

 
3.5.2 As Considerações Civis estão diretamente condicionadas aos preceitos do Direito 
Internacional dos Conflitos Armados (DICA), por intermédio da IV Convenção de Genebra, 
de 1949. Difere do termo “Assuntos Civis”, o qual engloba as atividades citadas no C 41-6 
(As Civ – anteprojeto de 1987, adotado pela ECEME). 

 

 



EB60-ME-12.401 

 

3-4 

3.5.3 Neste sentido, analisa-se as considerações civis por meio de seis subcampos: 
área, estrutura, capacidades, organizações, pessoas e eventos (AECOPE), ANEXO J. 

 
FIGURA 3-1 – Considerações Civis 

 
3.5.4 No item Área, estudam-se a divisão político-administrativa; as áreas de alto valor 
econômico; os centros políticos de governo (em todas as esferas do poder – municipal, 
estadual e federal); as áreas culturalmente importantes; as áreas consideradas religiosas 
ou sagradas; os locais de enclaves étnicos, tribais, políticos, religiosos, criminosos e etc; 
as rotas comerciais ou usadas por ilícitos; sítios possíveis de utilização temporariamente 
por refugiados e deslocados. 

3.5.5 Na Estrutura, são verificadas as posições e condições dos postos das Forças de 
Segurança Pública; da mídia e comunicação de massa (antenas, estações de 
transmissão, sedes e oficinas de impressão); estradas e pontes; represas; estações e 
subestações de energia; refinarias e outras ligadas a combustível; reservatórios e usinas 
de água potável; sistemas de esgoto; hospitais, clínicas e laboratórios; escolas e 
universidades; igrejas, mesquitas e locais de cultos religiosos; bancos e instituições 
financeiras;  mercados populares e centros comerciais; e outros que possam influir nas Op. 

3.5.6 O item Capacidade refere-se à possibilidade da Administração/Governo local 
prover serviços-chave para a população e para as F Mil,  assegurando, sustentando e 
implementando a qualidade de vida, tais como: segurança pública (polícias civil e militar); 
serviço de emergência (bombeiros, defesa civil e ambulâncias); administração pública 
(justiça, burocracia e etc); alimentação e abastecimento; água (tratamento e 
abastecimento); saúde pública (clínicas e hospitais) e sistemas sanitários (lixo e esgoto). 

3.5.7 O item Organizações trata de todos os agrupamentos de pessoas sob qualquer 
ideal ou  ideologia, tais como: grupos religiosos; partidos políticos; grupos nacionalistas; 
sindicatos; criminosos; comunitários; governamentais internacionais e não 
governamentais. 

3.5.8 O item População analisa a sociedade; as estruturas sociais (grupos, redes, 
instituições, influência exercida, normas sociais, cultura, identidade, formas culturais, 
narrativa e símbolos); a segurança física (segurança da população, eficiência da polícia e 
do sistema judicial e etc); recursos econômicos; participação política (classe dominante, 
discriminação étnica ou religiosa, violação aos direitos humanos e aspectos que 
possibilitem um ambiente instável); descontentamentos; principal atividade econômica da 
área; impacto das operações na economia local; a língua; comunicação não verbal; níveis 

Terreno      Infraestrutura   Sociedade 

 

     AE                  C                  OPE 
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de educação; meios de comunicação (importância para a população); importância da 
comunicação interpessoal (face a face, telefones, e-mail) e refugiados e deslocados. 
Nesse item, ainda é realizada a identificação de pessoas que possam influenciar nas 
operações, criando-se as listas: negra (elementos que lutam em causa própria), cinza 
(elementos que se preocupam com seus interesses pessoais, podendo apoiar ou não) e 
branca (elementos que lutam em prol das forças regulares). 

3.5.9 O item Eventos estuda as paixões nacionais, os esportes preferidos, os feriados 
mais significativos, as eleições, as colheitas, as celebrações e os tipos de desastres mais 
comuns, naturais ou não. 

3.5.10  Ao final da análise, o S-2, em ligação com o oficial de planejamento, verifica aquilo 
que poderá influenciar as operações, concluindo sobre regras de engajamento, medidas 
restritivas e permissivas, procedimentos para a evacuação de localidades e outros. 

3.5.11 PRINCIPAIS ASPECTOS A SEREM ANALISADOS EM CADA ITEM DO AECOPE 

3.5.11.1 Área 
a) Divisão político-administrativa 
-  Limites físicos das Províncias, Distritos, Municipalidades, etc. 
-  Divisões religiosas. 
- Dotação de cartas, fotos aéreas e outras imagens de alta resolução que facilitem o 
levantamento dos diversificados aspectos em estudo. 
 
b) Áreas de alto valor econômico 
- Complexos comerciais (supermercados e shoppings). 
- Zonas residenciais de alto valor. 
- Parques industriais e de alto valor científico-tecnológico. 
- Zonas ricas em recursos naturais. 
- Parques naturais e áreas de proteção ambiental. 
- Áreas de plantação agrícola e de pescado. 

 
c) Centros políticos de governo 
- Sedes dos governos provincial, distrital e municipal e suas vizinhanças. 
- Sedes dos departamentos/ministérios de mais alto nível. 

 
d) Áreas culturalmente importantes: sítios históricos, arqueológicos e locais considerados 
religiosamente sagrados. 
 
e) Enclaves étnicos, tribais, políticos, religiosos, criminosos ou outros. 

f) Rotas comerciais e de contrabando. 

g) Sítios possíveis de utilização como A Tmpr para refugiados e deslocados. 

3.5.11.2 Estrutura 
- Postos de Comando das Forças de Segurança. 
- Segurança Pública (delegacias policiais; tribunais de justiça; penitenciárias; pontos de 
bloqueio e controle de estradas). 
- Mídia e Comunicação de Massa: (torres de transmissão rádio/TV; estações de rádio/TV; 
sedes de jornais e revistas; oficinas de impressão). 
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- Estradas e pontes. 
- Portos e aeroportos de entrada. 
- Represas. 
- Estações e subestações de energia elétrica. 
- Refinarias e outras instalações de produção de combustível.  
- Reservatórios e usinas de água potável. 
- Sistemas de esgotos (subterrâneos).  
- Hospitais e clínicas. 
- Escolas e universidades. 
- Igrejas e locais de culto religioso.  
- Bancos e instituições financeiras. 
- Mercados populares e centros comerciais. 

 
3.5.11.3 Capacidades 
- Adm pública: burocracia, cortes de justiça, Inst governamentais, etc. 
- Seg pública: polícia militar, fronteiras, polícia civil, órgãos Intlg, etc. 
- Serviços emergenciais: corpo de bombeiro, Sv de ambulâncias, etc. 
- Saúde pública: clínicas; hospitais, serviços veterinários.  
- Alimentação e abastecimento: plantações, supermercados, etc. 
- Água: tratamento e abastecimento. 
- Sistemas sanitários: recolhimento do lixo e esgotos. 
 
3.5.11.4  Organizações 
- Religiosas. 
- Partidos políticos.  
- Patrióticas. 
- Sindicatos de Classe. 
- Criminosas. 
- Comunitárias. 
- Governamentais.  
- Não governamentais. 
 
3.5.11.5 População 
a) Sociedade: histórico de participação nas atividades públicas, interação política, 
religiosa e outras. 
 
b) Estruturas sociais: grupos sociais, redes, instituições sociais, influência exercida sobre 
a população, normas sociais, cultura, identidade, formas culturais, narrativas e  símbolos.  

c) Segurança física:  
- segurança da população;  
- eficiência da polícia e do sistema jurídico;  
- situação da polícia quanto à integridade e atos discriminatórios; e 
- outros elementos que proporcionem segurança que não a polícia. 
 
d) Recursos econômicos: nível econômico e financeiro da população local ou parcela da 
população local com capacidade de apoiar financeiramente as forças atuantes na área de 
operações ou por meio de fornecimento de produtos às forças inimigas ou para as forças 
amigas. 
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e) Participação política: 
- classe política dominante; 
- discriminação étnica, religiosa ou qualquer outra; 
- existência de violação dos direitos humanos; 
- existência de alguma força de ocupação no país; 
- acesso da população aos serviços públicos essenciais (educação, saúde, segurança, 
energia, etc.); e 
- aspectos políticos, sociais ou outros que contribuam para um ambiente revolucionário. 

 
f) Descontentamentos: 
- quais os descontentamentos básicos dos revolucionários; 
- quais os descontentamentos básicos da população;  e 
- qual o engajamento do governo na solução dos problemas causadores dos 
descontentamentos da população. 

 
g) Principal atividade econômica da área. 

h) Impacto das operações na economia local. 

i) Considerações civis complementares: línguas e dialetos falados pela população; 
comunicação não verbal (gestos e sinais); níveis de educação, incluindo as taxas de 
alfabetização e disponibilidade de educação; meios de comunicação e sua importância 
para a população; importância da comunicação interpessoal, face a face, por telefone e e-
mail; importância da mídia de massa, tais como publicações impressas, rádio, televisão 
ou internet; história política nacional; eventos que conduziram à insurreição;  
disponibilidade de armas para a população em geral. 

j) Refugiados e deslocados. 

k) Listas de pessoas: 
- branca: pessoas que apoiam a causa das F Amg, altamente confiáveis; 
- cinza: pessoas que seguem seu próprio interesse, podendo atuar tanto em proveito das 
forças amigas como para as forças inimigas (poderão ser, de acordo com suas 
pretenções e necessidades, confiáveis depois de análise por Elm especializados); e 
- negra: pessoas procuradas por articulações contra nossas forças ou governo, não 
confiáveis. 

 
3.5.11.6  Eventos 
- Feriados nacionais e religiosos. 
- Colheitas agrícolas/estoque e ciclos de produção. 
- Eleições. 
- Distúrbios civis. 
- Celebrações. 

 
3.5.12  DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE OPERAÇÕES (2ª Fase do PITCIC) 

3.5.12.1 A área de operações (A Op) inclui a Z Aç e a A Intrs. Representa o ambiente 
operacional que o comandante deve “VER” para formar um “QUADRO” claro dos 
acontecimentos que afetarão as ações ou operações. 
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3.5.12.2 A determinação da A Op já foi realizada por ocasião da Análise da Missão e das 
Considerações Preliminares, podendo ser retificada, se houver necessidade. No caso de 
não haver alteração, não deve ser abordada - não deve haver retrabalho. 

3.5.13 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE OPERAÇÕES (3ª Fase do PITCIC) 

3.5.13.1 Esta atividade não é somente um encargo do S-2 e seu adjunto, pois todos os 
membros do estado-maior têm a responsabilidade de auxiliar no processo contínuo e 
sistemático definido nas IP 30-1, 2ª Parte. Por meio do PITCIC, o estado-maior tem 
condições de identificar uma série de informações críticas para o sucesso da missão. 

3.5.13.2 O adjunto do S-2, com o auxílio do oficial de engenharia, confecciona diversos 
produtos para contribuir na descrição dos efeitos do terreno e condições metereológicas 
sobre a área de operações, tais como: 
a) calco de Restrições ao Movimento; 
b) calco das Vias de Acesso; 
c) efeitos do terreno e das condições meteorológicas sobre as Op Mil; e 
d) proposta das Nec Intlg em relação ao terreno e condições meteorológicas. 
 

3.5.13.3 Base de dados dos aspectos gerais do terreno 
a) Os dados necessários ao planejamento da operação são permanentemente 
atualizados durante o tempo de paz e, sobretudo, durante os períodos de guerra. Dos 
dados são retiradas as informações prestadas pelo escalão superior, fornecidas junto com 
a O Op e demais documentos, bem como dos Elm Ctt e diversos outros meios disponíveis 
(imagens de satélites, fotografias aéreas, etc). 
 

b) O S-2 também deve verificar em seus arquivos aquilo que de mais Nec e disponível existe, 
para servir de subsídio para o Plj de sua Mis. Estes são os seus dados iniciais. 

c) A análise desses aspectos realiza-se mediante estudos topográficos da carta e de uma 
série de calcos que atualizam e complementam as informações existentes. Desta 
maneira, poderão ser acrescentados outros dados às cartas, tais como: 

1) separação entre árvores e diâmetro de troncos, para determinar as condições de 
transitabilidade de veículos por bosques; 

2) largura, profundidade, altura das margens e suporte do leito de um rio, para 
determinar as possibilidades de vau; 

3) densidade da vegetação de acordo com a estação do ano; 
4) características do terreno que limitam a mobilidade; 
5) altura da vegetação e zonas edificadas para determinar seu efeito na observação, 

campo de tiro, cobertas e abrigos; e 
6) obras de artes novas e alterações do terreno (rodovias novas, desaparecimento de 

bosques, etc). 
 

3.5.13.4 Terreno 
a) Identificação dos aspectos a conhecer 

Inicialmente, deve-se comparar os conhecimentos necessários com as informações já 
disponíveis na Base de Dados da Unidade existente na 2ª Seção. Dessa forma, são 
definidas e repassadas ao S-2, assim que possível, Necessidades de Inteligência 
(Elementos Essenciais de Inteligência e Outras Necessidades de Inteligência) relativas à 
área de operações que devam ser objeto de busca e/ou coleta para tornarem-se 
conhecidas e utilizadas no processo decisório. 
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b) Elaboração dos aspectos gerais do terreno 

1) No escalão Unidade, não é comum a produção dos diversos tipos de calcos 
(vegetação, relevo, natureza do solo, hidrografia, obras de arte e localidades) 
separadamente. O que ocorre, normalmente, é a inclusão das informações diretamente 
no Calco de Restrição ao Movimento. 

2) Para a confecção destes calcos, todos os impedimentos serão avaliados e 
codificados, e o terreno classificado quanto à possibilidade de movimento em impeditivo 
(normalmente na cor vermelha ou hachurado cruzado), restritivo (amarelo ou laranja ou, 
ainda, hachurado simples) e adequado, cujas áreas não são assinaladas por nenhuma 
cor ou símbolo. 

 

TERRENO DESCRIÇÃO 

Impeditivo 
Desfavorável ao movimento de tropa de determinada natureza. 
Sua utilização necessitará de forte apoio de engenharia para 
possibilitar uma mobilidade restrita. 

Restritivo 
Limita o movimento de uma tropa e a velocidade de 
progressão, que serão substancialmente reduzidos se não 
houver o apoio necessário de engenharia. 

Adequado Não apresenta limitações ao movimento de uma tropa. 

QUADRO 3-1 – Classificação do terreno quanto à possibilidade de movimento 

3) A classificação de um terreno não é definida em termos absolutos. Basicamente, 
essa condição do terreno é influenciada pelas condições meteorológicas e pela natureza 
da tropa a ser empregada. Um terreno impeditivo ou restritivo não implica, 
necessariamente, que uma força não possa passar através dele, mas que terá a sua 
velocidade de movimento substancialmente reduzida, a não ser que se exerça um esforço 
considerável para melhorar a mobilidade. Por exemplo: a infantaria leve pode deslocar-se 
rapidamente através de um terreno que é impeditivo para Unidades blindadas, como as 
florestas; por sua vez, as Unidades blindadas podem mover-se facilmente através do 
terreno que é impeditivo para Unidades de infantaria leve, como os cursos de água com 
mais de 1,20 m de profundidade. 

4) Vegetação 
Aspectos de Interesse 

- A vegetação pode influenciar de diversas maneiras o emprego da força, a tomada de 
uma decisão ou mesmo a evolução dos acontecimentos. A influência da vegetação sobre 
as operações está diretamente ligada à sua densidade: quanto mais densa, maior a sua 
influência. 
- A vegetação terá influência nos aspectos militares do terreno, em particular, na 
observação e campos de tiro, nas cobertas e abrigos e nos obstáculos, nesse caso, 
impedindo, restringindo ou canalizando o movimento de viaturas e tropas e limitando o 
emprego de meios aéreos. 
- O estudo da vegetação poderá servir de subsídio para o oficial de informações analisar o 
solo, a hidrografia, o clima, entre outros aspectos. 
- Dentre as características da vegetação, destaca-se o tipo (árvores, arbustos, pastagem 
ou cultivos). Com relação às árvores, é importante determinar a distância entre elas (em 
relação à transitabilidade), a altura e diâmetro (em relação a cobertas e abrigos), a 
resistência (se podem ou não ser derrubadas por veículos blindados). 



EB60-ME-12.401 

 

3-10 

 
Roteiro para confecção do Calco de Vegetação 

- 1°passo: estudar a carta, fotografias aéreas e informes de reconhecimento para 
determinar os tipos de vegetações existentes. 
- 2°passo: ressaltar cada aspecto com diferentes cores. 
- 3°passo: determinar as restrições que a vegetação apresenta à mobilidade das tropas a 
pé, motorizadas e blindadas. 

 
RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA VEGETAÇÃO 

Clas do terreno Vegetação 

Impeditivo 
Grupo de árvores que impeçam o emprego de forças blindadas 
ou dificultem o Mvt de tropas a pé. 

Restritivo 
Árvores espaçadas com reduzido diâmetro (somente para forças 
blindadas). 

Adequado 
Árvores com diâmetros reduzidos e espaçados, não interferindo 
no emprego de Vtr ou tropas a pé. 

QUADRO 3-2 – Restrição de movimento imposta pela vegetação 

 
5) Relevo 
Aspectos de interesse 

- A configuração da superfície do terreno – elevação e depressões – do ponto de vista 
militar, é constituída por terrenos planos, ondulados, movimentados e montanhosos.  
Sua representação nas cartas militares é realizada mediante curvas de nível, de tal forma 
que a leitura destas permite obter uma ideia da forma do terreno. 
- Contudo, nem todos os acidentes estarão representados nas cartas, quer seja por seu 
tamanho (pequenos para serem representados em uma determinada escala) ou por efeito 
de fenômenos naturais (precipitações, inundações, etc). Por exemplo, em terrenos 
argilosos, as chuvas podem produzir valas de 5 metros de largura e 2 metros de 
profundidade, impedindo a passagem de viaturas motorizadas e de blindados. Daí a 
importância de complementar as informações das cartas com fotografias aéreas, 
reconhecimentos e tudo que estiver ao alcance do analista. 
- A declividade do terreno, complementada pelas informações obtidas, está diretamente 
relacionada com a mobilidade das tropas. A declividade deve ser verificada em termos de 
direção de movimento. 

 
Roteiro para a confecção do Calco do Relevo 

- 1°passo: lançamento de acidentes de importância militar representados em outras fontes 
(fotografias aéreas, dados de reconhecimento, imagens de satélite, etc). 
- 2°passo: determinação das declividades. 
- 3°passo: lançamento no calco das declividades de cada área, hachurando, de maneira 
distinta, as áreas impeditivas e restritivas. 
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RELEVO SEGUNDO SUA DECLIVIDADE 

Inclinação das 
encostas 

Grau Efeitos 

0% - 10% 0° - 6° Adequado para qualquer tropa 

10% - 30% 6° - 17° 
Restritivo para Vtr sobre rodas (Mtz) e 
adequado para Vtr sobre rodas (Mec) e 
lagartas. 

30% - 45% 17° - 26° 

Muito restritivo para Vtr sobre rodas (Mtz), 
restritivo para Vtr sobre lagartas e adequado 
para Vtr sobre rodas (Mec). 

45% - 60% 26° - 35º 

Impeditivo para Vtr sobre rodas (Mtz) e 
lagartas e restritivo para Vtr sobre rodas (Mec) 
e para tropas a pé. 

+ 60% + 35º Impeditivo para qualquer tropa 

QUADRO 3-3 – Restrição de movimento quanto à declividade do terreno 
 

Deve-se esclarecer que o quadro anterior é um guia, posto que sua incidência na 
mobilidade dependerá, além da direção do movimento, da vegetação e das 
características, da resistência e da umidade do solo. Nesse quadro, considera-se a 
direção do movimento no sentido da inclinação, sem vegetação e solo seco. 

 
6) Natureza do solo 
Aspectos de interesse 

- Em geral, a análise deste aspecto do ponto de vista militar tem dois objetivos: o primeiro, 
relacionado com as construções de engenharia e, outro, com a transitabilidade e a 
organização do terreno. 
- As fontes de Info para avaliar as condições do solo são muitas e variadas, mas, 
indubitavelmente, a mais importante é o reconhecimento terrestre. 
- A Anl da consistência e da composição do solo determinará a transitabilidade, 
classificando o terreno em impeditivo, restritivo ou adequado. 
- As tabelas seguintes mostram valores que podem ser utilizados como primeira 
aproximação nas análises que se realizarem. Tendo em vista que são muito raras as 
ocasiões em que os solos se apresentam puros, em cada caso haverá que aproximá-los à 
realidade existente. Deve ser considerada a influência da umidade e a profundidade do 
solo superficial em relação ao material do subsolo. 

 
Roteiro para confecção do Calco de Solo 

- 1° passo: reunir e selecionar os dados levantados pelas diferentes fontes de 
informações. 
- 2° passo: analisar a informação mais relevante da área em seu conjunto, considerando o 
relevo e os cursos de água. 
- 3° passo: ressaltar os diferentes tipos de solo, estabelecendo um sistema de 
catalogação que permita identificá-los com clareza. 
- 4° passo: estabelecer as áreas impeditivas e restritivas, de acordo com as Crtr dos 
meios que se empregaram na A Op (nossos e inimigos). 
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SOLO SEGUNDO SUA RESISTÊNCIA 

Classificação Resistência em kg/cm² 

Rochoso 
Pedregoso 

Arenoso (grosso) 
Arenoso (fino) 

Argiloso com areia 
Argiloso compacto 

Argiloso úmido 
Lamacento 
Pantanoso 

7 - 50 
5 - 7 
4 - 5 
2 - 3 
2 - 3 
2 - 3 

0,5 - 1 
0,5 - 1 

Menos de 0,5 

QUADRO 3-4 – Resistência do solo 

 
 

VIATURAS SEGUNDO SUAS PRESSÕES 

Tipo de viatura Pressão em kg/cm² 

Viaturas leves 
VBTP (M 113) 
VBTP– MR (GUARANI) 
VBC, CC (LEOPARD 1 A1) 
VBC, CC (LEOPARD 1 A5) 
VBC, CC (M60 A3 TTS) 

0,3 
0,5 

0,5 – 0,6 
0,6 – 0,7 

0,86 
0,7 – 0,8 

QUADRO 3-5 – Pressão das viaturas sobre o solo 

7) Hidrografia 
Aspectos de interesse 

- A análise deste aspecto deve abranger todos os C Agu que, dentro da A Op, impeçam 
ou dificultem o movimento. Para isso, será necessário completar os dados que figuram 
nas cartas topográficas. Estes dados devem ser atualizados, conforme a época do ano, 
com base nos períodos de cheia ou de estiagem. 
- O estudo da hidrografia deverá incluir rios, lagos e lagoas, determinando-se a largura, 
profundidade, velocidade das correntes, características do leito e das margens, locais de 
vau, etc. 
- Para fins práticos, será conveniente destacar todos os rios obstáculos, determinando-se 
a velocidade da corrente sempre que possível. Em relação aos vaus, será necessário 
destacar localização e profundidade. 

 
Roteiro para a confecção de Calco de Hidrografia 

- 1° passo: reunir toda a informação disponível relacionada com hidrografia (cartas, 
fotografias aéreas, informes de reconhecimento, etc). 
- 2° passo: representar os C Agu existentes na área de operações. 
- 3° passo: destacar os cursos de água, a velocidade da corrente naqueles trechos que 
interessem e os vaus com suas profundidades. 
- 4° passo: indicar as inclinações das margens superiores a 15 % e a sua constituição 
(solo - vegetação). 
- 5° passo: incluir na representação gráfica, com cor diferente aos já destacados, os 
cursos de água normalmente secos e as áreas sujeitas a inundações (ambos de acordo 
com a época do ano). 
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- Este calco pode ser confeccionado em conjunto com o de obras de arte, povoados e 
vias de transportes. 

 

ELEMENTOS VAU (m) (1) OBSERVAÇÕES 

Combatentes a pé 1,00 (1) Corrente moderada, fundo firme 
e margens favoráveis. 
(2) Anfíbio: 
 - flutua com profundidade > 1,6 m; 
 - entre 1,10 e 1,60 m, com hélice 
ligada, consegue transpor o curso de 
água com dificuldade; 
- velocidade na água = 2,5 m/s. 
(3) Anfíbio: 
- flutua com profundidade > 1,6 m; 
- velocidade na água = 2,5 m/s. 
(4) Anfíbio: 
- flutua com profundidade > 2,0 m; 
- entre 1,60 e 2,0 m consegue 
transpor o C Agu com dificuldade; 
 - inclinação Max da 2ª margem:   
50 % (quando na Tva de vau). 
(5) Sem preparação do CC 
(6) Com preparação do CC 
(7) Com snorkel 

Viaturas ¼ e ¾ t sobre rodas e Art AR 0,60 

Viaturas 2 ½ t e 5 t 0,75 

 
 
 
 
 
 
 

Vtr Bld 

VBR (CASCAVEL) 1,10 

VBTP (URUTU) (2) 1,10 

VBTP (GUARANI) (3) 1,20 

VBTP (M 113) (4) 1,60 

VBC, CC (M41) 1,00 

VBC, CC 
(LEOPARD 1 A1) 

1,20 (5) 
2,25 (6) 
5,00 (7) 

VBC, CC 
(LEOPARD 1 A5) 

1,20 (5) 
2,25 (6) 
5,00 (7) 

VBC, CC 
(M60 A3 - TTS) 

1,20 (5) 
2,40 (6) 

VBE, L Pnt 1,05 

VBC, OAP 105 mm 
M 108 

1,05 

VBC, OAP 155 mm 
M 109 

1,05 

QUADRO 3-6 – Transposição de vaus 

 

RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA HIDROGRAFIA 

Clas do terreno Hidrografia 

Impeditivo 

C Agu, lagos, pântanos, zonas alagadiças, que não possam 
ser vadeados ou atravessados com apoio de pontes lançadas 
de viaturas blindadas (PLVB) pela Eng. 

Margens verticais, de superfície firme, que possam deter CC, 
assim como correnteza com Vel elevada e Prof que influencie 
negativamente o Emp de Vtr Bld. 

Restritivo 

Cursos de água, lagos, áreas alagadiças, que possam ser 
vadeados ou atravessados com PLVB em vários locais (mas 
não em toda a extensão considerada). A velocidade da 
correnteza deve ser reduzida (< 1,5 m/s) e a profundidade 
inferior a 1,20 m. 

Adequado 

Cursos de água, lagos, que possam ser vadeados em qualquer 
lugar ou que sejam de inexpressiva largura (< 1,5 m). A 
profundidade (< 60 cm) e a velocidade da correnteza não 
devem impedir a travessia. 

QUADRO 3-7 – Restrições impostas pela hidrografia 
 
 



EB60-ME-12.401 

 

3-14 

8) Obras de Arte 
Aspectos de interesse 

- A importância militar desse aspecto está na sua relação com a transitabilidade, já que, 
de acordo com as características particulares de cada um deles, poderá facilitar ou 
dificultar o movimento. Assim, por exemplo, uma ponte permitirá evitar um obstáculo, 
dando continuidade ao movimento; em compensação, os canais, valas, etc, poderão 
restringir o movimento. 
 

Roteiro para a confecção do Calco de Obras de Arte 
- 1° passo: complementar os dados da carta com estudos anteriores, fotografias aéreas, 
informes de reconhecimento, etc. 
- 2° passo: ressaltar ou representar graficamente as obras de arte com diferentes cores 
de acordo com seu tipo, indicando principalmente os seguintes dados: pontes 
(capacidade, largura, comprimento e Mat Cnst); túneis (largura e comprimento); canais (o 
considerado para os rios e valas); represas (o considerado para os lagos); rodovias, 
ferrovias, aeroportos; e etc. 

 
9) Localidades 
Aspectos de interesse 

- Para fins de transitabilidade, uma área urbanizada é, em princípio, um terreno 
impeditivo. As localidades são, na maioria das vezes, obstáculos que restringem e 
canalizam o movimento. As operações ofensivas em áreas urbanas são difíceis de serem 
conduzidas. Por outro lado, as localidades, normalmente, apresentam uma vantagem 
importante para o defensor. 
- Se for necessário o emprego de forças nas localidades, o estudo deverá ser detalhado, 
a fim de servir de base para análise dos aspectos militares do terreno. 

 
Roteiro para a confecção do Calco de Localidades 

- No caso de emprego de forças em áreas urbanas (Cmb Loc), será conveniente utilizar 
mapas e plantas-baixas das Loc, destacando-se os dados: as zonas adjacentes da área 
urbana; ao setores de maior concentração de população; os pontos característicos e 
edifícios mais altos; as instalações de rádio, Sv de utilidade pública, edifícios públicos, etc; 
as áreas abertas (praças, parques, estádios, etc); as áreas industriais, comerciais, 
residenciais, etc; os terminais ferroviários, terminais rodoviários, aeroportos, portos, 
aeródromos, etc; e outros dados julgados de interesse. 
- No caso de não serem empregadas forças nas áreas urbanas, serão utilizadas cartas 
topográficas complementadas com mapas, destacando-se: características das zonas 
adjacentes ao limite urbano (cultivos, obras de arte, vias de transporte, cursos de água, 
etc); as dimensões da área urbana; e outros aspectos de interesses. 

 
10) Vias de transporte 
O S-2, dispondo de seus dados atualizados, leva em conta os tipos de vias de 

transporte existentes, como hidrovias, rodovias (estradas), ferrovias, infraestrutura 
aeroviária, e outras, constantes em sua Zona de Ação/Área de Influência, registrando 
graficamente tudo o que diz respeito a estas vias. Para tal, utiliza-se de legendas que 
podem conter dados técnicos (t/dia, revestimento, etc) ao lado da área levantada. 
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3.5.13.5 Condições Meteorológicas 
a) As informações meteorológicas devem ser buscadas junto ao escalão superior ou em 
outras fontes (internet, jornais, boletins meteorológicos, agências governamentais e outras 
fontes credenciadas) e servirão de base para a análise dos efeitos das condições 
meteorológicas sobre as operações militares. 

 
b) A mobilidade é um dos aspectos que mais interessam às operações e é, também, 
aquele que mais evidencia a profunda influência que as condições meteorológicas podem 
exercer sobre o terreno e, em consequência, sobre a transitabilidade. Daí, a importância 
do estudo integrado das condições meteorológicas com as condições existentes no 
terreno. 

c) Outro fator das condições meteorológicas que influencia nas Op é a visibilidade, que, 
dependendo da situação, pode beneficiar ou dificultar as Aç de ambos os contendores. 

d) O Esc Unidade não possui Elm especializados no levantamento das condições 
meteorológicas. Analisam-se as condições metereológicas, deduzindo os seus efeitos 
sobre as nossas operações e sobre as operações do inimigo (aspecto conclusivo). 

e) Devem ser lançadas no calco todas as restrições provocadas pelas condições 
meteorológicas. Um guia para a análise pode ser criado (ANEXO K). 

f) Elementos meteorológicos 
1) Crepúsculo 

- Período de claridade antes do nascer e após o pôr do sol. No primeiro caso, tem-se o 
crepúsculo MATUTINO e, no segundo, o VESPERTINO. 
- Tipos de crepúsculo: 

- astronômico: obscuridade. Pouca claridade para fins Mil; 
- náutico: claridade  suficiente  para  a  realização dos  Mvt Ter.  Visibilidade  de  Aprx  

400 m; 
- civil: claridade suficiente para as atividades diurnas normais. 

- O crepúsculo influencia diretamente na quantidade de luz para a execução das 
operações. 
- Na ofensiva, a baixa luminosidade favorece a concentração de forças, a manobra e a 
obtenção da surpresa; e dificulta a condução dos fogos e do comando e controle. 
- Na defensiva, a baixa luminosidade prejudica a Vig, impede o Rec, dificulta o comando e 
controle, reduz a precisão da busca de alvos e favorece o sigilo. 

 
2) Fases da Lua 

- A claridade fornecida pela lua tem influência nas Op Mil, pois, durante o período da noite 
facilita a condução dos fogos e das Op, o Ct dos Mvt, a realização dos trabalhos de OT, 
bem como a Vig e os Rec. No entanto, torna mais difícil a obtenção do sigilo. 
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FASE DA LUA 
PERÍODO MÉDIO 

DE LUAR 
LUMINOSIDADE MARÉ 

Cheia 1800 h às 0600 h 
Luar na maior parte 

da noite 
Grande variação 

Minguante 0000 h às 1200 h 
Luar na 2ª parte da 

noite 
Pouca variação 

Nova 0600 h às 1800 h Noite sem luar Grande variação 

Crescente 1200 h às 2400 h 
Luar na 1ª parte da 

noite 
Pouca variação 

QUADRO 3-8 – Fases da lua e marés 
 

- As fases da lua, da mesma maneira que o crepúsculo, estão relacionadas com a 
luminosidade para a execução das ações planejadas. 
- Outro aspecto relevante é a influência das fases da lua na variação das marés (mares e 
rios). Nas luas cheia e nova, há grande variação das marés e ocorrem as marés mais 
altas. Nas luas crescente e minguante, a variação é pequena e  ocorrem as marés mais 
baixas. 

 
3) Condições atmosféricas 

- Temperatura 
A temperatura, quando apresenta valores extremos (quente ou frio), afeta o rendimento 

do pessoal (moral), do material e do equipamento, do armamento, de viaturas e outros, 
podendo provocar um aumento na dependência do apoio logístico. 

Outro aspecto em que a temperatura influencia é em relação ao gradiente de 
temperatura (diferença entre as temperaturas das camadas de ar): 

- inversão: a temperatura aumenta com a altitude; a velocidade dos ventos é pequena e 
o ar estável, com poucas correntes; permite a utilização de agentes QBRN e favorece o 
lançamento de “cortinas” de fumaça; 

- neutralidade: a variação da temperatura com a altitude é pequena ou nula; e 
- lapse: a temperatura diminui à medida que a altitude aumenta; o ar torna-se instável, 

não favorecendo o lançamento de agentes QBRN e o emprego de “cortinas” de 
fumígenos, mas a formação de “tetos” de fumaça. 

 

- Precipitações 
As precipitações têm grande influência na transitabilidade do terreno. Quanto maior o 

nível pluviométrico, piores serão as condições. A chuva, também, pode reduzir 
drasticamente a persistência dos agentes químicos, a eficácia das minas, de alguns 
equipamentos e do armamento em geral. 

A eficácia do pessoal também será reduzida pelas precipitações, ao produzir 
desconforto, aumentar a fadiga e gerar outros problemas físicos e psicológicos. 

Outro aspecto importante a considerar é a ocorrência de descargas elétricas, que 
podem incidir sobre depósitos de munições e de combustíveis, afetar as linhas de 
transmissão terrestres e alterar ou impedir o uso do espectro eletromagnético. 

 

- Nebulosidade 
A nebulosidade é uma situação decorrente da maior ou menor existência da formação 

de nuvens ou mesmo de nevoeiro, neblina, névoa, entre outros. 
As nuvens influem nas operações aéreas e, também, podem afetar as operações 

terrestres, porque limitam a luminosidade natural. 
As neblinas ou nevoeiros influem nas operações causando uma redução na 

visibilidade. 
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- Umidade 
A umidade, acima de 90% ou abaixo de 20%, dificulta o funcionamento normal do 

corpo humano, tornando o combatente menos efetivo e mais vulnerável a problemas de 
saúde, o que pode afetar sua moral. Equipamentos eletrônicos podem não funcionar e há 
implicações na logística (com o aumento de consumo de água pelo combatente). 
Normalmente, no ciclo diário da umidade percebe-se uma diminuição da umidade nos 
horários em que a temperatura é mais alta. 

 
4)  Ventos 

 - A direção e a velocidade do vento têm influência sobre o emprego de fumígenos e de 
agentes QBRN. A direção terá influência tática, com relação à favorabilidade ou não de 
seu lançamento (vento indo para a direção do Ini é mais favorável ao emprego dos 
agentes). Por outro lado, a velocidade terá influência técnica, definindo as possibilidades 
do emprego do agente (quanto maior for a velocidade do vento, mais rápida será a 
dissipação dos agentes, sendo necessário aumentar a concentração para se alcançar o 
efeito desejado). 
 - Um aspecto positivo, do ponto de vista militar, é que os ventos irão acelerar a secagem 
dos solos, antecipando a melhoria das condições de trafegabilidade dos solos. 

 

VENTO 
(km/h ou kt) 

EFEITOS USO 

0 a 2 ou < 1 A Fum ascende verticalmente Dificulta o 
estabelecimento e a 

manutenção do 
mascaramento eficiente 

2 a 5 ou 1 a 3  
A Fum desvia-se suavemente para 

um lado 

6 a 12 ou 4 a 6  Sente-se o vento na pele Possibilita melhores 
condições de Emp Fum 13 a 20 ou 7 a 10 Ondulam bandeiras ligeiramente 

21 a 29 ou 11 a 16 Levantam-se pó e papéis Impede lançamento Pqdt 

> 30 ou > 17 
Pequenas árvores começam a 

mexer-se ao vento 
Somente Psb cortina de 

Fum 

QUADRO 3-9 – Ventos 
 

5) Outros dados julgados úteis 

g) Elaboração dos Clc dos Efeitos das Condições Metereológicas 
1) Os calcos previstos para a elaboração nesta fase são: 

- Calco de Neblina ou nevoeiro: representa-se a dimensão e a localização da neblina 
ou nevoeiro, indicando-se, dentro do possível, as horas de duração e a visibilidade em 
metros; 

- Calco de Precipitações: representa-se os efeitos da chuva sobre o terreno, 
devendo serem assinaladas as áreas que dificultem o acesso e a passagem sem meios 
auxiliares e as áreas inundadas. O efeito das precipitações dependem da natureza do 
solo e da sua capacidade de drenar água; 

- Calco de Ventos: representa-se a circulação local dos ventos predominantes, com 
suas velocidades e direções. 

2) Da mesma forma que ocorre com o Calco dos Aspectos Gerais do Terreno, não é 
normal a confecção do Calco dos Efeitos das Condições Meteorológicas (nevoeiro ou 
neblina, precipitações e vento) no nível Unidade. As informações relevantes serão 
lançadas diretamente no Calco de Restrição ao Movimento. 

 



EB60-ME-12.401 

 

3-18 

3.5.13.6 Integração do terreno com as condições meteorológicas 
Elaboração do Calco de Restrição ao Movimento: este Calco é resultante da 

sobreposição do Calco dos Aspectos Gerais do Terreno com o Calco das Condições 
Meteorológicas. 

 
3.5.13.7 Identificação dos Corredores de Mobilidade e VA 

Elaboração dos Calcos de Corredor de Mobilidade e das Vias de Acesso 
a) Corredores de Mobilidade 

A Idt dos Crdr Mbld e VA é feita no próprio Clc Rest Mvt. Para facilitar o entendimento, 
pode ser usada a cor vermelha para indicar o Ini e a azul para as nossas Tr. No Esc U, 
são Idt corredores de mobilidade para Pel, ou seja, dois escalões abaixo. 
b) Vias de Acesso 

1) Inicialmente, são identificadas as VA da força (amiga ou inimiga) que possui a 
iniciativa das ações. São determinadas um escalão abaixo daquele que realiza o 
planejamento, ou seja, no escalão Unidade são consideradas vias de acesso valor SU 
(uma VA é o conjunto de dois ou mais corredores de mobilidade). 

2) As VA são selecionadas por meio dos atrativos operacionais, sem a consideração 
inicial de limites, objetivos, linha de partida e linha de contato. As vias de acesso 
sãodefinidas em função do terreno e da direção de ataque ou contra-ataque. Não deve 
haver a preocupação de coincidi-las com manobras pré-concebidas. 

3) Uma VA pode conter algum terreno impeditivo ou restritivo entre os corredores de 
mobilidade. 

 
3.5.13.8 Análise do Terreno 
a) A análise do terreno é executada com base nas vias de acesso. Nesta etapa, cada via 
de acesso é analisada detalhadamente, tanto do ponto de vista do inimigo como das 
nossas forças. Os aspectos a serem considerados na análise do terreno incluem a 
observação e campos de tiro, cobertas e abrigos, obstáculos, acidentes capitais, espaço 
para manobra, facilidade de movimento, rede viária e outros (OCOAEFRO). Deve-se 
focalizar os mais relevantes para a situação específica (IP 30-1 2ª Parte, Pag 6-18). 
 
b) O objetivo da análise do terreno é servir de base para as conclusões quanto aos efeitos 
sobre as operações militares. Esta análise normalmente não é realizada sob a forma 
escrita, mas o oficial de inteligência deve estar em condições de realizar a exposição dos 
fatores relevantes.  

 
c) Observação e campos de tiro 

Devem ser examinadas as características do terreno ao longo da via de acesso para 
determinar as condições de observação e para a realização de fogos diretos e indiretos. 
São analisados: 

1) para o atacante: condições ao longo da VA (ângulos mortos, linhas de crista, etc) e 
PO para a condução de fogos em profundidade; 

2) para o defensor: posições de onde o defensor poderá conduzir e executar seus 
fogos, buscando rasância e flanqueamento para as armas de tiro tenso e campos de tiro 
profundos para as armas de tiro curvo. 

 
d) Cobertas e abrigos 

Segundo as IP 30-1 (2ª Parte), Pag 6-19, devem ser analisadas as áreas que podem 
proporcionar abrigo e cobertura. Tendo previamente considerado as áreas de onde o 
defensor dispõe de observação e campos de tiro, o Of Intlg deve agora determinar as 
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áreas através das quais as forças atacantes podem avançar, explorando a cobertura ou 
estando abrigadas. As cobertas e os abrigos devem ser considerados em conjunto com a 
observação e os fogos, tanto terrestres quanto aéreos. 

 
e) Obstáculos 

A influência dos obstáculos sobre a mobilidade é um dos fatores de maior importância 
na análise do terreno. O efeito dos obstáculos varia conforme os diferentes tipos de forças 
(de acordo com suas naturezas). Por exemplo, os bosques de difícil penetração por forças 
blindadas ou motorizadas podem ser atravessadas por tropas a pé (IP 30-1, 2ª Parte, Pag 
6-19). 

1) Considerando sempre o Esc Emp, o Of Intlg deve determinar a situação relativa em 
diferentes partes da frente, concluindo seus efeitos sobre: 
- facilidade de progressão: dificulta, impede ou protege (DIP); e 
- orientação da progressão: dissocia, orienta ou canaliza (DOC). 

2) Além disso, deve-se estar ECD responder aos questionamentos: 
- que obstáculos artificiais o defensor já colocou ou irá provavelmente colocar? Qual a sua 
provável localização? 
- queobstáculos existentes podem ser facilmente agravados? 
- onde e como pode a proteção de flanco ser melhorada pelo planejamento e execução de 
agravamento de obstáculos? 
- pela análise dos corredores de mobilidade que penetram pelos flancos nas vias de 
acesso, pode-se prever o local de possíveis contra-ataques conduzidos pelo defensor e 
planejar o lançamento de outros obstáculos? 
- as áreas por onde o inimigo tem que se deslocar devem ser batidas por fogos e/ou 
sofrer o lançamento de fumígenos, de agentes químicos e de minas e/ou o emprego de 
forças em posições defensivas? 
 
f) Acidentes Capitais 

1) Os acidentes capitais são determinados em função da missão e das faixas do 
terreno levantadas anteriormente. Para isso, identificam-se os acidentes do terreno que, 
quando controlados, dominam as vias de acesso. Estes acidentes capitais, conforme o 
estudo de situação, poderão se transformar em objetivos. 

2) Os acidentes capitais podem ser marcados no calco das vias de acesso, sendo 
designados por letras maiúsculas dentro de um círculo e citados dos mais próximos para 
os mais afastados, da esquerda para direita (considerar a observação de frente para o 
Ini). Por meio deste calco, pode-se determinar os pontos-chave que têm influência 
marcante sobre o movimento ou a manobra.  

3) Também são verificados os locais que permitem a aplicação de nosso poder de 
combate ou restringem o poder de combate do inimigo, e que são decisivos ou 
fundamentais para o cumprimento damissão. 

4) Método de análise 
- Acidente capital aquém da LP/LC. 
- Intermediário. 
- Na região de objetivos finais. 
- Na área de interesse. 
- Regiões normalmente levantadas e analisadas para cada VA. 

 
De posse do atacante: 

- Rg que permitam a aproximação de meios; 
- Rg que permitam a montagem e o desembocar do Atq; 
- Rg que caracterizam o cumprimento da missão; 
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- Rg que abrem o prosseguimento; 
- Rg de irradiação e convergência de VA; 
- Rg que limitam a observação terrestre do inimigo; 
- Rg cuja conquista dão segurança ao ataque; 
- Rg que caracteriza o rompimento da P Def (Ruptura); e 
- Rg que caracteriza a quebra da continuidade (Pntr) da P Def. 

 
De posse do defensor: 

- Rg que impeçam a montagem e o desembocar do Atq; 
- Rg que permitam ao Ini a Inst de Nu Def em boas condições; 
- Rg que permitam o aprofundamento da defesa; 
- Rg favoráveis à realização de contra-ataques; e  
- Rg que impeçam o cumprimento da missão do atacante. 
 

g) Espaço para Manobra 
A identificação dos corredores de mobilidade e das vias de acesso permite a 

visualização do movimento ao longo das faixas e a dedução do grau de liberdade de 
manobra possível na VA e, inversamente, as restrições, as canalizações e os pontos de 
estrangulamento (IP 30-1, 2a Parte. Pag 6-20). 

 
h) Facilidade de movimento 

Este aspecto deve ser analisado em relação ao tempo, espaço e de acordo com a 
natureza da tropa a ser empregada. Os aspectos extensão e direção da VA, 
trafegabilidade geral, compartimentação, progressão por via seca, dominância, tempo 
mínimo para percorrer a VA e dependência em relação a outras VA devem ser integradas, 
para se determinar o grau de facilidade que a tropa atacante terá na progressão ao longo 
da VA, visando atingir os objetivos em cada compartimento. 

 
i) Rede Viária 

A existência de estradas deve ser analisada principalmente para o deslocamento 
das armas de apoio, dos trens e realização das atividades logísticas. As capacidades das 
estradas, classes de pontes, suas condições de transitabilidade atual e os Obt existentes 
devem obrigatoriamente constar do estudo. Devem ser verificadas as estradas que da 
retaguarda conduzem à LP, para facilitar a aproximação dos meios, e as estradas 
penetrantes que proporcionam melhores condições de apoio à Op. 

 
j) Outros aspectos 

Outros aspectos poderão complementar a análise do terreno, em função das Crtr da 
operação. Entre esses, podem ser analisados faixas de infiltração, as rotas de  
aproximação aérea, os efeitos de fumígenos e dos agentes QBRN, o emprego de 
dispositivos de vigilância, a guerra eletrônica, as ações irregulares, etc. 

 
3.5.13.9 Comparação das Vias de Acesso 
a) Usando as considerações anteriormente efetuadas, o Adj S-2 compara as VA 
identificadas, assinalando as vantagens e desvantagens de cada uma, concluindo com a 
seleção daquelas que mais favoreçam o atacante ou o defensor. 
b) A cada VA deve ser atribuído um sistema de pontos ou conceitos. A página 6-22 das IP 
30-1 (2ª parte) apresenta um exemplo de quadro comparativo das VA. Normalmente, 
utilizam-se os conceitos MB, B, R e I ou valores numéricos, atribuindo-se ainda pesos 
maiores para os fatores julgados mais preponderantes na operação. 
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FATORES DESCRIÇÃO 

Obs e C Tir 

- Boa Obs e campos de tiro (inicial e ao longo da VA) 
- Psb de obter o Max Alc das nossas armas das Pos 
iniciais 
- Boas bases de fogos p/armas de tiro tenso 

Cobertas e abrigos 

- Psb de utilização como P Atq próximas à LP 
- Psb de utilização ao longo da VA para progressão 
das F Atq 
- Anl em conjunto com fogos Ter e Ae 
- Locais para instalação de armas de tiro curvo 

Obstáculos - Quantidade, dimensão e efeitos (DIP/DOC) 

Acdt Capt 
- Valor e importância ao longo das VA 
- Dominância e dependência 
- Obj decisivo 

Espaço para manobra 
- Amplitude da VA 
- Restrições 
- Cobertas e abrigos para dispersão 

Facilidade de movimento 
- Extensão da VA 
- Direção da VA 
- Dominância 

- Trafegabilidade 
- Compartimentação 
- Via seca 

Rede viária 
- Aproximação de meios 
- Deslocamento das armas de apoio 
- Apoio logístico 

Outros 

- Fx infiltração, rotas de aproximação Ae, efeitos de 
fumígenos e agentes QBRN, emprego de dispositivos 
de vigilância, a guerra eletrônica, as ações 
irregulares, etc. 

TABELA 3-3 – Aspectos a considerar na comparação das vias de acesso 
 

3.5.13.10 Efeitos do terreno e das condições meteorológicas sobre as Op Mil 
a) Efeitos do Terreno (IP 30-1, 2ª Parte, Pag 6-23) 

1) Após o estudo do terreno, o processo deve concluir quanto aos seus efeitos sobre as 
operações, tanto com relação às nossas forças, como também para as do inimigo, dentro 
de cada VA. Esses efeitos são obtidos pela visualização do movimento, desde a tomada 
do dispositivo, passando através das VA, atentando para a reação da progressão às 
particularidades do terreno, até a região de objetivos finais. Todos os aspectos 
levantados, como obstáculos, locais favoráveis à observação, flanqueamentos e outros 
são integrados ao movimento, permitindo avaliar se a tropa que progride em uma VA será 
dispersada, canalizada, retardada ou sofrerá outros efeitos. 

2) Após a obtenção dos efeitos em cada VA, o Of Intlg deverá fazer a dedução dos 
mesmos dentro da A Op como um todo. Assim, por exemplo, deverá levantar os seguintes 
aspectos: 

- as VA mais favoráveis ao ataque ou defesa dos contendores; 
- Nr de peças de manobra que podem ser utilizadas; 
- efeitos das convergências de VA (se são favoráveis); 
- efeitos de estrangulamentos das VA na manobra como um todo; 
- efeitos sobre o Ap F e Ap Log; e 
- outros aspectos. 



EB60-ME-12.401 

 

3-22 

 
b) Efeitos das Condições Meteorológicas 

1) Transitabilidade: movimento pelas estradas e através campo (dentro de cada VA, 
caso necessário, e na A Op como um todo). 

2) Visibilidade: a influência da lua, de nevoeiros, etc, sobre as Op Mil, determinando o 
período e a Atv a ser ou não realizada. 

3) Emprego de fumígenos: a velocidade e a direção do vento, aliadas ao gradiente de 
temperatura, determinarão as condições de emprego de fumígenos. 

4) Pessoal e material: a influência das condições meteorológicas sobre o moral da 
tropa e as condições de conservação e desempenho dos equipamentos. 

 
3.5.13.11 Resistências admissíveis nas VA 
a) Este item somente será Anl quando se tratar de uma operação defensiva.  
b) Para se concluir sobre este aspecto, há necessidade de levantar as regiões de 
bloqueio (Rg Blq) junto ao LAADA; as Rg Blq em profundidade que permitam o C Atq; as 
Rg Blq mais em Prof; o traçado da penetração máxima admitida (PMA); e, por último, o 
grau de resistência admitido (defender, retardar ou vigiar). 

c) Cabe destacar que a determinação do grau de resistência a ser adotado será realizada 
somente na montagem da linha de ação, no processo das 5 (cinco) fases , após a 
integração do terreno/condições meteorológicas com o inimigo.  

d) Baseado nas considerações sobre a influência do terreno sobre as operações, o Adj S-
2 seleciona, ao longo de cada VA, os acidentes do terreno favoráveis ao bloqueio das 
penetrações inimigas, de modo a assegurar a posse da região ou regiões essenciais para 
a defesa. Para isso, a seguinte sequência do trabalho é indicada, visualizando-se:  

- regiões que bloqueiam a VA no LAADA; 
- regiões que bloqueiam a VA na ruptura e que permitam Aç dinâmicas de defesa; 
- regiões que bloqueiam mais em profundidade ao longo de toda a VA; e 
- o traçado da penetração máxima admitida (PMA). 
 

e) A largura da penetração visualizada é baseada na largura da via de acesso 
considerada (no escalão Unidade – VA de companhia). A profundidade máxima da 
penetração é função do terreno, particularmente no que tange aos aspectos favoráveis à 
defesa (elevações, obstáculos, etc) e do valor da força inimiga na penetração, que deve 
estar dentro das possibilidades do contra-ataque da reserva que se estima manter. Tal 
penetração deve ser bloqueada na região da ruptura da Pos Def. 

f) Grau de resistência admissível – em função do estudo anterior, pode-se verificar os  
seguintes graus: defender, retardar e vigiar. 

1) 1º caso – a penetração é admissível quando, em uma VA: 
- existem regiões de bloqueio no contato e em profundidade, possibilitando o traçado da 
PMA; e 
- não existem regiões de bloqueio no LAADA, mas sim em profundidade, possibilitando o 
traçado da PMA. 
- Observação: nestas duas situações, pode-se admitir todos os graus de Rst, apesar de, 
na segunda situação, o “defender” e o “retardar” não sejam nas condições ideais. 
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2) 2º caso – a penetração não é admissível em uma VA quando: 
- existem regiões de bloqueio no contato e em profundidade, porém a uma distância tal 
que não permita o traçado da penetração máxima admissível; 
- existem Rg de bloqueio no contato, mas não em profundidade; e 
- não existem regiões de bloqueio no contato e em profundidade. 
- Nas três situações acima, normalmente, admite-se apenas o grau de resistência 
“defender”, apesar de, na terceira situação, não ser nas condições ideais. 

3) Todas as conclusões deste trabalho devem estar expressas em um calco ou acetato, 
com “calungas” contendo as regiões de bloqueio e o traçado das PMA, que será 
apresentado por ocasião do briefing da situação e utilizado para a montagem das linhas 
de ação. 

 

3.5.14  SITUAÇÃO DO INIMIGO (4ª Fase do PITCIC) 

3.5.14.1 Base de dados sobre o inimigo 
a) O S-2 deverá montar um banco de dados contendo todos os conhecimentos 
necessários sobre o inimigo localizado em nossa área de interesse. Os aspectos mais 
relevantes para ter conhecimento sobre o inimigo são a sua doutrina, o armamento e o 
equipamento que são utilizados, seus efetivos atuais, conhecimento sobre os principais 
líderes, os tipos de meios de transporte empregados, entre outros. 
 
b) A falta destes conhecimentos deve gerar um pedido de busca (PB) ou ordem de busca 
(OB) para se ter melhor informações sobre o inimigo. 

3.5.14.2 Análise da ordem de batalha do inimigo (DiCoVAP) 
a) Os fatores da ordem de batalha incluem o estudo do dispositivo, da composição, do 
valor, das atividades recentes e atuais e das peculiaridades e deficiências. 

1) Dispositivo: trata-se da localização das Unidades inimigas e seu desdobramento 
tático. O dispositivo do inimigo é normalmente apresentado de forma gráfica em uma 
Carta de Situação ou em um Calco do Dispositivo Inimigo confeccionado pelo Esc Sp. 
Comumente, seu estudo é efetuado dois escalões abaixo do escalão que o executa (o S-2 
realiza este estudo em termos de pelotões). No nível Unidade, seu produto é apresentado 
na composição dos meios. Esta acompanha a descrição e o calco da L Aç Ini, tantas 
quantas forem levantadas. Sempre que possível, a Idt da Unidade é representada em 
conjunto com o dispositivo do inimigo. 

2) Composição: a determinação da composição abrange a Idt e a Org das tropas. 
Caso a identificação tenha sido apresentada em conjunto com o Dspo, ela é omitida aqui 
e este estudo resume-se à organização das tropas do inimigo até os escalões que 
possam interferir nas nossas operações. O estudo da composição do inimigo deve 
envolver as Unidades inimigas dentro ou fora de nossa zona de ação (Z Aç), pois as 
mesmas podem reforçar ou apoiar as ações do inimigo que iremos combater em nossa Z 
Aç. As finalidades principais do levantamento da composição são: 
- determinar o maior escalão em presença (o que pode ser lícito a partir da reunião de 
dois ou mais dados/conhecimentos evidentes, ou seja, indícios); e 
- determinar as tropas das armas-base não localizadas (o que pode ser feito por meio de 
um quadro analítico). 

3) Valor: o valor de uma força está relacionado com o escalão, dotação de armas e 
equipamentos, poder de combate e efetivo atual. O valor proporciona um forte indício 
sobre as possibilidades e as prováveis linhas de ação das forças inimigas. 

O valor do inimigo é apresentado nos seguintes elementos: tropas empenhadas, 
reforços, artilharia, apoio aéreo, apoio QBRN e outros (incluindo os elementos de guerra 
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eletrônica, defesas antiaérea e anticarro, forças irregulares, vigilância do campo de 
batalha, etc).  

4) Atividades importantes recentes e atuais: o Of Intlg resume as atividades em que 
o inimigo está engajado ou tem sido engajado recentemente, o que lhe pode dar 
indicação sobre as prováveis ações futuras. Deve-se incluir, ainda, quaisquer suposições 
de que o Ini tenha Info sobre nossas forças (ex: a captura de um mensageiro pode 
comprometer as IEComElt). 

5) Peculiaridades e deficiências: com base no conhecimento de sua doutrina, 
procedimentos, princípios de guerra e situação atual, são identificadas e avaliadas 
determinadas características e pontos fracos do inimigo. Quando combinadas com outros 
dados/conhecimentos disponíveis, evidenciarão vulnerabilidades específicas das 
possibilidades de emprego do inimigo ou esclarecerão o significado de suas atividades 
importantes, recentes e atuais (personalidade dos Cmt, estado moral da tropa, nível de 
adestramento, etc). 

- Pessoal 
Inclui os dados sobre o efetivo inimigo previsto, sua moral e sua capacidade de 

combate. Deficiências do serviço de recompletamento, um fraco nível sanitário e 
combatentes idosos em grande número, por exemplo, são considerações relevantes. 

- Inteligência 
Os sucessos ou as deficiências nos esforços de inteligência ou contrainteligência do 

inimigo são considerados. Dados sobre o nível operativo dos órgãos (elementos) de 
busca, sobre a capacidade de executar a desinformação ou dependência excessiva de 
um ou mais tipos de fontes são muito importantes (o fato de o S-2 conseguir configurar 
um detalhado calco do dispositivo inimigo denota falha no sistema de contrainteligência 
inimigo, por exemplo). 

- Operações e instrução 
Utilização do terreno, localização das reservas, mobilidade e qualquer outro 

dado/conhecimento que influa contrariamente sobre seu senso tático ou possibilidades 
são considerados. São exemplos de dados/conhecimentos relevantes: deficiente Org Ter, 
falta de mobilidade, alto nível de instrução/adestramento, repetição de certos esquemas 
de manobra sistematicamente, emprego ineficiente da Res, manobra mal concebida 
(flanco exposto) etc. 

- Logística 
Faltas ou deficiências de suprimentos, ineficiência do sistema de manutenção, pontos 

de estrangulamento na rede de transportes e inadequabilidade do equipamento da tropa 
para as condições existentes devem ser registradas. 

- Personalidades 
Competência profissional dos comandantes inimigos em nossa Z Aç, campanhas 

anteriores, tendências políticas, etc. No escalão Unidade, não é comum a existência de 
informações detalhadas acerca dos Cmt inimigos. 

 
3.5.14.3 Tropas empenhadas 
a) No escalão Unidade, o S-2 visualiza como tropa empenhada a(s) SU inimiga(s) em 
contato, tanto nas operações ofensivas quanto nas operações defensivas, e enuncia em 
termos de Pel. 
 
b) São considerados como tropa empenhada os pelotões das armas-base (tropas 
inimigas terrestres de manobra) em contato e os que constituem a reserva imediata, quer 
estejam como um todo dentro da Z Aç da Unidade ou apenas em parte dela. Seguindo 
esse raciocínio, quando o inimigo estiver em Op Def, os Elm C Mec (ou C Rec) que 
apresentarem grau de resistência menor que defender, deverão ser enunciados em 
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termos de "Pel C Mec (ou C Rec)", apenas quando possuírem imediatamente à sua 
retaguarda uma posição preparada e não ocupada. Caso contrário, o serão como "Elm C 
Mec (ou C Rec)". 

c) No que tange às Unidades de manobra, quando houver dúvida quanto à situação de 
tropa empenhada ou tropa ECD reforçar, o S-2 raciocina com a pior hipótese, que é a da 
fração estar em condições de reforçar.  

3.5.14.4 Tropas em condições de reforçar (reforços) 
a) São considerados reforços as Unidades inimigas não empenhadas contra nossa 
Unidade ou contra Unidades vizinhas e que, mediante razoáveis considerações, puderem 
ser empregadas a tempo de influir no cumprimento da missão. 
 
b) As Unidades não localizadas do inimigo, mas cujo conhecimento da organização nos 
permita supor existirem, são consideradas como ECD reforçar. A atribuição de uma outra 
ação tática a determinada fração oponente (Esqd ou Pel C Mec vigiando um flanco, por 
exemplo) a exclui da condição de tropa ECD reforçar.  

c) Quando da determinação das Psb Ini, o S-2 deverá elaborar o Quadro de Reforço, 
sempre que possível, Idt os Ref pela sua designação e localização. Deverá enunciá-los 
pelo valor mais facilmente visualizado (Rgt, Cia, Pel, etc). 

d) Considera-se como Ponto Lógico o ponto a partir do qual as tropas inimigas iniciarão 
suas Aç Atq ou Def. Normalmente, este ponto encontra-se na altura das reservas do 
inimigo em primeiro escalão e possui condições topotáticas favoráveis. Até o ponto lógico, 
o deslocamento pode ser feito sem que ocorra o desdobramento da Tr no Ter. A partir 
deste ponto, as Tr progridem desdobradas para executar suas Aç. 

e) O prazo para emprego é um resultado do somatório do tempo de deslocamento e do 
tempo de cerrar (tempo necessário para o escoamento da Cln M) até a Rg considerada. 
Para o Esc SU (do Ini), não é considerado tempo de cerrar. 

  

QUADRO DE REFORÇO PARA CONTRA-ATAQUE INIMIGO 

SU/U/GU Local 
Hora 
Info 

Ponto lógico Prazo Obs 

RI Mec 
P Cot 500 

(5532) 
1630 

Entroncamento 
(5533) 

A partir de D+2/1700: 
- 55 min Dslc diurno 
- 1h 35 min Dslc noturno 

d = 5 km 

Esq CC 
P Cot 350 

(5529) 
1630 

Igreja 
(5529) 

A partir da queda de 1 
Pel do Ctt: 
- 55 min Dslc diurno 
- 1h 35 min Dslc noturno 

d = 2 km 

QUADRO 3-10 – Quadro de reforço 
 
 
 
 

3.5.14.5 Artilharia  
Consiste na listagem das U Art - incluindo as orgânicas das U Man - identificadas como 

estando em apoio às tropas empenhadas ou em condições de reforçar. É viável fazer a 
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análise de todos os armamentos de tiro curvo dos elementos de manobra que possam 
influenciar na operação. 

 
3.5.14.6 Apoio aéreo e apoio QBRN  

Normalmente, estes dados são fornecidos pelos escalões superiores para o 
cumprimento da missão. 

 
3.5.14.7 Outras forças inimigas  

Aqui serão feitas referências a quaisquer forças ou elementos inimigos não 
mencionados nos demais itens, cujas características possam ser consideradas especiais: 
Unidades de guerra eletrônica, sistemas de defesa antiaérea ou anticarro, vigilância do 
campo de batalha, forças irregulares ou arregimentadas dentre civis, organizações de 
forças especiais ou de ações de comandos, etc. Para as forças não regulares ou afins, 
cuja organização não seja fixa ou conhecida, essa abordagem é feita em termos de 
efetivos. 

 
3.5.14.8 Confecção dos calcos de situação do inimigo 
a) Os calcos de situação do inimigo são atualizações das matrizes doutrinárias sem 
considerar as conclusões sobre o terreno. Não é comum sua confecção no nível Unidade, 
uma vez que as atualizações necessárias podem ser lançadas diretamente em calcos de 
linhas de ação do inimigo, ou ser pormenorizadas nos levantamentos de L Aç Ini. Neste 
ponto, é importante que o oficial de inteligência determine as Psb Ini. 
 
b) A finalidade do estudo das possibilidades do inimigo é determinar qual a possibilidade 
com maior probabilidade de adoção por parte do Ini e as suas condições de reforço, para 
que possam ser detalhadas ao máximo as suas prováveis L Aç. 

c) Enumeração 
1) Para enumerar as possibilidades do inimigo, o S-2 considera cada uma delas 

respondendo às perguntas: QUE?, QUANDO?, ONDE? e COM QUE VALOR? Nos 
escalões Bda e Unidade, considera-se que o Ini tem as possibilidades apresentadas no 
Quadro Resumo das Possibilidades do Inimigo. 

2) Para enunciação das possibilidades de CONTINUAR DEFENDENDO E 
REFORÇAR, o S-2 deve conhecer os termos e convenções a serem empregados, quando 
da representação do inimigo, tanto gráfica, quanto escrita. São 4 (quatro) os elementos a  
serem descritos: 
- existência (confirmada ou não): é dispensável citar caso esteja representada no calco de 
situação; 
- natureza e tipo (Inf Mtz, Inf Bld, Inf Mec, CC, C Mec, etc); 
- identificação; 
- valor. 

3) Para os Elm citados anteriormente, há 3 (três) alternativas: 
1ª - o elemento é conhecido: não enunciar “conhecido”. Citar diretamente a natureza / 
identificação / valor; 
2ª - o elemento é desconhecido: enunciar “natureza” ou “identificação” ou “valor” 
“desconhecido (a)”; e 
3ª - o elemento não está confirmado: citar “natureza” ou “identificação” ou “valor” “não 
confirmado, provavelmente o (a) ...”. O posicionamento do ponto de interrogação em 
relação ao símbolo indica o item não confirmado (sob = existência; sobre = valor; dentro = 
natureza; à esquerda/à direita = identificação/subordinação). 
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d) Possibilidade do inimigo com maior probabilidade de adoção. 

1) Após ter definido as possibilidades do inimigo, o S-2 elege aquela(s) possibilidade(s) 
que, fruto de seu estudo, é (são) considerada(s) como a(s) de maior probabilidade de 
adoção. Essa possibilidade será detalhada nas linhas de Aç Ini. 

2) Com o estudo das L Aç, a determinação das Psb perde um pouco sua importância 
no aspecto manobra, bastando apenas determinar o “QUE” (Atq, Def...), pois o QUANDO, 
ONDE e COM QUE VALOR podem ser determinados na L Aç. 

 

O QUE? 
(Psb Man) 

QUANDO? 
(Condc de 

tempo) 

ONDE? 
(depende da A Op, Dspo 

Ini e nossa situação) 

COM QUE 
VALOR? 

(U armas-base) 
Obs 

Atacar 
- Desde já. 

  - A qualquer 
momento. 

Em qualquer parte da Fr. 
Tropa empenhada,  

Ap F, meios Ae e apoio 
QBRN. 

- 

Defender Desde já. 
- As atuais posições. 

    - Suas atuais posições. 

Tropa empenhada,  
Ap F, meios Ae e apoio 

QBRN. 
- 

Reforçar 

Depende: 
- deslocamento 

até o Ponto 
Lógico; 

- tempo de cerrar. 

Ponto Lógico (normalmente 
está na altura da Res da Tr 

Ini empenhada e possui 
Cndc topotáticas 

favoráveis). 

Tr Ini das armas-base 
conhecidas e não 

empenhadas, fora ou 
dentro de nossa Z Aç. 

Só em 
relação 
ao Atq 

e à Def. 

Retrair 
A qualquer 
momento 

(se enunciado). 

Indicar a Dire ou "para 
além do(s) Obj imposto(s)". 

Tropa empenhada      
(normalmente não se 

enuncia). 
- 

Retardar Omitido 

 
 

Nas linhas favoráveis. 
Ex: "Em suas atuais Pos e, 

particularmente, nas 
linhas..." 

(Existindo ou não Trab OT) 

Omitido. (2) 

Continuar 
defendendo 

Normalmente não 
se define. 

Nas regiões após a faixa 
do DEFENDER. Vai até os 
aprofundamentos da Res 

Ini do escalão 
correspondente ao que 

está levantando as 
possibilidades (para o BI, 

Cia/Esqd Res) e no 
máximo até os Obj 

impostos. 

Res do Btl Ini de 1º Esc 
(caso esta tenha poder de 

Cmb e haja OT Prep e 
Ocp, mesmo que ocupe 

apenas 1 OT). 
Obs: a(s) linha(s) 

favorável (eis) têm que 
possuir Trab de OT. 

(3) 

Atuar 

  - A partir de... 
(dependendo dos 
deslocamentos). 

- A qualquer 
momento. 

 - Nas linhas favoráveis. 
- Em qualquer parte da Fr. 

Tropa inimiga ECD. (1) (4) 

Atq com  
F Ae 

Omitido Omitido Fornecido pela F Ae. (1) (5) 

Apresentar 
nova Def 

Omitido Omitido Tropa inimiga ECD. (1) (6) 

QUADRO 3-11 – Possibilidades do inimigo 
 

LEGENDA: 
(1) Quando o Ini não está em contato e existe tropa amiga interposta, as possibilidades do inimigo 
não são enumeradas de maneira completa, pois não temos como determinar alguns dados. 
(2) Levantada em qualquer escalão de comando. 
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A última, dentre as posições de retardamento, não deve ultrapassar o objetivo que foi imposto 
ao escalão considerado. Após os objetivos impostos, a única possibilidade levantada é retrair. 
(3) Existe no Ter linha favorável à Def e há Tr (Pel da Res) ocupando ou ECD ocupar OT Prep 
mais à retaguarda. 

(a) Caso, com o P Cmb da Res, o Ini não seja capaz de ocupar pelo menos uma das OT à 
frente dela (da Res), para esta “L Altu” (ou “linha de OT”), a Psb de continuar defendendo não 
existe. Nesse caso, por ocasião da montagem das L Aç, diz-se que o Ini poderá continuar 
defendendo reforçado nesta L Altu, desde que seja viável.  

(b) Quando os Obj impostos estiverem além da penetração, a possibilidade ainda é continuar 
defendendo, apenas considerando-se que o fator “com que valor”? será enunciado como "a U 
Res" (ou "a Res") da Bda Ini. 
(4) Ações difíceis de serem enunciadas com precisão, anteriores aos contatos do grosso das 
Unidades contendoras, nas fases preparatórias do combate. No decorrer do Exm Sit continuado, 
tende a tomar um caráter mais específico. 

(a) Ocorre particularmente na M Cmb, no Rec e no Apvt Exi, quando o contato não está 
definido. 

(b) Mediante ação de guerrilheiros (forças irregulares), ação de Pqdt, infiltração tática, 
incursão, etc. 
(5) Desde que haja informações do escalão superior sobre o número de surtidas aéreas. 

Nos Esc Bda e U, normalmente se repete o que foi enunciado pelo Esc Sp. 
(6) Por meio de uma nova posição defensiva. 

(a) Levantada quando existem novas Tr ocupando ou ECD ocupar OT à Rtgd e que 
configurem um novo LAADA. 

(b) Levantada normalmente nos escalões superiores aos da Bda. 
 
 

3.5.15  NOSSA SITUAÇÃO 

3.5.15.1 Neste item, os membros do EM da Unidade realizam a análise de diversos 
fatores que auxiliarão na compreensão dos fatos e suposições que influenciam nossas 
possibilidades e limitações (deficiências), visando à determinação do nosso poder de 
combate na montagem de linhas de ação e as recomendações para que nossas 
limitações sejam atenuadas e nossas possibilidades sejam potencializadas. 

3.5.15.2 Os fatos citados no item acima são dados verídicos cuja divulgação é relevante 
para todo o EM. Suposições são hipóteses que devem ser estudadas ou confirmadas, a 
fim de verificar se elas podem ser consideradas como fatos. Essas suposições poderão 
ser consideradas para validar uma estimativa corrente da situação existente e, 
consequentemente, vir a influir na tomada de uma decisão durante a linha de ação. Fatos 
e suposições incluem dados sobre os dispositivos das forças amigas, condições dos 
meios e aprestamento do material. 

3.5.15.3 Efetivo 
a) O gerenciamento dos efetivos prontos se destina à determinação de capacidades de 
combate correntes, à projeção de demandas futuras e à avaliação das condições de 
prontidão do capital humano. O gerenciamento no nível Unidade é realizado pelo S-1 e 
tem como objetivo principal levantar as necessidades de recompletamentos para o 
cumprimento das missões. 

 
b) Os dados a serem estudados e apresentados em briefing são: 

- efetivo previsto; 
- efetivo existente; 
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- claros (principais problemas, funções-chave); 
- determinação das necessidades (competências, quantidades, prazos e locais em que 

os RH deverão estar disponíveis); 
- estimativa de perdas de pessoal; 
- o Quadro de Necessidade de Recompletamento (especificar função e qualificação); e 
- atualização do Relatório de Situação de Pessoal. 
 

c) Para manter o trabalho atualizado, o S-1 deverá cobrar das SU a Mensagem Diária de 
Efetivos (MDE). 

3.5.15.4 Composição 
A composição é dada pelas frações orgânicas da Unidade, acrescidas dos elementos 

em reforço, podendo, ainda, ser estudada pelo S-3 a necessidade de se formar Forças-
Tarefa. Cabe ressaltar que a Unidade pode perder elementos orgânicos ao receber as 
ordens do escalão superior. 

 
3.5.15.5  Dispositivo 

O S-3 deverá apresentar a localização atual das frações de sua Unidade. Deverá 
apresentar, também, o dispositivo do escalão superior (até 2 níveis acima). 

 
3.5.15.6 Situação Logística 

Estimada pelo S-4 da Unidade, que deverá apresentar dados sobre suprimento, 
manutenção e transporte. Os dados a serem estudados e apresentados em briefing são: 
a) Suprimento 

- problemas de suprimentos existentes (falta de materiais); previsão da necessidade de 
suprimentos; capacidade de obter; estocar e processar os itens; capacidade de 
distribuição dos itens; entre outros. 

 

CLASSE DESCRIÇÃO 

I Subsistência, incluindo ração animal e água. 

II 
Intendência, englobando fardamento, equipamento, móveis, utensílios, 

material de acampamento, material de expediente, material de escritório 
e publicações. Inclui vestuário específico para DQBRN. 

III Combustíveis, óleos e lubrificantes (sólidos e a granel). 

IV Construção, incluindo equipamentos e materiais de fortificação. 

V 
Armamento e munição (inclusive DQBRN), incluindo foguetes, mísseis, 

explosivos, artifícios pirotécnicos e outros produtos relacionados. 

VI Engenharia e cartografia. 

VII 
Tecnologia da informação, comunicações, eletrônica e informática, 

incluindo equipamentos de imageamento e de transmissão de dados e 
voz. 

VIII Saúde (humana e veterinária), inclusive sangue. 

IX Motomecanização, aviação e naval. Inclui material para DQBRN. 

X 
Materiais não incluídos nas demais classes, itens para o bem-estar do 
pessoal e artigos reembolsáveis. 

QUADRO 3-12 – Classes de material 
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b) Manutenção 
Determinar as necessidades, as capacidades e as carências em termos de instalações, 

pessoal, material e ferramental para a execução das Atv Mnt. 
Apresentar Mat que estão indisponíveis e necessitam Mnt do Esc Sp. 

 

c) Transporte 
 Apresentar a capacidade e necessidades de transporte da Unidade. 

 

3.5.15.7 Moral 
a) O S-1 deverá apresentar a situação atual das tropas e prever as necessidades de 
enviar combatentes para as áreas de repouso, de recuperação ou de recreação, a fim de 
estarem ECD para o combate. 
 

b) Deverá, ainda, apresentar as áreas de suprimento reembolsável, assistência religiosa 
ou de serviço postal e como elas estão funcionando. 

3.5.15.8 Instrução e adestramento 
O S-3 deverá apresentar o nível de instrução e adestramento da tropa, verificando se 

está compatível com a missão recebida do Esc Sp. 
 

3.5.15.9 Apoio ao Combate 
O S-3 deverá levantar todos os elementos de apoio ao combate disponíveis para as 

operações, inclusive do Esc Sp. 
 

3.5.15.10 Unidades vizinhas e interpostas 
Nessa etapa, o S-3 deverá apresentar a manobra do escalão superior (até dois níveis 

acima), abordando a localização de suas peças de manobra (U Viz e interpostas), bem 
como suas missões e propósitos. 

 
3.5.15.11 Deficiências 

Cada elemento do EM deverá apresentar as deficiências em suas áreas de atuação, a 
fim de minimizá-las. 

 
3.5.15.12 Condições de tempo e espaço 

Para estes aspectos, deverão ser considerados a largura da frente, a profundidade da 
Z Aç e o prazo provável da operação. Para se determinar o prazo provável, deve-se 
analisar: 
a) Distâncias 

1) Na M Cmb: determinar as distâncias das LPH e LPE. 
- LPH (Linha de Pior Hipótese): 

Cálculo do tempo para o encontro 

 
Tp =                               D______________ 
             Vel Nor nossa Tr + Vel Nor F Ini 

Cálculo para a distância PI – LPH 
 

d = Vel Nor nossa Tr x Tp 

 
- LPE (Linha de Provável Encontro): 

 

Cálculo do tempo para o encontro 
 

Tp =                               D______________   
             Vel Nor nossa Tr + Vel Rtrd F Ini 

Cálculo para a distância PI – LPE 
 

d = Vel Nor nossa Tr x Tp 
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- No ataque: determinar as distâncias da Z Reu – P Atq, P Atq – LP/LC e LP/LC – Obj, 

podendo haver mais de acordo com possíveis L Ct. 
- No Apvt Exi: Det as distância entre o ponto inicial (PI) do Apvt Exi até os Obj. 
- Na defesa e/ou Mvt Rtg: determinar as distâncias da Res – P Aprf, Res – Ctt, Ctt – PI 

da Rda, PI da Rda – próximas L Def. 
 

b) Tempos de progressão dos elementos empenhados (DAMEPLAN) 
Para a determinação do tempo a percorrer de acordo com as distância levantadas no 

item anterior usar para: 
1) Nossa tropa 
- Velocidade normal de deslocamento (km/h) 

 

MOVIMENTO EM VIATURAS 

Tipo Vtr 

Em estrada Através campo 

Diurno Noturno 

Diurno Noturno Até 50 
Vtr 

Mais de 
50 Vtr 

Farol 
aceso 

Farol 
apagado 

CC e Bld SL 24 24 24 16 8 5 

Bld SR 40 24 24 16 12 5 

Vtr Mtz 40 24 24 16 8 5 

 
 

ELEMENTOS A PÉ (distâncias até 32 km) 

 Diurno Noturno 

Em estrada 4 3 

Através campo 2,5 1,5 

 
- Velocidade de ataque contra Ini de mesma natureza 

 

Diurno 

Tr a pé 100 m em 10 min ou (0,6 km/h) 

Tr a pé com CC (no Esc Atq) 100 m em 5 min ou (1,2 km/h) 

CC, C Bld e Tr Emb em VBTP 100 m em 1,2 min ou (5 km/h) 

Noturno 
Iluminado ou Eqp visão noturna Idêntico ao diurno 

Não iluminado (Tr a pé) 100 m em 12 min 

 
- Velocidade de progressões retardadas (km/h) 

 

 NATUREZA DIURNA NOTURNA 

Face Ini 
mesma 

natureza 

Tr a pé 1,5 1 

Tr Mtz 5 1 

CC 6 Até 1 

Tr Bld 6 Até 1 

Tr Mec 8 Até 1 

Face Ini 
natureza 
diferente 

CC-Inf Bld-C Mec-Inf Mec x Inf Mtz-Inf L 15 8 

CC-Inf Bld-Inf Mec-Inf Mtz x C Mec 8 Até 1 

C Mec-Inf Mec x CC-Inf Bld-Inf Mec 4 Até 1 

 



EB60-ME-12.401 

 

3-32 

- Velocidade para aproveitamento do êxito 
- Diurna: 24 km/h. 
- Noturna: 16 km/h. 
- Para o cálculo do tempo deverá ser levado em consideração: 
- marchas a pé superiores a 32 km, acrescentar 3 h; 
- para os ataques: paradas nos Obj, acrescentar 1 h nos impostos pela U e 1 h 30 min, 

pela Bda. 
 

c) Força Inimiga 
1) Velocidades sem resistência (km/h) 
 

Tipo de 
terreno 

Infantaria a pé Mec/Bld 

Diurna Noturna Diurna Noturna 

Adequado 4 3 30 20 

Restritivo 3 2 20 15 

Impeditivo 2 1 15 10 

 
2) Velocidades com resistência (km/h) 
 

GRAU Rst 

Posição Organizada Pos Sumariamente Organizada 

Terreno 
Adequado 

Terreno 
Restritivo 

Terreno 
Impeditivo 

Terreno 
Adequado 

Terreno 
Restritivo 

Terreno 
Impeditivo 

A 
pé 

Mec/
Bld 

A 
pé 

Mec/ 
Bld 

A pé 
Mec/
Bld 

A 
pé 

Mec/ 
Bld 

A 
pé 

Mec/
Bld 

A 
pé 

Mec/
Bld 

Rst intensa 
2 -1 

0,5 0,7 0,4 0,6 0,2 0,5 1 1,5 0,8 1,3 0,5 1 

Rst forte 
3 -1 

0,7 1,5 0,6 1,3 0,5 1 1,5 3 1,3 2,5 1 2 

Rst média 
4 -1 

0,8 2 0,7 1,8 0,6 1,5 1,6 3,5 1,4 3 1,2 2,5 

Rst ligeira 
5 - 1 

1 2,5 0,8 2,3 0,7 2 2 4 1,8 3,5 1,5 3 

Rst 
desprezível 
6 - 1 

1,5 4 1,3 3,3 1 2,5 3 6 2,5 5 2 4 

 
3.5.15.13 Outras Informações 
 
3.5.16  FORÇAS AMIGAS 

3.5.16.1 A força amiga é a força que, não estando na cadeia de comando, executa tarefa 
que contribui para o cumprimento de nossa missão. 

3.5.16.2 Nessa etapa, o S-3 deverá apresentar os elementos em Ref ao Esc Sp (até 2 
níveis acima), contextualizá-los na manobra e definir qual o tipo de interferência que pode 
haver na execução das operações (auxiliando ou não a nossa força). 
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3.5.17 CENTRO DE GRAVIDADE E VULNERABILIDADES CRÍTICAS (SFC) 

3.5.17.1 Centro de Gravidade (CG) 

a) Os CG são componentes primários de força, poder e resistência física ou moral. Eles 
não só contribuem, eles são a força. Eles oferecem resistência.  

b) O CG é um componente específico de concentração de forças que ao ser conquistado  
acarretará a provável destruição, conduzindo o oponente à vitória final. 

c) A essência de um Ex Sit é identificar o que é decisivo no combate. Para tanto é preciso 
identificar o CG (pode ser mais de um CG) do Ini e concentrar poder de combate superior 
para explorá-los; e os próprios para serem protegidos. Os CG (próprios e do inimigo) 
existirão em todo nível de comando. Para tanto, deverão ser identificados os que 
oferecem resistência para o cumprimento da missão dos diversos níveis de decisão 
(político, estratégico, operacional e tático). 

d) Para identificar os CG (próprio e do inimigo), o EM deverá entender a missão do Esc 
Sp, e, a partir dos objetivos estabelecidos e do EFD, definir qual é a força que pode 
oferecer resistência para o cumprimento da missão. 

e) Via de regra, quanto mais elevado o nível, menor o Nr de CG e mais intangíveis eles 
são. No nível Tat, os CG se confundem com o próprio objetivo da Mis. 

NÍVEL OBJETIVO CG POR QUE É UM CG? 

 Estratégico 

Restaurar o governo legítimo 
do Kuwait. 

Saddam Hussein 
Pode manter apoio popular e  
comandar o Exército na invasão  
do Kuwait. 

Derrotar o Exército Iraquiano ao 
sul do Eufrates 

Exército 
Iraquiano 

Pode defender o Kuwait ocupado 
contra ataques da Coalizão. 

Operacional 
Isolar e envolver o Exército 
Iraquiano no Kuwait 

Guarda 
Republicana 

Pode impedir o cerco ao Exército 
Iraquiano ocupando o Kuwait. 

Tático 

Garantir a liberdade de 
manobra das Forças de 
Superfície 

Sistema de 
Defesa Aérea 

Iraquiano 

Pode impedir a liberdade de 
manobra das forças aliadas por 
meio de elevado atrito de Anv. 

Penetrar no Iraque pela 
fronteira com a Arábia Saudita 

12º Corpo de 
Exército 

Pode impedir o avanço do VII 
Corpo de Exército utilizando-se de 
posições defensivas fixas. 

QUADRO 3-13 – Exemplo de como identificar o CG 
 

f) Para alcançar os CG determinados, o EM deverá estabelecer Pontos Decisivos (PD) ao 
longo do cumprimento da missão, que servirão de “objetivos intermediários” que 
conquistados levarão à destruição do CG do oponente. Os PD são pontos do terreno, 
eventos importantes ou concentração de meios que, com sua conquista, permite à 
Unidade ganhar vantagem sobre o Ini ou contribuir sobremaneira para o cumprimento da 
missão. Exemplos de PD: instalações, forçar o Ini a empregar a reserva prematuramente, 
destruir as Pcp armas AC Ini. 
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FIGURA 3-2 – Ponto decisivo 

 
3.5.17.2 Vulnerabilidades Críticas  

Para identificar as vulnerabilidades críticas, o EM deverá, após a determinação dos 
CG, estudar as Capacidades Críticas (CC) e os Requisitos Críticos (RC). Após realizado 
estes estudos, o EM poderá definir quais serão as VC próprias ou do inimigo. 

 
a) Capacidades Críticas (CC) 

1) São as habilidades primárias existentes em um CG, num determinado cenário, 
situação ou missão – incluindo fases de campanhas e operações. 

2) De forma mais simples: o que esse centro de gravidade pode fazer que traz 
preocupação a você na realização de sua missão? A palavra-chave na capacidade crítica 
é o verbo: ele pode destruir algo, apoderar-se de um objetivo ou impedir você de cumprir 
sua missão. 

 
b) Requisitos Críticos (RC) 

1) São condições, recursos e meios que são essenciais para um centro de gravidade 
manter suas capacidades críticas. Exemplos: 

- meteorologia favorável, inteligência precisa, ressuprimento de combustível e 
armamento, equipamento químico, habilidade de manter 60 km/h pelo deserto aberto por 
6 h; 

- Força X deve completar sua missão como pré-condição antes da Força Y poder 
completar a sua; 

- líder político Y com pelo menos X% de apoio popular; 
- apoio internacional. 
 

c) Vulnerabilidades Críticas  
1) São deficiências dos requisitos críticos que os tornam suscetíveis à neutralização ou 

derrota, de forma a contribuir para que o CG falhe em manter suas capacidades críticas. 
Quanto menor o risco e o custo para que isso aconteça, melhor para o Comando 
Operacional. Dificilmente uma vulnerabilidade crítica sozinha, ou ações isoladas, 
provocarão a derrocada de um CG. Por exemplo: um único míssil de cruzeiro destrói a 
liderança inimiga e que resulta no fim imediato do conflito/guerra. Se isto acontecesse 
seria ótimo. O sucesso, normalmente, só é conseguido se as vulnerabilidades críticas de 
um CG são neutralizadas, interditadas ou destruídas, simultaneamente ou 
sequencialmente, por meio de ações letais e não letais que visam à obtenção de efeitos 
sobre aqueles CG, explorando as suas vulnerabilidades críticas.  

2) Pode-se utilizar uma tabela de forma a facilitar a análise, conforme exemplo abaixo. 
Primeiro, identifica-se o CG; após, as CC; em seguida, os RC; e finaliza-se com a análise 
das vulnerabilidades críticas.  

 

 

 

  

PD PD PD 

PD PD 

1ª Cia 

2ª Cia 

Unidade 

 
CG 
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CENTRO DE GRAVIDADE (CG) 
 
- Poder ou força primária (física ou moral). 
- Ligação com o EFD (substantivo). 
 
Ex: reserva Ini Loc P Cot X 

CAPACIDADES CRÍTICAS (CC) 
 
- Capacidades nas quais a força se apoia 
para obter sucesso. 
- Capacidade de fazer resistência (verbo). 
 
Ex: contra-atacar na Z Aç Atq Pcp 

REQUISITOS CRÍTICOS (RC) 
 
- Condições, recursos ou meios 
essenciais a uma CC (substantivo). 
 
Ex: monitoramento, comunicações 
adequadas, mobilidade 
 

VULNERABILIDADES CRÍTICAS  
- Partes vulneráveis à neutralização ou 
destruição. 
- Inicialmente, identificar potenciais 
fraquezas nos RC da força, então 
identificar quais dessas fraquezas são 
vulneráveis. 
 
Ex: Ini não possui meios de GE e nem 
radares e seus Bld são sobre rodas. 

FIGURA 3-3 – Identificação das vulnerabilidades críticas 
 
3.5.18  Análise do Poder Relativo de Combate (PRC) 

3.5.18.1 O PRC é o valor comparativo da capacidade combativa de duas forças 
oponentes levando em conta não só a comparação quantitativa e qualitativa dos meios 
físicos (elementos de manobra, de apoio, de comando), mas, também, as condições 
situacionais (atitude, dispositivo, terreno, disponibilidade de informações) e os fatores 
morais (valor profissional dos comandantes e valor moral das tropas envolvidas). 

3.5.18.2 O estudo do PRC deve ser utilizado para determinar a superioridade,  
inferioridade ou igualdade entre as nossas forças e as forças do inimigo. Como resultado 
desta análise, devem ser propostas táticas, técnicas e procedimentos (TTP) a serem 
executados para tirar proveito das nossas vantagens e minorar as desvantagens. Essa 
análise é imprescindível para determinação dos Fatores de Força e Fraqueza (FFF), 
objetivos e do pontos decisivos, a serem visualizados nas Pos Ini e na montagem das L 
Aç. O ANEXO L apresenta um modelo para a análise do PRC. 

3.5.18.3 O poder relativo de combate também é conhecido como Comparação dos 
Poderes Combatentes (CPC), que difere do primeiro pelas comparações que deverão ser 
feitas em termos de meios que se opõem, do que por tipo. Ex: as nossas força CC 
deverão ser comparadas com a DAC Ini. 

3.5.18.4 As conclusões deverão representar as vantagens, as desvantagens, as 
limitações e as possibilidades das próprias forças e das forças do inimigo. Servirão para 
visualizar os procedimentos a serem adotados e orientar a formulação das possibilidades 
do inimigo (linha de ação mais perigosa e mais provável) e as linhas de ação das forças 
amigas. 
 
3.5.18.5 Fatores de Comparação: 1º Modelo (CPC) 

Neste modelo, as comparações serão feitas em termos de meios que se opõem, do 
que por tipos. Ex: o poder de fogo dos CC será avaliado confrontando com a capacidade 
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da DAC. 
a) Forças combatentes 

1) A quantidade, características e posicionamento dos navios, submarinos, forças 
terrestres, aeronaves e sistemas de armas deverão ser comparados com os das forças do 
inimigo com os quais interagem. 

2) As comparações serão feitas em termos de meios que se opõem, e não por tipos. 
Exemplificando: o poder de fogo e ação de choque, proporcionados pelas Unidades de 
carros de combate das próprias forças, serão melhor avaliados quando confrontados com 
a capacidade de defesa anticarro inimiga. 

3) Uma tabela mostrando as características das forças oponentes constitui um modo 
prático para a avaliação conveniente deste fator. Os detalhes que o EM deverá observar 
na comparação dependerão da natureza do problema e da sua experiência e 
conhecimento profissionais. São indicadas, a seguir, algumas das características dos 
meios que poderão servir como base para a análise comparativa: 

- para forças terrestres: grau de adestramento, Unidades blindadas, capacidade de 
defesa antiaérea e anticarro, artilharia orgânica e capacidade das tropas de operações 
especiais; 

- para sistemas de armas: alcances, localização, sistemas de controle, ângulo mínimo 
de elevação, suscetibilidade a contramedidas, rapidez de fogo e condições do material; 

- a eficiência do pessoal em combate é avaliada pelas características nacionais, 
experiências em combate, moral, adestramento e adaptabilidade para atuar na área de 
responsabilidade, tendo em vista as características ambientais dessa área. 

 
b) Comando e Controle 

1) De maneira análoga ao trabalho realizado na comparação das forças combatentes, 
será realizada a comparação dos poderes relativos no que concerne ao C2. 

2) Os dados são provenientes da análise específica realizada quando do exame das 
forças inimigas e das próprias forças devendo, obviamente, serem confrontados também 
com as características da área de responsabilidade. Os principais parâmetros para a 
confrontação, que pode inclusive ser realizada com o auxílio de ferramentas de apoio à 
decisão, são: 

- as condições para o exercício do comando de cada oponente, em função 
particularmente dos escalões, da estrutura para emissão de ordens e das peculiaridades 
dos líderes; 

- os sistemas de sensores disponíveis em cada uma das forças em oposição para o 
controle da operação; 

- a eficiência dos sistemas de comunicações e tecnologia da informação (TI) postos à 
disposição de cada uma das forças oponentes para o exercício do comando e do 
controle; 

- a eficiência do sistema de GE das forças confrontadas;  
- a existência e grau de eficácia e rendimento de sistemas de apoio à decisão postos 

à disposição de cada força oponente; e 
- a tecnologia e os recursos disponíveis, das forças em oposição, possíveis de serem 

empregados em ações de guerra cibernética. 

c) Logística 
1) Diferentemente dos itens anteriores, não cabe a comparação entre as capacidades 

logísticas, mas somente o levantamento das capacidades frente às necessidades das 
respectivas forças, amigas e inimigas. Ou seja, busca-se conhecer, sobretudo, as 
vulnerabilidades do oponente em termos de logística, enquanto buscamos identificar as 
nossas disponibilidades e necessidades. 



EB60-ME-12.401 

3-37 

2) Este levantamento das capacidades poderá ser realizado tendo como parâmetros as 
funções logísticas ou aspectos específicos de elevado interesse para a situação 
apresentada, tais como: 

- extensão estimada das linhas de transporte e de suprimento; 
- capacidade de reabastecimento no ar e no mar; e 
- disponibilidade de recursos locais na área de responsabilidade para armazenamento 

de suprimentos. 
Do mesmo modo que nos parágrafos anteriores, devem ser tiradas as conclusões do 

estudo efetuado. 
 

d) Fatores de tempo e distância 
1) Serão considerados em todos os tipos de operações e em todos os estágios do 

planejamento, constituindo-se nos aspectos dinâmicos da situação. 
2) Esses fatores serão importantes para o estabelecimento das Psb Ini e das linhas de 

ação preliminares, no que diz respeito à praticabilidade. 
3) O EM analisará as posições relativas das forças oponentes e das Unidades de apoio 

ou apoiadas, e considerará os seus possíveis movimentos. Deverão ser confrontados os 
seguintes aspectos, dentre outros: 

- Tp necessário para reunião de forças ou Unidades e posterior desdobramento; 
- possibilidades de interceptação entre as forças oponentes; 
- duração das operações de reabastecimento; 
- período de Tp de vulnerabilidade às ameaças navais, terrestres e Aepc; 
- período de Tp para operações de pouso e decolagem de aeronaves; 
- tempos de transferência de aeronaves de uma base para outra; e 
- tempo para carregar e/ou descarregar navios de assalto ou de reabastecimento; 
- tempos para deslocamento e concentração estratégicas das próprias forças e das 

forças inimigas, inclusive de reservas estratégicas de elevada ação de choque e potência 
de fogo. 

4) Do mesmo modo que nos parágrafos anteriores, devem ser tiradas as conclusões do 
estudo efetuado. 

3.5.18.6 Fatores de Comparação: 2º Modelo (PRC) 
As comparações serão realizadas entre as peças de mesmo tipo. Ex: o poder de fogo 

dos CC das próprias forças serão avaliados confrontando o poder de fogo dos CC Ini. 
a) Função de Combate Movimento e Manobra 

1) Nesse aspecto, serão comparados os elementos de manobra. 
Nas operações ofensivas 
- Nossas forças: Pel de manobra orgânicos e em reforço. 
- Inimigo: Tr empenhada (contato e ruptura) mais a Tr em profundidade (penetração), 

ocupando ou ECD ocupar OT preparadas. Caso o Ini possua outros Pel que, fruto de 
nossa análise, seja lícito supor que serão empregados em nossa Z Aç, deverão ser 
computados. 

Nas operações defensivas 
-  Nossas forças: Pel de manobra orgânicos e em reforço. 
- Inimigo: Tr empenhada na sua ação ofensiva, mais as reservas das Unidades 

inimigas de 1º escalão. 

b) Função de Combate Fogos 
Nesse aspecto, serão comparados as frações com capacidade de realizar a busca de 

alvos; as frações de fogo orgânico, dos escalões superiores e dos Elm interpostos; e os 
Ap F Ae e naval que poderão influir no combate. 
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c) Função de Combate Proteção 
Neste aspecto serão comparados: 
- a capacidade de DA Ae dos contendores (negação do espaço aéreo, Def contra 

mísseis, foguetes, artilharia e morteiros); 
- a capacidade de prover segurança na A Op e/ou Loc (infraestruturas, segurança local 

e em eixos de suprimento); 
- a capacidade de conduzir DQBRN; e 
- a capacidade de conduzir GE (Medidas de Proteção Eletrônica – MPE). 

d) Função de Combate Logística 
Comparar a capacidade de nossas tropas e do Ini no que se refere às Psb de apoio 

nas Áreas Funcionais de Apoio de Material (suprimento, manutenção, transporte e 
engenharia), de Apoio ao Pessoal (recursos humanos) e de Apoio de Saúde. 

 
e) Função de Combate Comando e Controle 

Comparar a capacidade dos meios de comunicações (considerar as dificuldades 
causadas pela largura da frente e profundidade), dos meios de GE e dos meios de 
Operações de Informação que possam influenciar nas operações. 

 
f) Função de Combate Inteligência 

Comparar a capacidade de nossas tropas e do Ini nos aspectos relacionados à 
Inteligência e Contrainteligência (meios, pessoal e capacidades relacionados à atividade 
de Inteligência). 

 
g) Apoio de Engenharia 

Apesar de o apoio de Eng estar computado dentro das funções de combate Movimento 
e Manobra (mobilidade e contramobilidade) e Proteção (trabalhos de fortificação de 
campanha), a comparação será realizada separadamente entre a quantidade de apoio de 
Tr Eng que pode ser proporcionada a cada uma das forças em questão. 
 

h) Terreno 
Considerar a compartimentação do terreno e efeito dos Obt existentes na Z Aç. 

 
i) Dispositivo 

1) Para o atacante, considerar o atual Dspo (caso esteja em Z Reu, terá maior liberdade 
para a adoção de qualquer dispositivo) e se possui segurança (Tr interposta). 

2) Para o defensor, considerar o tempo de organização da P Def e suas condições de 
Seg (se é forte ou fraco inicialmente e em profundidade), além de sua flexibilidade para as 
ações de reforço. 

- O defensor é forte inicialmente (na faixa do “defender”) quando defende a VA valor 
Unidade com uma SU, com apoio mútuo em largura e profundidade. Para tanto, integra-
se o dispositivo do inimigo e o terreno, verificando se as VA valor SU que incidem no 
contato e na ruptura da P Def Ini são barradas por Tr Ini valor Pel (na ruptura da P Def, 
aceita-se posição(ões) Prep e não ocupada(s), contanto que o Ini tenha condições de 
ocupá-la(s)). 

- Em profundidade (na faixa do “continuar defendendo”), analisam-se dois aspectos 
distintos: 

  sobe-se um Esc e verifica-se, no dispositivo da Unidade em 1º escalão do inimigo, 
se essa Unidade dispõe de tropa valor SU em reserva, ou seja, na região do “continuar 
defendendo” da P Def Ini, ocupando ou ECD ocupar essa região; 

  na Z Aç da Unidade atacante, verificar se as VA valor SU que incidem na quebra 
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da continuidade da P Def Ini (faixa do “continuar defendendo”) estão barradas por Pel ou 
existe(m) Pos Prep e não ocupadas para esta(s) fração(ões) e se a SU Res tem 
condições de ocupá-la(s). Não há necessidade de Ap M nas posições nesta L Def Ini. 

j) Outros 
Neste item, diversos outros aspectos particulares da situação em questão, como, por 

exemplo, população civil, apoio de FE e/ou Comandos, informantes, etc, serão 
considerados, e seu grau de influência na operação analisado. Poderão ser analisados as 
condições situacionais (atitude, disponibilidade de informações) e os fatores morais (valor 
profissional dos comandantes e valor moral das tropas envolvidas). 

 
3.5.18.7 Conclusão 

Consolidação dos fatores de superioridade 
a) Ao montarmos nossas linhas de ação, devemos tomar medidas (técnicas, táticas e 
procedimentos) que visem aumentar as deficiências do Ini, consolidando nossa 
superioridade. 

b) Desequilíbrio 
1) Na montagem das L Aç deve-se procurar métodos e tomar medidas que possam 

desequilibrar a nosso favor aqueles fatores que não apresentam vantagens marcantes 
para nenhum dos lados. 

2) Reversão dos fatores de superioridade do inimigo 
- Durante o planejamento das linhas de ação devemos tomar o cuidado em adotar 

medidas que venham a minorar os pontos fracos para que os aspectos de inferioridade 
sejam suplantados. 

3) Essa análise é imprescindível para a montagem das linhas de ação. Sempre deve 
ser feita, mesmo com restrições de tempo. Uma forma de abreviar o tempo gasto é utilizar 
como fatores de comparação as Funções de Combate. 

3.5.19  CONCLUSÃO PARCIAL 

3.5.19.1 Aspectos relevantes das forças amigas 
Depois de realizado os estudos referentes à nossa força, as Anl e conclusões que 

possam influenciar nas Op deverão ser apresentadas como uma relação de aspectos 
relevantes. Estes aspectos servirão de base para o levantamento das L Aç. 

 
 

3.5.19.2 Aspectos relevantes da área de responsabilidade e do PRC/CPC 
a) Após o estudo dos itens anteriores, será conveniente que o EM reexamine as 
conclusões obtidas e procure ressaltar os aspectos relevantes, perfeitamente conhecidos 
ou não, devendo-se, neste último caso, concentrar esforços para que sejam obtidas as 
informações necessárias para o planejamento. Os tópicos a seguir indicam o 
procedimento recomendado. 
 
b) Necessidades de Inteligência (EEI) 

São os dados/conhecimentos imprescindíveis à produção de conhecimentos sobre as 
características da A Op e sobre o inimigo, que o Cmt necessita em um determinado 
momento, para tomar uma decisão quanto à linha de ação a ser executada. Qualquer 
possibilidade do inimigo ou característica da área de operações que ameace o 
cumprimento da missão ou seja fator preponderante na escolha de uma linha de ação  
será um EEI. Eles traduzem portanto as Nec Intlg da mais alta prioridade. 
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c) Fatores de Força e Fraqueza (FFF) 

1) Aqui, as conclusões alinhadas nos parágrafos referentes ao estudo das 
características da área de responsabilidade e da comparação de poderes combatentes 
serão sintetizadas de modo a se destacarem, objetiva e resumidamente, os fatores de 
força e fraqueza de cada uma das forças em oposição.  

2) Para que um fator de força ou de fraqueza seja válido, será preciso que indique uma 
capacidade ou incapacidade, ou mesmo uma facilidade ou dificuldade de qualquer dos 
oponentes para atingir o(s) seu(s) efeito(s) desejado(s). 

3) Os fatores de força do Cmt e os de fraqueza do Ini constituirão pontos fundamentais 
a serem explorados na elaboração das L Aç e do conceito da operação. 

4) O estudo pode ser tabulado em pontos fortes e fracos, resultante da própria 
capacidade do escalão considerado, e oportunidades e ameaças, advindas das 
influências externas ao escalão considerado. 

 
d) Determinação inicial da adequação da própria força. 

Ao completar a segunda fase do Exame de Situação, o EM deverá dispor de 
informações suficientes para julgar se suas forças estão adequadas ao cumprimento da 
missão. É possível, também, obter-se uma ideia aproximada do grau de risco a que suas 
forças estarão submetidas, principalmente nas ações iniciais da campanha ou Op. 
 

3.6 2ª REUNIÃO DE ESTADO-MAIOR (briefing da situação e sua compreensão) 

3.6.1 Assim que o EM concluir o exame de situação e sua compreensão, será realizado 
o segundo briefing com o comandante, no qual os integrantes do EM transmitirão suas 
conclusões sobre suas funções de combate. Ao término do mesmo, o Cmt dará sua 
diretriz, suas prioridades para montagem das linhas de ação e para suas comparações. 

3.6.2 A sequência a seguir é uma sugestão para condução do briefing. 

ROTEIRO PARA A CONDUÇÃO DO 2º BRIEFING 

ATIVIDADE Rspnl OBSERVAÇÃO 

Abertura dos trabalhos S Cmt - Atualização do sumário. 

Atlz do quadro-horário 

S-3 

- Se for o caso. 

Revisão do novo 
enunciado 

- Informar alteração ou recordar o já estabelecido. 

Considerações Civis 
- Concluir sobre os efeitos das considerações civis nas 
operações. 

Determinação da A Op 

Adj S-2 

- Apresentar na carta os limites e considerações sobre 
os efeitos na manobra. 

Análise do Terreno e 
Condições 

Meteorológicas 

- Apresentar o Calco de Via de Acesso e Calco de 
Restrição ao Movimento. Na Def, apresentar os Clc com 
as Rg Bloq e PMA. 
- Concluir sobre os efeitos do terreno e condições 
meteorológicas nas operações. 



EB60-ME-12.401 

3-41 

ROTEIRO PARA A CONDUÇÃO DO 2º BRIEFING 

ATIVIDADE Rspnl OBSERVAÇÃO 

Avaliação do Inimigo S-2 

- Apresentar todos os aspectos referentes ao Ini, 
ressaltando o que é estimado e o que é confirmado. 
- Apresentar o Clc Sit Ini. 

Nossa Situação Todos - Apresentar as estimativas correntes atualizadas. 

Forças Amigas Adj S-3 
- Apresentar aspectos do Ter e Cndc Meteo. 
- Info a relevância do Ter para a operação. 

CG ou PD S-3 - Apresentar e justificar a escolha do CG/PD. 

Capacidades Críticas 

S-2 

- Apresentar o que o CG/PD está fazendo ou pode fazer 
(verbo). 

Requisitos Críticos 
- Apresentar os recursos que o CG/PD precisa para 

manter sua capacidade (substantivo). 

Vulnerabilidades Críticas 

S-3 

- Apresentar o que pode ser atacado ou precisa ser 
protegido para garantir que o CG/PD pare de exercer 
seu poder (substantivo). 

CPC/PRC 
- Apresentar o resultado dentro dos fatores de 
comparação escolhido. 

Fatores de Força e 
Fraqueza 

- Destacar os pontos fortes, pontos fracos, 
oportunidades e ameaças. 

Nec Intlg S-2 -  Se for o caso. 

Retificação/Ratificação 
 da DIPLAN 

Cmt 

- O Adj S-3 anota para utilização posterior. 

Dtz para o Pross 
- Definir as Dtz para a montagem das L Aç. 
- Apresentar os fatores para comparação das L Aç. 

TABELA 3-4 – Roteiro para o 2º briefing 

 

3.7 EMISSÃO DA ORDEM PREPARATÓRIA OU ORDEM DE ALERTA Nr 3 
As ordens, nessa fase, irão pormenorizar os aspectos das considerações civis, terreno, 

condições metereológicas e inimigo, a fim de que os Cmt subordinados possam realizar o 
planejamento simultâneo e identificar os Pcp desafios a serem suplantados. 

 

*****



INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 
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CAPÍTULO IV 
4 POSSIBILIDADES DO INIMIGO, LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO 

 
4.1 FINALIDADE 
 
4.1.1 Esta fase do exame de situação tem 
por objetivo permitir aos membros do EM 
definir as possibilidades do inimigo e 
montar suas linhas de ação, possibilitando, 
assim, levantar as nossas próprias L Aç  
para posteriormente realizar os confrontos 
(jogo da guerra) entre as L Aç do Ini e as 
de nossas tropas. 

 

4.1.2 No levantamento das possibilidadesdo inimigo, busca-se definir a atitude da força 
oponente e levantar todas as sua possibilidades de atuação, mesmo aquelas com baixa 
probabilidade de adoção, sempre observando os meios que o inimigo dispõe e a 
capacidade de interferir na missão do escalão considerado. 

4.1.3 Após o levantamento das possibilidades do inimigo, inicia-se o processo de 
formulação das linhas de ação (L Aç), que são conjuntos de ações, ou operações, que 
possibilitam o cumprimento da missão. Em cada L Aç, deve-se visualizar o emprego da 
força como um todo, com base nos dados e conclusões obtidos nas fases anteriores do 
Exame de Situação. Deve ser expressa com linguagem simples e clara, contendo todos 
os aspectos que possibilitem o cumprimento da missão.  
 

4.2 RESULTADO CASO NÃO SEJA FEITA CORRETAMENTE 

 
4.2.1 Falhas no levantamento das possibilidades do inimigo causará incorreções no 
levantamento das nossas linhas de ação. 

4.2.2 O confronto mau feito entre as Psb Ini e as L Aç levantadas para a nossa tropa 
acarretará má distribuição dos meios e falha na identificação das Z Aç principal e 
secundária. 
 
4.3 SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 
 

POSSIBILIDADES DO INIMIGO, LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO 

Insumos Processos Produtos 
- Estimativas correntes 
Atlz. 
- Diretriz do Cmt Atlz. 
- Gerenciamento de 
Risco Operacional 
inicial. 
- CPC/PRC. 
- CG/PD e 
Vulnerabilidade Crítica. 
- FFF. 

- Levantar as Psb Ini. 
- Montagem das L Aç Ini. 
- Montagem do Calco e Matriz de 
Eventos. 
- Elaboração das nossas L Aç. 
- Prova preliminar da 
adequabilidade, praticabilidade, 
aceitabilidade e validação da L Aç. 
- Confronto: Psb Ini x L Aç Amg. 

- L Aç mais provável e mais perigosa 
do Ini. 
- Nossas L Aç exequíveis (composição 
dos meios, Eqm M e confirmação dos 
PD). 
- Conceito geral da operação. 
- Matriz de sincronização (inicial). 
- Gerenciamento de Risco 
Operacional das L Aç. 
- L Aç recomendada. 
- Clc Ap à decisão. 

TABELA 4-1 – Sequência das ações das Psb Ini, L Aç e confronto 

4.1 FINALIDADE 

4.2 RESULTADO CASO NÃO SEJA FEITA 

CORRETAMENTE 

4.3 SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 

4.4 ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR 

4.5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

4.6 3ª REUNIÃO DE ESTADO-MAIOR 

(briefing das Psb Ini, L Aç e confronto) 
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4.4 ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR 

 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

S Cmt 

1) Coordenar os trabalhos do EM. 
2) Fiscalizar o cumprimento do quadro-horário. 
3) Determinar o método a ser utilizado no confronto. 
4) Conduzir o confronto (jogo da guerra). 
5) Conduzir o 3º briefing. 

S-1 e S-4 

1) Revisar a análise do PRC nos itens efetivo, composição e moral (S-1). 
2) Planejar o apoio de saúde (localização e funcionamento do PS, apoio 
de saúde ao Escalão Subordinado, condições sanitária da tropa, etc) 
 (S-1). 
3) Revisar a análise do PRC no item situação logística (S-4). 
4) Planejar a evacuação dos mortos (S-4). 
5) Propor local de coleta de PG, bem como a responsabilidade pela 
guarda, coleta, segurança, processamento e evacuação dos PG (S-4). 
6) Propor a Loc das áreas de trens e PCR (COL) para cada L Aç (S-4). 
7) Participar da montagem das L Aç das nossas forças. 
8) Verificar se a L Aç é adequada e viável do ponto de vista da função 
de combate logística. 
9) Realizar o Gerenciamento de Risco Operacional na função de 
combate logística. 
10) Atualizar as estimativas correntes. 

S-2 

1) Revisar a análise do PRC juntamente com o S-3. 
2) Levantar as Psb Ini, montando as L Aç mais provável e mais perigosa. 
3) Participar da montagem das L Aç das nossas forças. 
4) Verificar se L Aç é adequada e viável para a F Cmb Intlg. 
5) Determinar as Nec Intlg para cada L Aç. 
6) Propor os Alvos de Alta Prioridade, em conjunto com o O Lig Art e o 
Adj S-3. 
7) Assessorar o S-3 na proposta de localização do PCP e PCT. 
8) Planejar o Emp dos meios de busca e vigilância em apoio às L Aç. 
9) Planejar o esforço de C Rec (SFC). 
10) Preparar o Calco e a Matriz de Eventos. 
11) Assessorar o S-3 na preparação do Calco de Apoio à Decisão. 
12) Realizar o Gerenciamento de Risco Operacional na função de 
combate inteligência. 
13) Atualizar as estimativas correntes. 

Adj S-2 

1) Auxiliar o S-2 em suas atividades. 
2) Atualizar o PITCIC de acordo com os resultados do esforço de busca. 
3) Preparar o esboço do terreno para a representação das L Aç. 

S-3 

1) Coordenar a sequência dos trabalhos para a montagem das L Aç. 
2) Revisar a análise do PRC. 
3) Levantar as L Aç da nossa tropa. 
4) Assegurar a Coor entre as funções de combate em cada L Aç. 
5) Assessorar o S-2 no levantamento das Nec Intlg. 
6) Propor a localização dos PCP e PCT. 
7) Planejar o emprego da Tu caçadores. 
8) Listar os eventos-chave para o confronto. 
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FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

Adj S-3 

1) Auxiliar o S-3 em suas atividades. 
2) Auxiliar o O Lig Art no planejamento do Ap F. 
3) Propor os Alvos de Alta Prioridade para cada L Aç juntamente com o S-2 
e o O Lig Art. 
4) Coordenar o emprego do Ap Ae Aprx juntamente com o O Lig Art. 
5) Preparar os Esq M para cada L Aç. 
6) Realizar o Gerenciamento de Risco Operacional para a operação. 
7) Preparar o quadro-horário da LP até a Csld. 
8) Atualizar as estimativas correntes. 

O Lig Art 

1) Revisar a análise do PRC no item apoio de fogo do ponto de vista das 
funções de combate fogos e proteção (DA Ae). 
2) Participar da montagem das L Aç. 
3) Verificar se a L Aç é viável do ponto de vista da função de combate fogos 
e proteção (DA Ae). 
4) Propor as Dtz Fg, lista de alvos, TEAF e MEAF para cada L Aç. 
5) Assessorar o S-2 e o Adj S-3 no levantamento dos Alvos de Alta 
Prioridade. 
6) Propor as medidas de coordenação de fogos para a operação. 
7) Realizar o Gerenciamento de Risco Operacional nas funções de combate 
fogos e proteção (DA Ae). 
8) Determinar as Nec Intlg para cada L Aç. 
9) Determinar os locais para emprego do apoio de fogo aerotático e a 
localização de campo de minas lançados por artilharia, em coordenação 
com o oficial de engenharia. 
10) Atualizar as estimativas correntes. 

Of Eng e DQBRN 

1) Revisar a análise do PRC no item movimento (mobilidade e 
contramobilidade) e proteção. 
2) Participar da montagem das L Aç. 
3) Verificar se a L Aç é viável do ponto de vista das F Cmb movimento e 
manobra (mobilidade e contramobilidade) e proteção (fortificações). 
4) Realizar a integração dos obstáculos com os fogos na defesa e a 
proposta de distribuição dos recursos de abertura de brecha na Ofs. 
5) Planejar o apoio de Eng para cada L Aç. 
6) Realizar o Gerenciamento de Risco Operacional nas funções de combate 
movimento e manobra (mobilidade e contramobilidade) e proteção. 
7) Determinar as Nec Intlg para cada L Aç. 
8) Preparar a Matriz de Execução de Obstáculos, quadro-horário para os 
trabalhos de engenharia e Matriz dos Trabalhos de Proteção (Def). 
9) Propor os níveis das Medidas Operacionais de Proteção Preventiva 
(MOPP). 
10) Atualizar as estimativas correntes. 

TABELA 4-2 – Atribuições do Estado-Maior 

4.5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

4.5.1 POSSIBILIDADES DO INIMIGO (5ª fase do PITCIC) 
Esta fase tem por finalidade determinar as linhas de ação do inimigo, por meio da 

integração dos calcos elaborados nas fases do estudo do terreno, das condições 
meteorológicas e do inimigo. 
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a) Enumeração: 
Responder as questões: 

- QUE?: quais as ações táticas que o Ini pode executar; 
- QUANDO?: a partir de que momento o Ini estará em condições de combater (não 
computar as atividades de reconhecimento); 
- ONDE?: qual o local em que o Ini pode atuar; e 
- COM QUE VALOR?: qual o valor do Ini que influenciará nas ações. 

 
b) Vulnerabilidades 

Listar as vulnerabilidades do Ini de acordo com o estudo do PRC/CPC e FFF. 
 

c) Possibilidades do Ini com maior probabilidade de adoção 
Listar as possibilidades do Ini de acordo com o estudo do PRC/CPC e FFF. 
 

d) Idt dos prováveis objetivos do inimigo ou regiões de bloqueio 
1) As atitudes (possibilidades) já foram determinadas na avaliação do inimigo. Baseado 

na avaliação do inimigo e na análise do terreno e condições meteorológicas, o S-2 
procura identificar os prováveis objetivos inimigos. Esses objetivos poderão ser lançados 
no(s) futuro(s) calco(s) de linhas de ação do inimigo. 

2) No caso de o inimigo apresentar-se em situação defensiva, serão assinaladas as 
linhas de defesa, os locais mais favoráveis para os contra-ataques e as regiões de 
bloqueio que barram as vias de acesso levantadas. 

e) Linhas de Ação do Inimigo 
Montagem e análise das linhas de ação do inimigo 

- As diferentes maneiras de o inimigo conduzir suas operações são as linhas de ação. 
No mínimo, o oficial de inteligência estabelecerá duas linhas de ação do inimigo. As linhas 
de ação do inimigo não possuem uma forma rígida de escrituração, podendo serem 
representadas apenas de forma gráfica (calco). Quando forem escrituradas, as linhas de 
ação devem descrever como o inimigo provavelmente conduzirá o combate, desde o seu 
início até o término. 

- A montagem da L Aç Ini levará em consideração os nossos CG/ponto decisivo e 
nossas vulnerabilidades críticas, bem como nossos FFF. Se os dados não permitirem 
uma conclusão assertiva, a L Aç deverá ser montada pelo Estado Final Desejado do 
inimigo que será considerado o oposto ao Estado Final Desejado de nossas forças. 

- Serão, então, confeccionados calcos, em que constem essas linhas de ação 
levantadas, que poderão também ser consolidadas em um único deles. Uma vez 
montados, esses calcos poderão - a critério do oficial de inteligência - ser apoiados por 
matrizes de sincronização, que facilitem a sua compreensão.  

- A análise das linhas de ação do inimigo será feita pelo S-2, após a montagem das L 
Aç, que verificará sua viabilidade, eliminando aquelas que não podem ser executadas por 
falta de meios ou outra deficiência. Os principais parâmetros para a análise são: 

 a coerência com a doutrina inimiga; 

 a sua capacidade de execução; 

 os indícios atuais do inimigo; 

 os efeitos das Crtr da A Op sobre a Psb Ini analisada; 

 as condições de tempo e espaço disponíveis; 

 o grau de risco X a disponibilidade de meios; 

 a busca da surpresa; e 

 o conhecimento de nossa situação.  
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- Priorização das linhas de ação do inimigo: uma vez montadas e analisadas as L Aç 

Ini, resta ao S-2 estabelecer uma lista de prioridades das mesmas. Nesta priorização, o S-
2 deve concluir sobre a LINHA DE AÇÃO MAIS PROVÁVEL e a LINHA DE AÇÃO MAIS 
PERIGOSA do inimigo. Quando forem montadas mais do que duas linhas de ação, a 
determinação da linha de ação mais perigosa ocorrerá definitivamente após a tomada de 
decisão do Cmt, ocasião em que esta linha de ação será ratificada ou retificada.  

- Detalhamento das linhas de ação do inimigo: apesar de uma L Aç poder ser 
representada somente por um calco, quanto mais detalhes o S-2 for capaz de 
representar, melhor poderá assessorar o Cmt da Unidade no processo decisório. Nesta 
representação, os dados acerca do inimigo que o S-2 não tenha conseguido obter na sua 
busca devem ser estimados ou inferidos, ou seja, o S-2 procurará agir como um Cmt Ini 
(baseado em sua Matriz Doutrinária) e representará nos calcos de linhas de ação o 
provável posicionamento das tropas e equipamentos com seus respectivos alcances. 

- Uma L Aç completa possui quatro componentes: 

 composição dos meios: com a quantidade e a natureza; 

 Eqm M: representando o emprego das U e recursos do Ini durante a execução da 
L Aç e as Mdd Coor Ct julgadas cabíveis; 

 Dcri L Aç: sob a forma de Prf ou Matriz de Sincronização; e 

 proposta da Lista de Alvos de Alta Prioridade e designação da Importância dos 
Alvos. 

- Quando o Ini estiver em Op Def, procura-se representar no esquema de manobra 
das linhas de ação: 

 áreas de engajamento (AE); 

 sistemas de obstáculos; 

 posicionamento das tropas inimigas dois escalões abaixo; 

 linhas de alcance das armas de tiro tenso; 

 Loc For C Atq, VA para C Atq e Pos Atq pelo fogo. Devem ser incluídas as linhas 
indicativas do Tp de deslocamento das U ao longo de suas VA; 

 localização das U Art que apoiam as F Seg e do LAADA; 

 linhas de alcance da artilharia e morteiros; 

 posições principais e subsequentes para as F Seg; 

 posições de AAAe; 

 AE e VA para o Ap Ae Aprx e de Atq com helicópteros; 

 posições de tropas de Rec e equipamentos (radares); 

 localização das instalações de C2 (PC, PO, etc); 

 localização das instalações de apoio logístico; 

 posições de muda ou suplementares para as Tr e Armt; e 

 Mdd C2, particularmente limites e Obj de C Atq. 

- Na descrição das L Aç: 

 engajamentos iniciais pelas F Seg, Art e pelas forças do LAADA; 

 retraimento das forças de segurança; 

 critérios para o emprego das reservas;. 

 possibilidade do reposicionamento das forças que defendem uma frente 
secundária para a frente do ataque principal; 

 condutas do inimigo junto à ADA; e 

 frentes a defender (Fr da U subdividida pelas suas SU). 

- Quando o Ini estiver em Op Ofs, procura-se representar no esquema de manobra 
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das linhas de ação: 

 direções de ataque ou eixos de progressão; 

 objetivos; 

 medidas de coordenação e controle; 

 linhas do tempo ao longo das VA ou eixos de progressão; 

 Pos Art e AAAe, com os respectivos alcances; 

 AE e VA para Ap aerotático e com Helcp Atq; e 

 Cond Ini. Ex: qual será a reação caso Atq Pcp fique detido? 

- Na descrição das linhas de ação: 
Para cada L Aç Ini, deve ser descrito o esquema de manobra ao longo do ataque. 

Uma técnica eficaz para isso é o emprego de uma Matriz de Sincronização para cada L 
Aç, caso o tempo permita. Não se deve limitar à descrição das atividades da função de 
combate manobra. Deve ser analisada cada uma das funções de combate que apoiam a 
execução da L Aç. 

- Complementando os fatores já identificados, serão então incluídos nas L Aç os  
meios que são imprescindíveis à consecução dos Obj Ini, ou seja, os Alvos de Alta 
Prioridade e sua importância militar para o nosso apoio de fogo.  

- Estes Alvos de Alta Prioridade serão ratificados ou retificados durante a análise das L 
Aç opostas (jogo da guerra) e submetidos à aprovação do Cmt U. Esta análise dos Alvos 

de Alta Prioridade feita pelo S-2 é de fundamental importância, pois orientará os esforços 
da Unidade para a destruição de determinados meios do inimigo que podem até mesmo 
inviabilizar nossas operações.  

Por Exemplo: caso o terreno imponha a utilização de Viaturas Lançadoras de Pontes, 
para que o Ini realize um Atq através de um C Agu, a destruição destas Vtr deve ser Prio 
para os nossos sistemas de armas. 

- Classificação quanto à importância militar dos alvos 

 Prio I: alvos capazes de impedir a Rlz das Op previstas. 

 Prio II: alvos capazes de causar, imediatamente, grave interferência. 

 Prio III: alvos capazes de causar, remotamente, grave interferência. 

 Prio IV: alvos capazes de causar interferência limitada. 
- Em síntese, a mecânica observada no item Montagem das Linhas de Ação do 

Inimigo é a apresentada na figura que se segue: 
 

  
FIGURA 4-1 – Montagem das L Aç do inimigo 



EB60-ME-12.401 

4-7 

 
 

1. POSSIBILIDADES (já computadas as vulnerabilidades) 
- Defender, desde já, no corte do rio BABILÔNIA (...), a frente compreendida entre o Corg 

MATEIRO (...), inclusive, e o Corg LAGEADO (...), exclusive, com 5 Pel Inf Mec. Para tal, 
empregará a técnica especial de Def em setor. Poderá ser reforçado, a qualquer momento, por 
02 Esqd CC a partir da Rg Altu 230 W. 

 
2. APOIOS DISPONÍVEIS 

- Apoio de Fogo 

- Ap F adicional: Art Bda (155 mm AP). 

- Pcp Pos DAC: Loc a W P Cot 1 e 2. 

- Pcp Pos Mrt: Loc na Rg Altu 150 N P Cot 1, Rg Altu Faz AMARELA (...) 550 m N P Cot 
2, Rg Altu AÇUDE AZUL (...) 200 m NE P Cot 2; 

- Pcp Pos Mtr: Loc entre o Nu Def na L Altu 230 dos P Cot 1 e 2; 

- Pcp Pos Ap F: Loc Rg Altu 230 W P Cot 1 e 2. Os Alvos de Alta Prioridade serão 
nossos CC e VBTP. 

 
3. PECULIARIDADES DAS FUNÇÕES DE COMBATE 

a. Comando e Controle 

(1) Exec C Atq nas AE partindo das R Altu 230 à Rtgd dos P Cot 1 e 2. 

(2) Reconstituirá F C Atq após Dest/danos às nossas F e Ret por E Prog. 

(3) Canalizará nossos Bld para as AE. 

 

b. Proteção:  (...) 

 
4. DADOS ADICIONAIS 

a. Finalidade: Impedir acesso de nossas F à L Altu de P Cot 1 (...) – P Cot 2 (...). 

b. Intenção: não permitir que nossas F conquistem a L Altu P Cot 1 - P Cot 2. 

(1) Causar Max Dest aos nossos meios Bld, provável e principalmente, em 03 AE. 

(2) Máximo emprego das ações dinâmicas de defesa, não permitindo que nossas 
forças prossigam em seu movimento para o S, através da Rdv 3. 

 
5. COMPOSIÇÃO DOS MEIOS E IMPORTÂNCIA MILITAR DOS ALVOS 
 

FT RI Mec 

- FT SU (2 Pel Inf Mec + 1 Pel CC) 

- FT SU (1 Pel Inf Mec + 2 Pel CC) 

Reserva 

- SU (3 Pel Inf Mec) 

FIGURA 4-2 – Linha de ação completa do inimigo 
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6. DESCRIÇÃO DE L Aç 

- 1 FT RI Mec, a N, Rlz o Atq Pcp, embarcado: 

Até a Conq de Rg Altu ... 

- FT SU (1 Pel Mec + 2 Pel CC) a S, Rlz Atq Pcp, para Conq e Mnt, a R Altu ...; 

- FT SU (2 Pel Mec + 1 Pel CC) a N, para Conq e Mnt, a Rg Altu ... 

- Reserva: SU (3 Pel Mec) 

 

 

 

 

 

Importância Militar dos Alvos 

Prio DESCRIÇÃO 

I VBC CC AMX 13 (16 por Esqd CC) 

II 
Msl Bell (3 por Cia Inf Mec + 4 do RI Mec) 

Mrt P 120mm (4 por RI MEC) 

III 
VBCI YW 531H (13 por Cia Inf Mec) 

Mrt Me 81mm (2 por Cia Inf Mec + 1 por 
Esqd CC) 

Alvos de Alta 
Prioridade 

 Pel CC – 4 AMX 13 

Pel AC – 4 Msl Bell 

Continuação da FIGURA 4-2 

 

8.000 m 

5.800 m 
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7. ESQUEMA DE MANOBRA 

 

 

Continuação da FIGURA 4-2 

f) Montagem do calco e matriz de eventos 
 1) O calco de eventos e sua matriz são ferramentas que possibilitam acompanhar as 

atividades do Ini. Consiste em levantar áreas específicas (Região de Interesse para a 
Inteligência – RIPI) que, quando observadas, revelarão qual L Aç o Ini irá adotar. 

 2) Inicialmente, em cada L Aç será levantada as RIPI de acordo com a sequência de Mvt 
que se espera que o Ini realize. Uma vez lançadas as RIPI nos Calcos de L Aç, estes serão 
sobrepostos e consolidados em apenas um (o que é normal), no qual constarão indicações 
a respeito das L Aç que relacionam-se às RIPI assinaladas. O calco de eventos servirá para 
o S-2 definir suas Nec Intlg (EEI e O Nec Intlg) e para auxiliar no correto Plj de seu esforço 
de busca e o envio de Tr para o monitoramento do Ini com antecedência e foco. As Pag 8-
19 e 8-20 da IP 30-1 (2ª parte) exemplificam o Calco e Matriz de eventos. 

 3) A matriz de eventos é um quadro das atividades a serem realizadas em cada RIPI, 
onde os responsáveis por monitorá-las deverão saber sobre o evento que é esperado 
acontecer na área, a duração do monitoramento (data-hora de início e término) e, se o 
evento se concretizar, qual a L Aç Ini será adotada. 

 4) Tanto o calco quanto a matriz de eventos poderão ser aperfeiçoados durante o 
prosseguimento do exame de situação do comandante tático (especialmente na análise 
das linhas de ação opostas ou “jogo da guerra”). 

 5) O Calco de Apoio à Decisão é confeccionado pelo S-3 com apoio do S-2 e tem por 
finalidade relacionar as medidas táticas a serem realizadas de acordo com os eventos (Mvt 
Tr, concentração de Pes, ...) de cada RIPI. A confecção é da seguinte forma: 

L Aç Ini 

Op Secundária 2 
Aç Tat: Bloquear 
Finde: Permitir que  
a Op Decisiva limite a 
penetração Ini na L Ct  
TOCHA 

 

Op Secundária 1 
Aç Tat: Desgastar 
Finde: Permitir que  
a  Op Decisiva limite a 
penetração Ini na L Ct 
TOCHA 

 

Op Decisiva 
Aç Tat: Destruir 
Finde: Limitar a penetração 
Ini na L Ct TOCHA 
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- inicialmente, o S-3 verifica as áreas favoráveis onde o Ini ou Obj no terreno podem 
ser atacados e destruídos, identificando-as como Áreas com Objetivos de Interesse (AOI). 
As AOI podem ser coincidentes com as RIPI; 

- após a identificação das AOI, selecionam-se os Pontos de Decisão (P Dcs). O P 
Dcs é a última oportunidade em que o Cmt pode definir o ataque sobre a AOI 
correspondente, a fim de destruir o Ini em tempo. O P Dcs é marcado de acordo com a 
velocidade de progressão do Ini e as suas distâncias para as RIPI e para a AOI, 
relacionando-as com a capacidade de reação das nossas tropas. 

 - Ex:  - tempo que nossa Art dispõe para a entrada em posição: 5 min; 
   - distância entre a RIPI e a AOI: 5 km; 
   - velocidade progressão Ini: 30 km/h. 

- dispondo destes dados, sabe-se que o Ini alcançará a AOI em 10 min. Assim 
sendo, o P Dcs deverá estar posicionado no máximo a 2,5 km da RIPI para que a nossa 
Art possa entrar em posição e executar os fogos planejados na AOI. 

 
g) Probabilidade de adoção das possibilidades do inimigo 

1) O Cmt deverá graduar as Psb Ini quanto às probabilidades de adoção. Como fatores 
de análise das probabilidades, ele utilizará, além dos parâmetros de análise das Psb Ini 
vistos anteriormente, os seguintes: 

- as que oferecerem maiores vantagens ao inimigo, com menores riscos;  
- as que melhor aproveitarem as características da área de responsabilidade, 

associadas às nossas deficiências e vulnerabilidades; e  
- as ações atuais do inimigo. 

2) Terminada a análise, o S-2 relacionará as Psb Ini em ordem decrescente de sua 
probabilidade de adoção. Especial atenção será atribuída às Psb Ini identificadas como a 
MAIS PROVÁVEL e a MAIS PERIGOSA. 

3) Ressalta-se que nenhuma Psb Ini levantada deve ser descartada. 
 

4.5.2 DETERMINAÇÃO DAS NECESSIDADES DE INTELIGÊNCIA (Nec Intlg) 
 

São os conhecimentos que o Cmt precisa ter à sua disposição, relativos ao terreno, 
ao inimigo e às condições meteorológicas, a fim de poder cumprir sua missão com êxito. 
Não cabe unicamente ao S-2 determinar e propor as Nec Intlg para o Cmt. Cada oficial do 
EM, dentro de sua área de atuação, deve determinar suas necessidades de inteligência e 
apresentá-las ao S-2, que realizará a consolidação das mesmas e as apresentará ao Cmt 
por ocasião do briefing. As Nec Intlg subdividem-se em Elementos Essenciais de 
Inteligência e Outras Necessidades de Inteligência. 

4.5.2.1 Elementos Essenciais de Inteligência (EEI) 
São os dados/conhecimentos imprescindíveis à produção de conhecimentos sobre 

as características da A Op e sobre o inimigo, que o Cmt necessita em um determinado 
momento, para tomar uma decisão quanto à linha de ação a ser executada. Qualquer 
possibilidade do inimigo ou característica da A Op que ameace o cumprimento da missão, 
ou seja, fator preponderante na escolha de uma linha de ação, será um EEI. Eles 
traduzem, portanto, as Nec Intlg da mais alta prioridade. 

4.5.2.2 Outras Necessidades de Inteligência (O Nec Intlg) 
São os conhecimentos sobre a A Op e o inimigo que afetam, mas não impedem o 

cumprimento da missão, independente da LA escolhida. 
As Nec Intlg devem ser enunciadas clara e concisamente, de preferência sob a 
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forma de perguntas. Para tanto, devem ser de uso frequente para sua definição as 
perguntas ONDE? O QUE? COMO? QUANDO? COM QUE MEIOS? 

 
- O Esqd CC, Res da FT RI Mec, em 1º Esc, atingirá a Rg P Cot 696 antes D/1400? 
- Na Z Aç a E do Rib CANDANGO, quando da tomada do dispositivo, as Cia Fuz Mec 

Ini precisarão ocupar P Atq ou poderão transpor a LP já desdobradas desde a sua Rtgd? 
- As pontes sobre o Rio SAPUCAÍ, em nossa zona de ação, estão intactas? 
- O Ini está dotado de Vtr lançadoras de pontes de pequenas brechas? 
- Quais os obstáculos lançados pelo Ini à frente de suas posições? 
- O Ini tem capacidade de interferir em nossas comunicações? 
- O Ini está dotado de OVN? 
- O Ini tem apoio de Bia LMF? 
- Há defesa antiaérea junto aos elementos de primeiro escalão? 

TABELA 4-3 – Preparação das necessidades de inteligência 

c) As Nec Intlg são desdobradas em indícios ou Desdobramentos Nec Intlg, o que permite 
a quem vai monitorar o Ini interpretar as necessidades de inteligência de fato.  

4.5.3 PLANO DE INTELIGÊNCIA E CONTRAINTELIGÊNCIA  

4.5.3.1 Após a confecção do Clc Evt e a Det das Nec Intlg, é necessário operacionalizar o 
processo, determinando os elementos que cumprirão as diversas missões e os apoios 
necessários aos mesmos. Esse trabalho não é exclusivo do S-2, mas sim fruto de um 
esforço conjunto de todo o EM. Para tanto, imediatamente após o briefing para análise da 
situação, o EM planeja a distribuição das missões relativas às tarefas de Intlg e C Intlg. 

4.5.3.2 Uma sugestão de procedimentos de inteligência consta no ANEXO M. 
 
4.5.3.3 Asações decorrentes desse plano podem constar de uma ordem preparatória ou 
constituir um anexo à mesma. Por ter sido fruto do PITCIC, esse plano é, praticamente, 
a ordem final para os elementos de busca, sendo alterado por O Frag. 
 
4.5.4 NOSSA LINHA DE AÇÃO 

 
4.5.4.1 A linha de ação é uma maneira lógica e viável de se cumprir a missão atribuída.Na 
montagem das linhas de ação, o planejador deverá levar em consideração todos os 
aspectos já determinados nas etapas anteriores do exame de situação. 
 
4.5.4.2 O EM realiza a montagem das linhas de ação baseado nas diretrizes do 
comandante, na análise do CPC/PRC, nas Vulnerabilidades Críticas do Inimigo e nas 
conclusões dos estudos anteriores. A “tempestade de ideias” é uma boa técnica para a 
montagem das linhas de ação, cabendo ao S-3 controlar o processo.  

 
4.5.4.3 Cada membro do estado-maior, imediatamente, identifica as ações que não são 
possíveis em cada linha de ação, dentro de suas funções de combate, além de 
compartilhar as informações que possam ter consequências nas demais funções. Além 
disso, cada membro do EM deve determinar as vantagens e desvantagens iniciais das 
mesmas. 
 
4.5.4.4 Elaboração das linhas de ação 
a) A quantidade de linhas de ação que serão elaboradas pode ser determinada pelo 
comandante, de acordo com o tempo disponível. Além disso, as nossas linhas de ação 
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devem ser baseadas nas linhas de ação do inimigo, mais especificamente na linha de 
ação mais provável do inimigo, conforme determinado pelo S-2 no PITCIC. 
 
b) A L Aç deverá alcançar o EFD. Para isso, normalmente, é necessário estabelecer uma 
sequência de “objetivos” a serem alcançados. Isso servirá como subsídio fundamental 
para o faseamento da operação. 
 
c) Após a definição dos “objetivos”, o EM deverá listar todas as Aç Tat possíveis para 
alcançar os objetivos, baseados nos CG/ponto decisivo, Vulnerabilidades Críticas, FFF 
nossas e do Ini. 
 
d) Faseamento da operação 

1) É a divisão em fases, em que a manobra é fracionada no tempo e no espaço, de 
modo a atender as diversas ações/tarefas que devem ser realizadas para que a missão 
possa ser cumprida.  

2) O faseamento é um método de organização e de controle que permite:  
- dividir e balancear os esforços em um Det período de tempo; 
- mensurar o progresso obtido em direção aos Obj determinados; e 
- validar ou ajustar as ações desenvolvidas durante a operação.  

 
e) Uma “fase” nada mais é do que uma determinada parte da operação, durante a qual as 
ações serão desenvolvidas visando uma determinada finalidade (objetivo, efeito 
intermediário), necessária ao atingimento de passos que, de forma concatenada, levarão 
a atingir os objetivos finais. 
 
f) A cada fase da manobra, o EM deverá abordar os seguintes aspectos: 

- o objetivo a ser alcançado; 
- o horário ou a ação que dita o início da fase; 
- o esforço principal e a manobra a ser executada; 
- a prioridade de fogos; e 
- o horário ou a ação que dita o fim da fase. 

 
g) Definição de indicadores 

Sempre que possível, o planejador deverá estabelecer indicadores (tempo, metas a 
serem cumpridas, baixas inimigas e outras) que lhe permitirão mensurar até que ponto, ou 
em que grau, os efeitos desejados de cada fase estão sendo alcançados. Isso será 
importante, inclusive, para que se possa identificar o término de uma fase da operação e 
o início da fase subsequente. 
 
h) Seleção de frentes 

Tendo como escopo a maximização dos princípios de guerra da massa e da economia 
de meios, o EM selecionará diversas frentes de sua A Op, definindo, para cada uma 
delas, que ações serão realizadas e de que forma contribuirão para o cumprimento da 
missão como um todo (ação tática e propósito). 

 
 i) Seleção de alvos 

Serão selecionados os alvos sobre os quais serão dirigidas as ações militares. Deve 
levar em conta os efeitos desejados (neutralizar, destruir, obscurecer, outros) e a 
manobra que será concebida, bem como os objetivos a serem atingidos. 
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 j) Seleção de DTA 
No nível Unidade, não será levantada a DTA, pois esta já é consolidada pelo escalão 

superior. O EM, neste momento, deverá adequar a direção da sua manobra de acordo 
com a DTA, de maneira que não prejudique as ações dos elementos vizinhos.  

4.5.4.5 Conceito sumário de cada linha de ação 
a) Quando todas as linhas de ação estiverem formuladas, o Comandante visualizará de 
que forma os requisitos (as ações imprescindíveis) inerentes a cada linha de ação serão 
atendidos, identificando movimentação de meios, necessidades de coordenação entre 
elementos vizinhos ou superior, sequência de eventos, necessidades de apoio, etc. 
b) Os requisitos devem, portanto, corresponder às Nec inerentes a cada L Aç, que 
precisarão ser satisfeitas para que se consiga o cumprimento da Mis. Eles representam 
categorias gerais e amplas de ações que constituirão a base da Anl na fase do Confronto. 

c) Exemplo: um requisito (ação imprescindível) durante a fase do ataque - destruição da 
arma AC Ini localizada no Ctt. Atendimento do requisito - necessidade de apoio de fogo 
indireto sobre a posição das armas AC Ini. Esse fato será discutido no confronto entre as 
Psb Ini e nossas L Aç. 

d) Cada L Aç deve ser elaborada com detalhes suficientes para distingui-las entre si e 
permitir uma análise e comparação. Estas diferenças incluem composição de meios, 
missões para os elementos subordinados e esquema de manobra. 

e) A descrição da linha de ação precisa ser completa, incluindo um esquema de manobra, 
a composição de meios (sem especificar quais elementos subordinados cumprirão a 
missão) e a descrição da mesma: QUE, QUANDO, ONDE (PARA ONDE E POR ONDE), 
COMO e PARA QUE (Atq Pcp e Sec). 

f) Além de proporcionar subsídios para o confronto, os Conceitos Sumários das linhas de 
ação constituirão a base sobre a qual, posteriormente, o estado-maior estabelecerá o 
Conceito Preliminar da Operação e, consequentemente, o Conceito da Operação. 

4.5.4.6 Prova preliminar de adequabilidade, praticabilidade e aceitabilidade (APA) 
Cada linha de ação será analisada separadamente para determinar a sua validade 

como uma decisão em potencial. Os aspectos que o EM se basea para obter essa 
validação são: 

1) Adequabilidade 
A L Aç deve permitir o cumprimento da missão e adequar-se às diretrizes do 

comandante. Caso a missão ou as diretrizes sofram alterações ou a L Aç pareça 
parcialmente adequada, o EM precisa reavaliar as L Aç propostas e assegurar-se de que 
ainda são adequadas. Uma L Aç, quando executada com êxito, precisa ser capaz de, por 
si só, cumprir a missão (MD 35-G-01, 2007. Pag 19). 

2) Praticabilidade (exequibilidade) 
A linha de ação, caso adotada, deve ser implementada com as forças, apoios e 

tecnologia disponíveis, mesmo em face da oposição do inimigo (MD 35-G-01, 2007. Pag 
102). Ou seja, a Unidade precisa ter os meios (pessoal e material) para executar a linha 
de ação proposta. Ressalta-se, também, a necessidade da correta avaliação do tempo. 

3) Aceitabilidade 
Os resultados da linha de ação precisam compensar os riscos, perdas, ou gastos 

que surgirem para a execução (MD 35-G-01, 2007. Pag 17). Neste requisito, deve-se 
observar, também, as considerações civis. 
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4.5.4.7 Validação das linhas de ação 
 Após as provas anteriores, pode ser constatada a conveniência de combinar certas 

L Aç para formar outras, caso as primeiras tenham se mostrado apenas parcialmente 
válidas quando submetidas à prova de APA. Se tal ocorrer, deve-se retornar aos subitens 
anteriores, onde as novas L Aç serão relacionadas; formulados os seus conceitos 
sumários; e submetidas à prova de APA, para que sejam verificadas as suas validades. 
Assim, mais uma vez, a natureza cíclica do processo possibilitará o aperfeiçoamento do 
planejamento. Finalmente, o Comandante relacionará as L Aç validadas para as análises 
posteriores. 

 
4.5.4.8 Elementos essenciais 
a) QUE: são as ações  a realizar, constantes do novo enunciado. 
b) QUANDO: início da ação. 
c) ONDE: para Det do ONDE, deve-se saber o PARA ONDE e o POR ONDE. 
    1) PARA ONDE (AONDE): é a Rg Dcs Obj, que deve ser incidida pelo Atq Pcp.  
    2) POR ONDE: vias de acesso dos Atq Pcp e o Atq Scd (variável). 
    3) Na Def, o ONDE designa o LAADA e a Rg Cptl (ou ponto-chave) da Def. 
    4) COMO: os seguintes Elm poderão ser normalmente incluídos, a fim de que a Man 
fique claramente definida: 

- na Ofs: forma de manobra, dispositivo, esforço principal e secundário, vias de 
acesso, poder de combate das peças de manobra, etc. 

- na Def: forma de manobra, dispositivo, P Cmb das peças de manobra, etc. 
d) PARA QUE - nesta fase do planejamento, são citadas as finalidades dos elementos 
subordinados para o cumprimento da missão. 
 
4.5.4.9 Montagem das linhas de ação para a defesa 
a) Desenvolvimento do Esquema de Manobra 

1) Região Capital de Defesa ou Ponto-Chave: 
A Região Capital é constituída pela linha de alturas, na A Res da Unidade, de 

interesse vital para a Def e cuja perda compromete o dispositivo defensivo, quebrando a 
continuidade de sua defesa. Pode ser definida nas diretrizes do Cmt ao EM ou, caso 
ainda não tenha sido definida, determinada nesta fase.  

Quando na área de reserva ocorrer uma convergência das VA para um acidente 
capital predominante no terreno, teremos um ponto-chave. Observar que tal conceito é 
determinado pelo terreno. 

2) Seleção da frente a defender 
Para a seleção da frente, devem ser considerados, dentre outros, os fatores da 

decisão (MITeMeTeC): 
- Missão: missões ou restrições impostas (Rg Cptl Def, PAC, etc). 
- Inimigo: Dspo, vulnerabilidades, L Aç provável, uso de Res, etc. 
- Terreno: Obt, Acdt Cptl que apoiem o cumprimento da Mis, VA, etc. 
- Meios: dispositivo inicial, limitações de Ap Cmb ou Log, etc. 
- Tempo: prazo para o cumprimento da Mis, tempo para C Atq, etc. 
- Considerações civis: recursos locais, presença da população, etc. 
Nas operações centralizadas, é igual à frente da Z Aç recebida. 

3) Forma de manobra e técnica especial de defesa (SFC) 
Defesa de área, defesa móvel, defesa elástica, defesa em contraencosta, defesa em 

ponto forte, defesa em posição de combate, defesa circular, defesa 
contrarreconhecimento, defesa linear e defesa não linear. 
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4) Aplicação do “processo das cinco fases” 
- Seleção das regiões de bloqueio e determinação do grau de resistência a ser adotado 

em cada VA.  
Nesta fase, de posse do levantamento das regiões de bloqueio, PMA e estudo das 

resistências admissíveis feito pelo Adj S-2 no item SITUAÇÃO E SUA COMPREENSÃO, 
serão determinadas as regiões de bloqueio que serão efetivamente utilizadas para o 
preparo da posição defensiva e o grau de resistência a ser adotado em cada VA. 

 
- Os graus de resistência que podem ser empregados no contato são defender, 

retardar e vigiar. No escalão Unidade, a ruptura e a Pntr da P Def devem ser sempre 
defendidas. 

 
-  Conceitos de acordo com o manual EB20-MF-10.103  - Operações e  C20-1 – 

Glossáriode Termos e Expressões para uso no Exército, 4ª Edição, 2009. 
- Defesa de Área: tem por escopo a manutenção ou o controle de uma determinada 

região específica, por um determinado período de tempo. Quando for imperativa a 
manutenção de determinada faixa do terreno, o comandante toma por base, 
principalmente, a capacidade dos fogos e das forças empregadas na área de Defesa 
Avançada (ADA), para engajar e repelir o atacante. Tipo de defesa que se baseia na 
manutenção de uma faixa do terreno específico, colocando o máximo de forças em 
posição à frente para deter, destruir ou repelir o atacante pelo fogo e combate aproximado 
e guardando um  mínimo de força em reserva para bloquear penetrações do inimigo, 
destruindo-o ou expulsando-o para restabelecer a posição. Na defesa de área, a intenção 
do defensor é manter o terreno a todo custo, sem ideia de recuo.  

- Ação retardadora: movimento retrógrado no qual uma força terrestre, sob pressão, 
troca espaço por tempo, procurando infligir ao Ini o máximo de retardamento e o maior 
desgaste possível,  sem se engajar decisivamente no Cmb, até conseguir uma Sit Tat que  
lhe seja mais vantajosa. Na execução de uma ação reterdadora, o mínimo de espaço é 
trocado pelo máximo de tempo. Pode-se empregar a técnica do retardamento em 
posições sucessivas ou do retardamento em posições alternadas, ou ainda, utilizar uma 
adequada combinação de ambas.  

Baseado no exposto acima, não cabe na defesa de área, em princípio, ceder terreno ao 
atacante, a não ser com o propósito de destruí-lo (defesa elástica). Neste caso, o grau 
de resistência “retardar” não implica, necessariamente, na ação tática retardar 
(trocar espaço por tempo), mas sim em “defender, porém não nas melhores 
condições de efetivo, meios, largura e profundidade”. Esta decisão será baseada no 
Exame de Situção desenvolvido e deve estar dentro das capacidades do elemento 
executante.  

Caso o comandante decida que uma parte da frente deve ser retardada na defesa de 
área, ele deverá informar isto claramente aos elementos subordinados sob a forma de 
ordem.1 

O grau de resistência a ser adotado é decidido em função da integração do grau de 
resistência admissível, do Estudo do terreno e da disponibilidade de meios. A 
determinação do grau de resistência a ser adotado é realizada em cada via de acesso. 

Sempre que possível, a situação ideal é defender em todas as VA, observando-se as 
características do terreno favoráveis às ações de defesa. Observação: defender numa 
frente maior do que a normal implica em “aumentar a frente a defender” de um 

                     
1
Fonte: NCD 07-77- ECEME. 
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determinado elemento, porém sem implicar em diminuição de sua capacidade de defesa.  
Nesse caso, as condições do terreno concedem ao defensor uma grande vantagem 

tática. Esta decisão depende, obrigatoriamente, do reconhecimento do terreno.  
Nas vias de acesso secundárias, ou seja, aquelas que têm o seu valor defensivo 

aumentado pela presença de obstáculos, pode-se retardar por economia de meios, desde 
que o terreno proporcione alturas favoráveis ao retardamento e boas condições de 
transitabilidade para o retraimento. 

Na defesa de salientes do LAADA não é recomendável o grau de resistência defender, 
por falta de apoio mútuo lateral em ambos os flancos, sendo o grau de resistência 
“retardar” mais utilizado. As Tr Mec e Bld possuem a capacidade de se “auto-acolher” 
(ocupar um núcleo defensivo imediatamente à retaguarda), desde que recebam o 
adequado apoio de fogo e de engenharia para isso. 

Em áreas passivas da P Def, ou seja, as regiões do terreno cobertas por obstáculos 
naturais de vulto que restrinjam em muito a mobilidade do inimigo, como mata densa 
“obstáculo”, alagadiço “obstáculo” e outros, o grau de resistência “vigiar” é aceitável, 
porque o inimigo, normalmente, não atacará desdobrado no terreno, mas poderá utilizar 
essas áreas passivas como faixas de infiltração. 

Em função de grande carência de meios, pode-se vigiar em vias de acesso não 
consideradas como áreas passivas, porém tal decisão resultará em uma grande 
vulnerabilidade do dispositivo defensivo. 

Os graus de resistência “retardar” e “vigiar” podem ser utilizados para canalizar o 
inimigo para uma região favorável à sua destruição (área de engajamento), pelo contra-
ataque (defesa móvel) e pelo fogo (defesa elástica). 

 
- Determinação do Poder de Combate a ser empregado na ADA 
Procura-se visualizar os elementos de manobra e apoio de fogo necessários para 

darem resistência à área de defesa avançada, realizando o nucleamento da posição e 
estabelecendo limites laterais para as peças de manobra de primeiro escalão. 

Na defesa de área, a maior parte do poder de combate é localizada na ADA, para 
assegurar a manutenção dos acidentes capitais que controlam as VA para o interior da 
posição. 

Ao compor os elementos de primeiro escalão, procura-se ajustar as necessidades e as 
disponibilidades, considerando, inicialmente, um poder de combate mínimo para a 
reserva. 

Caso as necessidades sejam maiores do que as disponibilidades, deve-se economizar 
meios, utilizando-se dos seguintes recursos: 

- afastar o LAADA real do LAADA geral até o limite do alcance de utilização do 
armamento individual, para explorar as convergências de VA; 

- prever Nu de Pel Prep e não ocupados na ruptura da P Def, sem privar as SU em 1º 
Esc de, pelo menos, um pelotão em reserva; e 

- admitir um menor grau de Rst nas VA menos importantes. 
Ao nuclear a ADA, deve-se observar o apoio mútuo lateral e o apoio em profundidade 

entre os Nu Def de valor pelotão. Tal aspecto é fundamental na defesa de área em frente 
normal, salvo quando o terreno não permitir. Os núcleos defensivos do contato devem ser 
localizados na crista militar das elevações e a uma distância do LAADA que permita batê-
lo com seus fogos das armas individuais. 

Ao estabelecer os limites laterais para as Pç Man, deve-se considerar o Ter, 
especialmente os Cj topotáticos, os Obt longitudinais e o nosso Dspo. 
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- Determinação do Poder de Combate da Res e sua localização 
O poder de combate necessário para a reserva, na defesa de área, deve permiti-la 

cumprir todas as suas missões com o mínimo de meios. 
As missões apropriadas para a Res U são descritas no manual C 7-20 (Batalhões de 

Infantaria). 
A reserva deve ser localizada de tal forma a proporcionar flexibilidade para o seu 

emprego. A reserva pode se encontrar em uma das seguintes situações a seguir 
descritas: 

Centralizada: 
Aprofundando desde já - empregada quando a Fr for normal, existirem poucas Pos Aprf 

e a A Res se caracterizar por ponto-chave da Def. 
Em Z Reu - empregada quando a frente for mais larga do que o normal, existir muitas 

posições de aprofundamento, a área de reserva se caracterizar por uma região capital de 
defesa extensa e as condições de transitabilidade permitirem o deslocamento da 
reservapara qualquer parte da frente. 

Descentralizada (articulada ou fracionada): 
Articulada - empregada quando a frente for bastante larga ou existir um obstáculo 

dissociador na A Res, restringindo o movimento da Res (comando único). 
Fracionada - empregada quando existir um obstáculo dissociador na área da reserva 

que impeça ao comandante da reserva exercer o controle, acompanhar a manobra e 
prestar o apoio necessário às suas peça de manobra. 

Os núcleos a serem organizados pela reserva recebem uma prioridade de preparação 
e não de ocupação, por meio de uma numeração em ordem crescente, atendendo, em 
princípio, à seguinte sequência: 

- núcleos que aprofundam a defesa à retaguarda de graus de resistência “vigiar” e 
“retardar”, nesta ordem; 

- núcleos que aprofundam a defesa, na Z Aç das SU de primeiro escalão, que não 
forem preparados pelas SU da ADA ; 

- núcleos que aprofundam a defesa na área de reserva da Unidade e que conduzem à 
região capital de defesa, por linhas do terreno até a última linha de defesa, priorizando as 
melhores VA; e 

- Nu que barram as VA de flanco, provenientes das Z Aç Viz. 
 
- Determinação do Poder de Combate das F Seg e sua localização 

Deve-se levantar as necessidades de segurança, por meio do valor e da localização 
de forças para: 

- a área de segurança; 
- a proteção dos flancos, se for o caso; 
- a segurança da área de retaguarda, se for o caso; e 
- outras necessidades de segurança. 
Convém lembrar que, em princípio, as forças da área de segurança, após o 

cumprimento de sua missão, revertem à reserva e esta fica, em alguns casos, em 
condições de fornecer elementos para a segurança da área de retaguarda (SEGAR). 

 
b) Ajustamento da Linha de Ação 

1) Destina-se a um ajustamento do poder de combate e das áreas de responsabilidade 
atribuídas em cada linha de ação. Isto porque, como conclusão do estudo anterior, podem 
surgir conflitos entre as necessidades dos vários escalões de defesa e o poder de 
combate disponível. 
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2) De fato, nas etapas anteriores, foi levantado o valor do poder de combate necessário 
ou desejável, sem se ater ao número exato de SU e Pel disponíveis. Este, que era apenas 
um guia inicialmente, torna-se um fator limitativo no ajustamento. 

 
c) Detalhamento da Linha de Ação 

1) Ação na frente não selecionada a defender (Op descentralizadas). 
Deve-se determinar as ações (patrulhamento, lançamento de obstáculos, previsão 

de fogos de barragem, etc) a serem realizadas na frente não selecionada a defender e 
seus executantes, quando for o caso. 

2) Medidas de coordenação e controle julgadas cabíveis. 
 

d) Descrição da Linha de Ação 
Devem ser preparados o conceito da operação de cada L Aç, a composição de meios, 

as ações de apoio logístico e os murais com a representação gráfica das mesmas, 
conforme apresentado no ANEXO N. 

 
e) Gerenciamento do risco 

Nessa fase, os riscos serão pormenorizados a fim de estabelecerem relação com cada 
L Aç criada. O Gerenciamento de Risco Operacional seguirá as etapas apresentadas no 
item ANÁLISE DA MISSÃO E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES. A fim de melhor 
visualizar os tipos de risco, eles podem ser divididos em táticos ou acidentais: 

- Os riscos táticos estão associados à presença do inimigo na área de operações. 
Podem assumir duas formas: a primeira, caso o inimigo desencadeie ações em áreas 
onde o Cmt decidiu realizar uma economia de meios. A segunda, pela perda de 
oportunidades. Por exemplo: ao optar por manter a reserva fracionada e reforçar a VA 
secundária, pode-se aumentar a segurança, mas assume-se o risco de perder a 
capacidade de C Atq, devido à escassez de meios da Res. 

- Os riscos acidentais incluem todos os outros riscos a que nosso pessoal estará 
submetido, sendo causados pelos equipamentos empregados e condições ambientais, 
independente da ação do inimigo. Exemplos de riscos acidentais incluem o pessoal não 
estar devidamente adestrado para determinadas operações, equipamento em más 
condições e condições meteorológicas que tornem as operações perigosas, como a 
existência de neblina tornando a visibilidade reduzida. 

Dentre os riscos acidentais, existe o risco de fratricídio. Os riscos de fratricídio estão 
associados a nossas ações que possam causar baixas em nossas tropas. A identificação 
do risco de fratricídio deve ser uma preocupação constante em todos os escalões, tanto 
durante o planejamento quanto durante a execução da operação. Os riscos identificados 
devem ser comunicados claramente à cadeia de comando, de forma que os mesmos 
possam ser minimizados, normalmente por meio de medidas de coordenação e controle. 

Riscos táticos e acidentais podem ser diametralmente opostos. O Cmt pode aceitar um 
risco alto de acidentes para diminuir o risco tático. Cabe ao EM avaliar os riscos 
envolvidos nas operações e desenvolver ações para minimizá-los. As ações típicas do 
controle de riscos incluem os aspectos a seguir listados. 
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Um método para qualificar os riscos é através do quadro abaixo: 
 

MATRIZ DE RISCOS 

 

Perigo                                   
Probabilidade

 
Muito 

provável 
Provável 

Pouco 

provável 
Improvável 

Muito arriscado (1) C C A M 

Arriscado (2) C A M B 

Pouco arriscado (3) A M B D 

Negligenciável (4) M B D D 

Risco: Crítico (C) – Alto (A) – Moderado (M) – Baixo (B) – Desprezível (D) 

QUADRO 4-1 – Matriz de riscos 

Legenda: 

(1) Impossibilidade de cumprir a missão. Morte ou perda total. 

(2) Impossibilidade de cumprir todas as partes ou fases previstas para a missão. Lesões ou avarias graves. 

(3) As perdas reduzem as capacidades para o cumprimento da missão (tempo, poder de choque, etc), mas não 
impactam no resultado final da missão. Lesões ou avarias leves. 

(4) As perdas não causam impactos significativos para o cumprimento da missão. Lesões ou avarias mínimas. 

Todas as seções do EM deverão realizar sua análise dos riscos referentes às suas 
especialidades, conforme o quadro abaixo: 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS (S-3) RISCOS CONTROLE 

Utz grau resistência retardar na Z 
Aç de leste da P Def 

Ser desbordado pela 
posição onde ocorre o 

grau de resistência 
retardar 

Utilizar medidas de 
contramobilidade à 
frente da área a ser 

retardada 

QUADRO 4-2 – Avaliação dos riscos por seção 

O risco residual é o risco remanescente após serem implementados os métodos de 
controle para mitigar cada risco específico. 

Por fim, o S-3 deverá consolidar os riscos inerentes às seções e preencher o 
gerenciamento de risco operacional, modelo ANEXO O. 

 
f) Atividades complementares na montagem das linhas de ação 

1) As atividades complementares na montagem das linhas de ação incluem completar 
o detalhamento de qualquer aspecto de apoio ao combate e apoio logístico, relacionar as 
suposições empregadas e a exposição das linhas de ação para o comandante. 

2) A montagem das linhas de ação deve, sempre que possível, ser baseada em 
aspectos conhecidos. Entretanto, na ausência de informações, o estado-maior pode 
empregar suposições em relação à área de operações (terreno e condições 
meteorológicas), inimigo e nossas forças, para a montagem das mesmas. Por exemplo: 
na ausência de informações sobre um local de vau sobre um rio obstáculo, o estado-
maior pode realizar a montagem de linhas de ação considerando a inexistência de vau 
(suposição em relação ao terreno); da mesma forma, pode-se considerar que a Unidade 
receberá munição fumígena para consumo imediato em um ataque ou que todos os 
blindados estarão disponíveis para a operação (suposições em relação às nossas forças). 
As suposições devem ser estabelecidas no menor número possível e confirmadas tão 
logo isso seja possível, uma vez que alterações nas mesmas poderão até mesmo 
invalidar as linhas de ação montadas pelo estado-maior. As suposições em relação à área 
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de operações e ao inimigo devem ser convertidas em necessidades de inteligência e ser 
objeto do esforço de busca da Unidade. 

3) Logo após a montagem das linhas de ação, o EM pode expô-las à apreciação do 
comandante, em um briefing ou de maneira informal. Esta exposição evita que, após um 
longo esforço do estado-maior para realizar a análise das linhas de ação opostas (jogo da 
guerra), o comandante opte por uma linha de ação própria ou determine modificações 
significativas. 

 
4.5.4.10 Montagem das linhas de ação para a ofensiva 
 
a) Desenvolvimento do Esquema de Manobra 

1) Objetivo decisivo e ponto decisivo 
Obj decisivo é aquele cuja Conq facilita o cumprimento da missão, não estando, 

necessariamente, entre os Obj finais recebidos por um Esc considerado (MD 35-G-01, 
2007. Pag 173).  

Para a definição do objetivo decisivo relacionado ao terreno, deve-se observar: a 
dominância, ação futura da Unidade, imposição do escalão superior (direção de ataque) e 
manobra do escalão superior, conforme prescreve o manual C 7-20 (Batalhões de 
Infantaria). 

Em relação ao Ini, a determinação do objetivo decisivo tem como base a matriz de 
análise do PRC, ao se determinar o ponto decisivo. 

O ponto decisivo é o local, evento-chave específico, sistema crítico ou função que 
permite aos comandantes obter uma vantagem relevante sobre o Ini e influenciar 
decisivamente o resultado de um ataque (MD 35-G-01, 2007. Pag 202). A partir do 
momento em que o ponto decisivo é conquistado, é pouco provável que ocorra uma 
reversão da vantagem obtida por um dos contendores. Esse ponto decisivo pode ser 
traduzido como o centro de gravidade do inimigo para o nível U. 

2) Seleção da frente 
Caso haja necessidade de seleção da frente, devem ser considerados, dentre 

outros, os fatores da decisão: 
- Missão: Mis ou restrições impostas (Obj, Dire Atq, Ptç de flanco, etc). 
- Inimigo: Dspo, vulnerabilidades, L Aç, provável uso de Res, etc. 
- Terreno: Obt, Acdt Cptl que facilitem o cumprimento da Mis, VA, etc. 
- Meios: dispositivo inicial, possibilidades do apoio da tropa em Ctt em caso de 

ultrapassagem, limitações de apoio ao combate ou logísticas, etc. 
- Tempo: prazo para o cumprimento da Mis, tempo Ref do Ini, etc. 
- Considerações civis: incluir ou não uma Loc ou parte dela na Z Aç. 
3) Forma de manobra 

Envolvimento, desbordamento, infiltração, ataque frontal, penetração e suas 
variações, caso já não tenha sido imposta pelo escalão superior. 

4) Finalidade e missão do esforço principal 
O entendimento da finalidade da missão é fundamental para que a Unidade continue 

a desempenhar sua missão no contexto da manobra do escalão superior, a despeito das 
prováveis mudanças de situação e de possíveis interrupções nas ligações. 

A finalidade do esforço principal da Unidade deve estar diretamente relacionada à 
finalidade da própria Unidade (alinhamento dos conceitos).  

Após a determinação da finalidade do esforço principal, deve ser determinada a sua 
missão, observando que o esforço principal deve incidir no objetivo decisivo (relacionado 
ao terreno ou ao inimigo). A combinação das missões e finalidades do esforço principal e 
esforços secundários deve assegurar a massa de efeitos de um poder de combate 
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imensamente superior no ponto decisivo para alcançar os resultados desejados em 
relação ao terreno, inimigo e nossos meios. 

5) Finalidade e missão dos esforços secundários 
A finalidade dos esforços secundários deve ser relacionada ao esforço principal, 

uma vez que as missões dos esforços secundários podem ser resumidas em assegurar 
as melhores condições para o sucesso do esforço principal, conforme o esquema abaixo.  

 
 

 
QUADRO 4-3 – Alinhamento dos conceitos 

 

6) Determinação das VA dos esforços principal e secundário 
Esta etapa da montagem da linha de ação é importante para determinar as zonas de 

ação que serão atribuídas aos elementos subordinados. O esforço principal não deve, 
necessariamente, utilizar a melhor via de acesso. 

 
b) Determinação do P Cmb do esforço principal, secundário e reserva 

1) Para a determinação do poder de combate, deve-se ter em mente que a prioridade 
para a distribuição dos meios disponíveis deve ser para o Atq Pcp, o qual deve contar 
com a maior superioridade possível no local e momento decisivos do Cmb.  

2) Ataque principal 
Deve ser dotado, no mínimo, com P Cmb de 3 x 1  para atingir a ruptura. Além da 

distribuição de peças de manobra, o Atq Pcp deverá contar com a maior quantidade 
possível de multiplicadores do poder de combate, de acordo com que foi analisado na 
matriz do poder relativo de combate.  

3) Ataque secundário 
- Ideal: 3 x 1 em P Cmb.  
- Economia de meios: admissível 2 x 1  (Ter de pequeno valor defensivo e Ini fraco 

na faixa do defender). 
- Induz 3 x 1: terreno de grande valor defensivo, associado a um Ini forte na faixa do 

defender. 
- Ataque de fixação: para fixar uma Tr Ini em determinada Rg do terreno, o P Cmb 

deve ser o suficiente para atingir a região imediatamente anterior. 
- A distribuição do P Cmb envolve a organização para o combate. Organizar para o 

combate significa fixar as relações de comando e compor as peças de manobra. Caso a 
Unidade disponha de Elm CC em reforço, deve-se organizar forças-tarefa, fortes em Inf, 
fortes em CC ou equilibradas, conforme a situação. 

 

 Missão da U: Conq e manter R P Cot 730. 

Finalidade: proteger o Fl W do Atq Pcp da Bda. 

Atq Pcp 

Missão: Conq e manter 
R P Cot 730. 

Finalidade: permitir à 
Unidade Ptg o Flc oeste 
do Atq Pcp da Bda. 

Atq Scd 1 

Missão: Conq e manter 
R oeste de P Cot 730. 

Finalidade: proteger o 
Atq Pcp da U contra Ref 
Ini vindos de noroeste. 

Atq Scd 2 

Missão: Conq e manter 
R P Cot 715. 

Finalidade: impedir que 
o Ini emasse fogos 
contra o Atq Pcp da 
Unidade.  
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4) Reserva 
Em princípio, a Res deve ser forte (SU a três Pel ou mais) para proporcionar 

flexibilidade ao Cmt. Em determinadas situações, é admissível uma Res compatível (SU a 
dois Pel) ou até mesmo fraca (SU a um Pel). 

A constituição da Res está relacionada com a quantidade de Info e Intlg que nossas 
forças dispõem sobre o Ini. Quanto maior as informações, menor serão os riscos, 
consequentemente, mais força poderá ser empregada no Esc Atq. Em resumo: 

- Maior Info e Intlg: Cmt emprega reserva menor; e 
- Menor Info e Intlg: Cmt emprega reserva maior. 

 

c) Detalhamento da Linha de Ação 
1) Seleção de objetivos intermediários (SFC) 

A marcação de objetivos intermediários, caso seja necessária, deve ser feita no 
menor número possível. 

Sempre que possível, os objetivos intermediários devem ser marcados em região do 
terreno topotaticamente favorável à sua consolidação, ou seja, em regiões dominantes e 
fora da distância de apoio mútuo do aprofundamento inimigo. 

Marcação de objetivos em ataque limitado: em um ataque limitado, pode-se marcar ou 
não objetivo para conquista. Neste último caso, recebe a denominação de “ataque em sua 
zona de ação”. 

2) Regulação da manobra 
Regular a manobra significa dar ordens claras e precisas às peças de manobra até 

determinada região do terreno. Caso não sejam estabelecidos objetivos intermediários, 
menor a necessidade da regulação da manobra. 

A regulação poderá ser longa ou curta, de acordo com a integração dos fatores da 
decisão. Conforme a situação, poderá haver um ou mais fatores preponderantes 
(normalmente o inimigo e o terreno). 

3) Ação na frente não selecionada 
Deve-se determinar as ações a serem realizadas na frente não selecionada e seus 

executantes, quando for o caso. 
4) Medidas de coordenação e controle 

Devem ser incluídas nas linhas de ação as medidas de coordenação e controle 
mínimas para assegurar o cumprimento da missão e a diminuição dos riscos de fratricídio. 
Durante a execução do jogo da guerra, as medidas de coordenação e controle devem ser 
retificadas, ratificadas ou complementadas, se for o caso. 

 

d) Descrição da Linha de Ação 
Conforme já citado na montagem da linha de ação na defesa. 
 

e) Gerenciamento de riscos 
Conforme já citado na montagem da linha de ação na defesa. 
 

f) Atividades complementares na montagem das linhas de ação 
Conforme já citado na montagem da linha de ação na defesa. 
 

4.5.4.11 Risco de fratricídio 
Para se evitar o risco de ocorrência de fratricídio, o EM, ao levantar suas linhas de 

ação, deverá promover medidas de coordenação e controle a fim de proteger nossa tropa. 
Alguns exemplos: limites para execução de fogos; limites para progressão de tropa; linhas 
de controle restritivas; linhas de controle para transpor ou alongar fogos; 
senhas/sinais/gestos para cessar fogos, etc. 
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4.5.5 CONFRONTO DAS L Aç COM AS Psb Ini (JOGO DA GUERRA) 

 
4.5.5.1 Nesse ponto, o comandante acompanhará o confronto juntamente com todos os 
oficiais do Estado-Maior e dos oficiais responsáveis por todas as funções de combate, 
pois, além de ser feito o aperfeiçoamento das L Aç, é o momento que existe para realizar 
a sincronização do campo de batalha, bem como de confeccionar a sua matriz. 

 
4.5.5.2 O confronto inicia-se quando o comandante concorda com uma ou mais das L Aç 
apresentadas pelo EM no briefing da L Aç (caso tenha sido realizado). Uma participação 
efetiva do Cmt U junto ao trabalho realizado por seu EM resulta em ganho de tempo, 
dispensando a necessidade do briefing da L Aç. Procedendo dessa forma, o tempo 
economizado poderá ser aplicado no Jogo da Guerra ou entregue aos Elm subordinados. 
 
4.5.5.3 A organização do “jogo da guerra” é responsabilidade do S Cmt. São formados 
dois partidos: um responsável pela análise das próprias L Aç, a cargo do S-3, e o outro 
pela exposição das Psb Ini, sob responsabilidade do S-2. O confronto é arbitrado, de 
maneira a poder ser utilizado como fundamento para o estabelecimento da L Aç a ser 
adotada pelo Cmt.  
 
4.5.5.4 No confronto, realiza-se uma análise dinâmica, na qual cada ação é considerada 
como uma variável, interagindo com outras do oponente, simultânea ou sucessivamente.  
 
4.5.5.5 No confronto, o Cmt necessita estudar suficientemente cada L Aç e Psb Ini em 
oposição, de modo a ter condições de visualizar a maneira pela qual poderiam ser 
executadas. Ao fazê-lo, deverá imaginar as várias ações que as suas forças terão de 
empreender para executar a L Aç, levando em conta o atendimento dos requisitos 
necessários. O Comandante, na realidade, estará revendo e ampliando, por meio da 
inclusão de alguns detalhes, o Conceito Sumário de cada linha de ação confrontada. 
 
4.5.5.6 Se durante o confronto tornar-se evidente que uma L Aç não é praticável, ela será 
eliminada. Poderão, também, surgir novas L Aç ou Psb Ini ou, ainda, a necessidade de 
combinar L Aç para preencher os requisitos. Assim, a nova L Aç precisa ser confrontada 
com cada Psb Ini para que prove a sua validade. Uma combinação de L Aç justifica-se, 
somente, se a L Aç resultante se mostrar mais aceitável ou eficiente. 

 
4.5.5.7 Essa etapa, caso não seja feita corretamente, terá resultados que implicarão na 
falha em identificar eventos críticos não percebidos ao longo do Exm Sit, ações a 
desenvolver, potenciais perigos, além de acarretar falhas na sincronização da Op. 
 
4.5.5.8 Ações que o Ini poderá executar para realizar a Psb Ini 

a) O primeiro jogo da guerra deve ser realizado empregando-se a Psb Ini mais provável 
e posteriormente com a Psb Ini mais perigosa. 

b) O S-2 levantará todas as ações a serem desempenhadas pelo Ini, desde a 
preparação até as ações finais, devendo contrapor às L Aç de nossas forças. 

 
4.5.5.9 Ações que serão executadas para realizar a L Aç em face dessa Psb Ini 

O S-3 levantará todas as ações a serem desempenhadas por nossas forças, desde a 
preparação até as ações finais, devendo contrapor às Psb Ini. 
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4.5.5.10 Interação entre a L Aç e a Psb Ini 
a) Selecionar a técnica para conduzir o jogo da guerra (S-3) 

Em função do tempo disponível, podem ser empregadas diferentes técnicas de jogo da 
guerra. As mais comuns são: em toda a frente, do início ao final da missão; em toda a 
frente, por faixas do terreno em profundidade, por via de acesso ou por área. Além disso, 
essas técnicas podem ser empregadas em conjunto ou o EM pode ainda criar sua própria 
técnica para conduzir o jogo da guerra. 

1) Por faixas do terreno em profundidade 
Nesta técnica, a zona de ação é dividida em faixas transversais à mesma. A largura 

dessas faixas vai depender da análise da área de operações, devendo ser claramente 
definida pelo terreno. Esta é a técnica mais comumente empregada, sendo indicada 
quando a operação é dividida em fases, como um ataque em que sejam marcados 
objetivos intermediários. O jogo da guerra por faixas é baseado na análise sequencial dos 
eventos em cada fase da Op. 

Uma das vantagens do jogo da guerra por faixas do terreno é a facilidade em 
analisar simultaneamente todas as forças que podem influenciar determinado evento, 
como as ações das forças vizinhas. Este método pode ser abreviado pela divisão de, no 
máximo, três faixas do terreno, concentrando-se nas ações mais significativas que devem 
ocorrer durante a operação. Deve-se observar que os eventos de uma faixa do terreno 
devem ser independentes da próxima faixa. 

2) Por Via de Acesso 
Nesta técnica, cada via de acesso é analisada separadamente, começando com o 

esforço Pcp. Esta técnica é indicada em operações ofensivas ou defensivas em que o 
terreno impede o apoio mútuo entre as forças (por exemplo, Apvt Exi, Perseguição, forma 
de Man Infiltração, em determinados casos no Atq Loc, etc) 

 3) Por Área 
Esta técnica permite uma análise detalhada de um evento em uma área crítica, por 

exemplo, AE, um local para abertura de brecha ou local de aterragem, sendo mais útil 
quando o tempo disponível é limitado (por exemplo, no Atq de Oportunidade). 

Quando estiver empregando esta técnica, o EM seleciona uma determinada área e 
realiza o jogo da guerra dos eventos críticos que devam ocorrer nesta área. O EM 
pressupõe que as Unidades amigas possam superar a maioria das demais Sit que venham 
a ocorrer no campo de batalha, focando a atenção nas Aç mais críticas. 

 
b) Determinar os fatores de comparação das linhas de ação (Cmt ou S Cmt) 

1) Os fatores de comparação das linhas de ação serão empregados no próximo 
parágrafo do exame de situação (Comparação das nossas L Aç). A determinação desses 
fatores antes do jogo da guerra irá permitir que o EM observe-os durante a execução do 
mesmo. Contudo, durante o confronto, novos fatores preponderantes podem surgir na 
comparação. 

2) Os fatores de comparação podem já ter sido determinados pelo comandante em 
suas diretrizes de planejamento ou podem ser propostos pelo EM. O capítulo 5 descreve 
alguns fatores de comparação das nossas L Aç. 

 
4.5.5.11 Conclusões 

Após o confronto e a conclusão das análises, o comandante relacionará todas as L 
Aç validadas, inclusive as resultantes de combinações eventualmente efetuadas para 
iniciar os trabalhos de comparação das nossas L Aç.  
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4.5.6 CONFRONTO PROPRIAMENTE DITO  
 

4.5.6.1 L Aç Nr 1 do Ini x L Aç Nr 1 
a) Determinação do P Cmb necessário ao rompimento da Pos da Tr Ini empenhada. 
b) Jogo da guerra (análise do movimento) 

1) A Anl Mov pode ser feita de acordo com as fases da Op. Por exemplo (Ofs): 
- da zona de reunião às posições de ataque; 
- das posições de ataque à linha de partida; 
- da linha de partida à ruptura da posição; 
- da ruptura da posição aos objetivos finais; 
- ações após a conquista dos objetivos finais; 
- registro na matriz de sincronização (Exec durante as etapas anteriores). 

2) O jogo da guerra segue um ciclo de ação, reação e contrarreação e até mesmo 
reação à contrarreação. Esta sequência é continuada até a conclusão do mesmo ou que o 
Cmt determine o emprego de uma outra L Aç para cumprir a missão. O EM pode realizar 
um jogo da guerra rápido, considerando somente os eventos críticos, como as Aç no Obj, 
ou completo, com todos os eventos da LP até o término da Op. 

3) Todas as forças inimigas que possam conduzir C Atq, inclusive as não localizadas 
ou fora de nossa A Op, devem ser levadas em consideração. O EM analisa cada 
movimento das nossas forças para determinar os recursos e as ações necessárias para 
derrotar o Ini. Além disso, o EM precisa avaliar continuamente a necessidade de condutas 
que assegurem o sucesso contra os prováveis movimentos do inimigo em resposta às 
nossas ações. Estas condutas podem ser anotadas em matrizes de sincronização à parte, 
de forma a evitar ações inesperadas do Ini decorrentes de um planejamento incompleto. 

4) Todos os membros do EM analisam detalhadamente cada ação dentro das 
funções de combate. O S-3 determina quais modificações são necessárias em cada linha 
de ação e recomenda as modificações ao comandante, se for o caso. Cada membro do 
estado-maior também auxilia no aperfeiçoamento das necessidades de inteligência do 
comandante, calcos de apoio à decisão, planos de apoio de fogo, calcos das linhas de 
ação do inimigo, calcos de eventos e a análise dos riscos da operação. 

5) A Matriz de Sincronização permite que o EM realize a sincronização da nossa 
linha de ação em relação ao tempo, espaço e atividades do inimigo. Esta matriz apresenta 
a vantagem de poder ser facilmente convertida em um produto gráfico que auxilia a 
tomada de decisões. A matriz de sincronização é dividida em fases ou linhas do tempo, 
conforme o modelo apresentado no Anexo Q. Para o preenchimento da matriz, é 
importante observar que primeiramente devem ser registradas as ações da força que 
possui a iniciativa. Por exemplo, as ações do atacante devem ser registradas primeiro, 
independente de serem nossas ações ou do inimigo. A seguir, registram-se as reações do 
oponente e, por fim, a contrarreação da primeira força. A sequência é: ação da força “A”, 
reação da força “B” e contrarreação da força “A”. Na defesa, ainda, a reação da força “B” 
à contrarreação da força “A”. 

6) Durante a execução do jogo da guerra, identificam-se as ações inimigas que 
ocorreriam nas RIPI já levantadas pelo S-2. A seguir, são selecionadas e lançadas em um 
calco as Áreas com Objetivos de Interesse (AOI) e os respectivos Pontos de Decisão (P 
Dcs). Desta forma, é produzido o Calco de Apoio à Decisão, o qual deve ser apoiado em 
uma matriz que descreve todas as ações a serem desencadeadas. 
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PROVIDÊNCIA RESPONSÁVEL(EIS) 

- Preencher as matrizes de sincronização Adj S-3/Adj S-2 

- Determinar as ações do Ini que poderão ocorrer nas RIPI S-3/S-2 

- Preencher o calco e a matriz de apoio à decisão (ANEXO P) Adj S-3 

QUADRO 4-4 – Responsabilidades pelos produtos da fase 

4.5.6.2  L Aç Nr 1 do Ini x L Aç Nr 2 
Segue-se o confronto da L Aç Nr 1 do Ini até a última L Aç de nossas forças. 

Posteriormente, passa-se à L Aç Nr 2 do Ini confrontando-a desde a primeira L Aç de 
nossas forças até a última. 

 
4.5.6.3 Da análise de cada confronto, procura-se:  

- determinar resultados prováveis; 
- introduzir aperfeiçoamentos; 
- completar os itens QUE, QUANDO, ONDE, COMO; 
- levantar vantagens e desvantagens; 
- sincronizar as ações no campo de batalha (registro); 
- considerar os princípios de guerra; 
- confeccionar o Calco de Apoio à Decisão; e 
- elaborar a Matriz de Sincronização. 

 
4.5.6.4 Da análise de cada confronto serão tiradas conclusões sobre: 

- capacidade do inimigo em se opor a cada L Aç;  
- perdas prováveis, em particular as decorrentes das Psb Ini mais perigosas; 
- necessidade de subdividir as forças;  
- necessidade de ações de apoio;  
- grau de eficiência da L Aç à medida que ela cumpre a missão;  
- aspectos relacionados com o fator tempo;  
- identificação de Pontos Decisivos e ações alternativas;  
- vantagens e desvantagens de cada L Aç;  
- vulnerabilidades ou inconsistências a serem corrigidas;  
- sincronização das ações de cada L Aç; e  
- riscos e oportunidades em face da Psb Ini mais provável. 

 
4.6  3ª REUNIÃO DE ESTADO-MAIOR (briefing das Psb Ini, L Aç e confronto) 

 
4.6.1 Assim que o EM concluir o estudo das Psb Ini, das nossas L Aç e confrontá-las, será 
realizado o terceiro briefing com o Cmt, no qual os integrantes do EM transmitirão suas 
conclusões sobre o confronto das Psb Ini e nossas L Aç. Ao término do mesmo, o Cmt 
dará sua diretriz sobre quais os fatores de comparação deverão ser utilizados, bem como 
seus critérios de avaliação (qual fator terá maior peso ou será de maior importância) para 
a próxima fase. 
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4.6.2  A sequência a seguir é uma sugestão para condução do briefing. 
 
 

ROTEIRO PARA A CONDUÇÃO DO 3º BRIEFING 

ATIVIDADE Rspnl OBSERVAÇÃO 

Abertura dos trabalhos S Cmt - Atualização do sumário. 

Atlz do quadro-horário S-3 - Se for o caso. 

Psb Ini S-2 

- Apresentar as L Aç mais prováveis e mais 
perigosas (incluindo as considerações civis, 
SFC). 

Nossas L Aç 
S-3 

- Apresentar as L Aç Amg. 

 Confronto - Apresentar o resultado do jogo da guerra. 

Nossa Situação Todos 
- Apresentar as estimativas correntes 
atualizadas. 

TABELA 4-4 – Roteiro para o 3º briefing 

 

***** 



INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 
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CAPÍTULO V 

5 COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO 

5.1 FINALIDADE 

5.1.1 Nesta etapa do exame de situação, o 
EM compara as linhas de ação da F Amg já 
completas e aperfeiçoadas, a fim de chegar à 
conclusão sobre a melhor linha de ação para 
o cumprimento da missão, com maior chance 
de êxito e menor número de baixas. As linhas 
de ação são submetidas à apreciação do Cmt, 
dentro de uma ordem de prioridade, de acordo 
com as vantagens e desvantagens de cada 
uma. 

5.1.2 A comparação das L Aç é um processo objetivo que visa avaliar as L Aç de forma 
independente e com base nos critérios de avaliação aprovados pelo Cmt e seu EM. A meta 
é identificar os pontos fortes (fatores de força) e riscos, vulnerabilidades (fatores de 
fraqueza) de cada L Aç, de forma a poder selecionar, de forma lógica e objetiva, aquela 
que tenha maior probabilidade de sucesso. 

5.1.3 A melhor L Aç é, normalmente, aquela que tem as maiores vantagens e as menores 
desvantagens. Algumas destas vantagens e desvantagens, que emergem como resultado 
da análise, podem ser tão insignificantes a ponto de serem ignoradas. Deve-se então 
determinar a importância de cada uma delas à luz do cumprimento da missão, antes de 
aplicá-las na escolha de uma L Aç. 

5.1.4 Existem vários processos para se determinar a melhor L Aç. Dois deles são mais 
comumente usados. Um consiste em levantar, para a comparação, todas as vantagens e 
desvantagens de cada L Aç; o outro elege certos fatores de comparação, fazendo-os reagir 
com as L Aç. 

5.1.5 Caso o Cmt esteja presente por ocasião da comparação das L Aç pelo EM, não será 
necessária a realização de um briefing específico para que o mesmo emita sua decisão. 

5.1.6 A comparação das L Aç é iniciada logo após a análise do confronto das L Aç com as 
Psb Ini (Jogo da Guerra). 

5.1.7 Os documentos e materiais necessários à comparação das L Aç incluem todos os 
dados resultantes do exame de situação realizados até então, esboços das linhas de ação 
com suas respectivas descrições e um quadro para a comparação das mesmas. 

5.1.8 Com o produto da condução do briefing da L Aç, dar-se-á o primeiro passo de forma 
que a L Aç escolhida seja traduzida futuramente em uma O Op (modelagem inicial do 
Conceito da Operação). 

 

5.1 FINALIDADE 

5.2 RESULTADO CASO NÃO SEJA 

FEITA CORRETAMENTE 

5.3 SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 

5.4 ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR 

5.5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

5.6 4ª REUNIÃO DE ESTADO-MAIOR 

(briefing da comparação) 
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5.2 RESULTADO CASO NÃO SEJA FEITA CORRETAMENTE 

Falhas na comparação das nossas linhas de ação resultará na escolha de L Aç não 
adequada para o cumprimento da missão. 

5.3 SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 

 

COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO 

Insumos Processos Produtos 
- Estimativas correntes Atlz. 

- Diretriz do Cmt Atlz. 

- Resultados do Confronto (jogo da 
guerra). 

- Hipóteses/pressupostos Atlz. 

- Nossas L Aç. 

- Comparação (processos das 
Vtg e Dvtg ou Ftr comparação) 

- Prova final da APA. 

- Matriz de Decisão. 

- Avaliação do Mérito Relativo 
das L Aç. 

- Seleção da L Aç a ser Exec. 

- Matriz de Sincronização. 

- L Aç válidas. 

- L Aç recomendada. 

- Matriz de Decisão. 

- Matriz de Sincronização 
(Atlz) 

TABELA 5-1 – Sequência das ações na comparação das nossas L Aç 
 

5.4 ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR 

 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

S Cmt 

1) Coordenar os trabalhos do EM. 
2) Determinar os fatores de comparação, caso o Cmt não tenha o feito. 
3) Conduzir o 4º briefing. 

S-1 e S-4 

1) Auxiliar na comparação das L Aç, estimando as perdas prováveis para cada uma 
delas. 
2) Determinar as L Aç que mais facilitem o apoio logístico. 
3) Determinar ações para minimizar os riscos em cada L Aç. 

S-2 

1) Determinar qual L Aç enfrenta, em melhores condições, a L Aç mais provável e a 
mais perigosa do Ini. 
2) Retificar ou ratificar as Psb Ini. 
3) Determinar ações para minimizar os riscos em cada L Aç. 
4) Atualizar as estimativas correntes. 

Adj S-2 
1) Auxiliar o S-2 em suas atividades. 
2) Reunir novos dados das Nec Intlg. 

S-3 

1) Propor ao S Cmt os fatores de comparação. 
2) Dar valores aos critérios de avaliação para cada fator de comparação. 
3) Analisar cada L Aç de acordo com o estabelecido. 
4) Determinar a prioridade entre as L Aç a serem propostas ao Cmt. 
5) Determinar ações para minimizar os riscos em cada L Aç. 

Adj S-3 
1) Auxiliar o S-3 em suas atividades. 
2) Preparar a Matriz de Decisão. 
3) Atualizar as estimativas correntes. 

O Lig Art 

1) Valorar cada L Aç pelas funções de combate fogos e proteção (DA Ae). 
2) Determinar as limitações de apoio para cada L Aç. 
3) Determinar ações para minimizar os riscos em cada L Aç. 

O Eng e 
DQBRN 

1) Valorar cada L Aç pelas funções de combate movimento e manobra (mobilidade e 
contramobilidade) e proteção (fortificações). 
2) Determinar as limitações de apoio para cada L Aç. 
3) Determinar ações para minimizar os riscos em cada L Aç. 

TABELA 5-2 – Atribuições do Estado-Maior 
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5.5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

5.5.1 Inicialmente, todos os membros do EM reveem os produtos do jogo da guerra. O Adj 
S-3 prepara a Matriz de Decisão com os critérios de comparação já estabelecidos. 

5.5.2 Em seguida, os membros do EM reveem as suposições que foram empregadas na 
formulação das linhas de ação e atualizam-nas, se for o caso. Algumas suposições podem 
ser confirmadas pelo esforço de busca ou por novas informações recebidas do escalão 
superior, enquanto que outras podem ter sido invalidadas. 

5.5.3 O S Cmt estabelece o processo a ser utilizado na comparação e determina os 
fatores de comparação ou quais os aspectos das vantagens e desvantagens terão 
prioridades. A prioridade de escolha dos fatores ou aspectos são determinados, 
inicialmente, pelas orientações do escalão superior, que devem ter prioridade sobre os 
demais. A seguir, os fatores e aspectos derivados da diretriz do comandante devem ser 
priorizados e, por fim, os demais fatores e aspectos, de acordo com a análise do EM. Após 
priorizar os fatores de comparação e os aspectos, os membros do EM determinam os 
critérios de avaliação, ou seja, os pesos que serão atribuídos para os fatores de 
comparação, de acordo com a importância para o cumprimento da missão. Esses valores 
são colocados em coluna correspondente na Matriz de Decisão. 

5.5.4 PROCESSO DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS 

5.5.4.1 A comparação das L Aç começa com todos os integrantes do EM analisando e 
estimando todas as vantagens e desvantagens de cada L Aç conforme suas funções de 
combate. Cada integrante do EM deve apresentar suas conclusões. 

 VANTAGENS DESVANTAGENS 

L Aç 1 

- Atq Pcp evita o terreno mais restritivo ao 
Mov. 
- Espaço para Man adequado na Z Aç do Atq 
Pcp e para Mov da Res quando empregada. 
- Atende a Intenção Cmt Bda. 

- SU do Atq Pcp na frente com maior 
resistência Ini no Ctt. 
- Nec de grande Ap F Art para neutralizar o 
Ini na Z Aç do Atq Pcp. 
- Estimativa de 20% de perdas de meios Bld 
da SU do Atq Pcp na 1ª hora de progressão. 

L Aç 2 

- Atq Sec abre um flanco vulnerável no Dspo 
Ini que possibilita o Atq Pcp não combater 
em profundidade. 
- Atq Amv em O2 possibilita conquista deste 
Obj com maior rapidez e menor Nr de 
perdas. 

- Possibilidade de ter que utilizar a Res 
prematuramente. 
- Maior probabilidade de fratricídio. 
- Necessidade de Prep dos Mot na condução 
da VBC. 

L Aç 3 
- Dspo em final de missão possibilita rápida 
transição da U para prosseguir em Apvt Exi. 

- Atq Pcp incide em Z Aç com infraestrutura 
estratégica amiga que não deve sofrer 
danos. 

TABELA 5-3 – Processo das vantagens e desvantagens 
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5.5.4.2 Serão estabelecidos aspectos mais relevantes a fim de saber quais vantagens ou 
desvantagens serão mais importantes e em seguida estabelecidos critérios de avaliação. 
Alguns aspectos que podem ser analisados durante o processo das vantagens e 
desvantagens: 

ASPECTOS DESCRIÇÃO 

Intenção do Cmt - Sp e do Esc considerado. 

Princípios de guerra 
- Obj, Ofs, simplicidade, surpresa, Seg, economia de meios, massa, Man, 
moral, exploração, Prontidão, U Cmdo e legitimidade. 

F Cmb C
2
 

- C
2
, Com, Op Info, Op Ciber e dissimulação. 

- As Civ (OG, OSP, OI, ONG, evacuados e refugiados). 
- Relações Externas e legitimidade das ações (DICA, arcabouço jurídico, 
danos colaterais à infraestrutura civil, estimativa de perdas da Pop civil). 

F Cmb Mov e Man 

- Mobilidade, contramobilidade e emprego dos meios Mec/Bld/Amv/Aet. 
- Sincronização do tempo disponível e ações futuras. 
- Operações especiais. 
- Psb fratricídio e estimativa de perdas da nossa força. 

F Cmb Intlg 

- Imagens (SARP, satélites, etc). 
- Sinais (GE, Ciber, etc). 
- Humanas (especialistas, frações de combate, PG, etc). 
- Reconhecimento e vigilância. 

F Cmb F 

- Diretos, AC. 
- Art e Mrt. 
- Ap F da Av Ex, da FAC e da FNC. 
- Não letais (OAI, GE e Op Ciber). 

F Cmb Log 

- Área Funcional Ap de Mat (Gp Funcional Suprimento, Gp Funcional 
Manutenção, Gp Funcional Transporte e Gp Funcional Engenharia). 
- Área Funcional Ap ao Pessoal (gerenciamento das nossas tropas e PG, 
preparação, recompletamento, bem-estar e Mnt moral da tropa, Sv em 
campanha e assistência religiosa). 
- Área Funcional Ap de Saúde (EVAM, evacuação terrestre, suprimento de 
sangue e derivados). 

F Cmb Ptç 

- C Intlg, DA Ae, DQBRN e antiterror. 
- Op Inf Def (Seg das Op, OAI, Ge, Def Ciber, Seg Física). 
- Seg Orgânica. 
- Recuperação de pessoal. 
- Proteção (nossas tropas, instalações e estruturas estratégicas). 

TABELA 5-4 – Aspectos considerados na comparação do Proc das Vtg e Dvtg 

 
5.5.4.3 Conclusão 

A comparação não será feita apenas no aspecto quantitativo (quem tem mais vantagens 
ou menos desvantagens), e sim, com base nos critérios de avaliação já definidos pelo Cmt, 
tendo estes maior peso na decisão sobre os demais itens de comparação. O Cmt e o EM 
deverão concluir sobre a melhor L Aç. 

 
5.5.5 PROCESSO DOS FATORES DE COMPARAÇÃO 

5.5.5.1 A comparação das L Aç começa com todos os integrantes do EM analisando e 
estimando as vantagens e desvantagens de cada L Aç dentro dos fatores de comparação: 
terreno, rapidez, nosso dispositivo, Dspo Ini e princípios de guerra. 

5.5.5.2 O Cmt, assessorado pelo S Cmt e/ou S-3, poderá determinar outros fatores de 
comparação como: tecnologia dos materiais em confronto, GE, comando e controle, etc. 
Esses fatores irão variar de acordo com as diretrizes do escalão superior. 
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FATOR DE 
COMPARAÇÃO 

OPERAÇÕES OFENSIVAS OPERAÇÕES DEFENSIVAS 

Terreno 

- Pos dos Obj, de forma a proporcionar 
a Prog Pç Man justapostas em VA 
paralelas, facilitando C

2
 e o Ap F. 

- Obj marcados em região adequada. 
- Esc Atq  mobiliando todas as VA. 
- Esc Atq mobiliando adequadamente  
cada VA. 
- Atq Pcp Utz a melhor VA. 

- Psb Ap Log nas áreas funcionais. 
- Área para ocupação de RIPI. 
- Áreas para PO. 
- Transitabilidade e obstáculos. 
- Dimensão da A Op para as Com. 

-Divisão de conjunto topotático: evitar 
dividir para 2 ou mais Pç Man. 
- Associação de conjuntos topotáticos: 
evitar associar 2 ou mais conjuntos para 
uma mesma Pç Man. 

- Obstáculo dissociador : evitar deixar um 
Obt dissociador no interior da Z Aç de 
uma Pç Man. 
- Psb Ap Log nas áreas funcionais. 
- Áreas para PO. 
- Transitabilidade e obstáculos. 

Rapidez 

- Ausência de Obj intermediários. 
- Atq Pcp deve Ut a VA mais curta ou 
mais bem orientada para o Obj Dcs. 
- Emprego FT nas Pç Man do Esc Atq. 

- Tempo para o emprego da reserva. 

Dispositivo 
inimigo 

- Esc Atq pressiona Ini em toda Fr e 
profundidade, se Psb simultaneamente. 
- Atq Pcp incide no flanco Dspo Ini. 
- Atq Pcp incide onde o Ini é mais fraco. 
- Atq Pcp incide onde Ini Def em piores 
Condc (Ap M e Condc  Ter). 
- Atq Pcp reage aos C Atq de flanco. 
- Atq Pcp reage aos C Atq frontais. 

- Rst na ADA em face Psb Ini mais 
perigosa: ver L Aç que melhor contrapõe. 
- Rst na ADA em face Psb Ini mais 
provável: ver L Aç que melhor contrapõe. 

- Flexibilidade frente ao Dspo Ini: verificar a 
flexibilidade da U para fazer frente ao Dspo 
Ini apresentado. 

Nosso 
dispositivo 

- Simplicidade da manobra. 
- Escalão de ataque potente. 
- O Atq Pcp utiliza VA dominante ou 
independente do Atq Scd e com ambos 
os flancos protegidos. 
- Atq Scd auxilia ou protege Atq Pcp. 
- Reserva: valor, flexibilidade quanto ao 
emprego e quanto à composição de 
seus meios. 

1) Área de segurança (PAC) 
- P Cmb: valor dos PAC em relação às 

missões a eles atribuídas. 
- Natureza da tropa: adequabilidade da Tr 

empregada face Ter, Ini e Mis. 
2) Área de defesa avançada (ADA) 

- Simplicidade: 1) menor Nr Pç Man ao Ct 
da U, facilitando C

2
 e o Ap F. 2) existência 

de Pç Man ao Ct U, dificultando o Ap Log, 
Ap F e Com. 
- Equilíbrio: a) frentes compatíveis com as 

Pç Man empregadas. b) divisão equilibrada 
da Fr Def  para as Pç Man. 
- Grau de resistência: a) existem dois 

graus de resistência diferentes à mesma Pç 
Man. b) defende-se em todas as VA. 
3) Área de reserva 

- P Cmb: valor da Res em relação às 
missões a ela atribuídas. 

- Flexibilidade quanto aos meios: 
composição de meios da Res, aumentando 
suas Psb de combate (FT). 

- Flexibilidade quanto ao emprego: Loc e 
Sit Cmdo Res, permitindo Emp rápido e 
oportuno em qualquer parte da frente. 
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FATOR DE COMPARAÇÃO 
OPERAÇÕES 
OFENSIVAS 

OPERAÇÕES 
DEFENSIVAS 

Princípios de Guerra 

Objetivo 
Ofensiva 
Massa 

Manobra 
Economia de forças 

Unidade de comando 
Segurança 

Surpresa 
Simplicidade 

Moral 
Exploração 
Prontidão 

Legitimidade 

TABELA 5-5 – Fatores para comparação do processo dos fatores de comparação 

5.5.5.3 Conclusão 
A comparação definirá qual a melhor L Aç de acordo com os critérios de avaliação mais 

importantes levantados pelo Cmt. 
 

5.5.6 PRODUTOS AO FINAL DA FASE 

Vantagens e Desvantagens 
a) Independentemente do processo escolhido, o EM deverá apresentar as vantagens e 
desvantagens de cada L Aç de acordo com os fatores de comparação ou aspectos 
estabelecidos pelo Cmt. 
 

b) Prova final da APA 
1) Antes de selecionar uma das linhas de ação para a decisão, o Comandante fará uma 

verificação final quanto à adequabilidade, praticabilidade e aceitabilidade das L Aç 
validadas. A riqueza de detalhes para essa verificação dependerá da prova de APA já 
realizada e dos resultados das análises subsequentes, principalmente no confronto. 

2) Os aspectos principais para a prova da APA: 
 - adequabilidade: a L Aç cumpre a missão, o propósito e atende ao EFD? 
 - praticabilidade: Ap Log, Ap F e C2 proporcionam o cumprimento da Mis? 
 - aceitabilidade: as prováveis perdas (material, pessoal, tempo e posição) durante as 

ações são aceitáveis? 
Se após a prova da APA final, o Cmt chegar à conclusão de que nenhuma L Aç atende 

às condições necessárias, deve-se retornar às fases anteriores e considerar a possibilidade 
de se combinar as L Aç. 

 

c) Matriz de Decisão 
A matriz de decisão auxilia o EM a quantificar as L Aç de qualquer um dos processos 

anteriores, complementando o apoio à decisão do Cmt. Empregando a Matriz de Decisão, 
o EM registra os resultados da comparação das linhas de ação. Isto é importante para 
relembrar a comparação nos mais diversos critérios. 

Cada L Aç deve ter sido submetida ao jogo da guerra. Baseado nessas análises 
anteriores, as L Aç devem receber um critério de avaliação ou valor em cada fator de 
comparação ou aspectos levantados. Esse número representa a pontuação de cada L AÇ, 
ou seja, números maiores são os preferidos. Algumas L AÇ podem receber o mesmo valor 
em determinado critério, porém se todas receberem a mesma valoração, há indício que 
esse critério não é útil, devendo ser descartado.  

Uma boa maneira para identificar quais serão os fatores a serem trabalhados é 
respondendo à seguinte pergunta: quais são os aspectos críticos que precisam ser 
considerados para se atingir o estado final desejado? 

Na matriz, as L Aç serão avaliadas de forma quantitativa, sendo que o maior peso entre 
os fatores de comparação são daqueles que atendem aos critérios de avaliação 
selecionados pelo Cmt. 
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Não existe uma escala de valores padronizada para pontuar cada L Aç, mas deve-se ter 
em mente que tabelas inadequadas remetem a distorções e resultados falsos. Um exemplo 
de pontuação a ser seguida: 

- a L Aç atende muito bem ao fator de comparação – 5 pontos; 
- a L Aç atende bem ao fator de comparação – 4 pontos; 
- a L Aç apenas atende ao fator de comparação – 3 pontos; 
- a L Aç atende ao fator de comparação com limitações – 2 pontos; 
- a L Aç não atende ao fator de comparação – 1 ponto. 
 
Os valores atribuídos a cada L Aç devem ser multiplicados pelo peso do critério, 

obtendo-se o valor para cada linha de ação. Após a valoração de todos os critérios, os 
resultados são somados, obtendo-se a valoração total de cada L Aç.  

 

Ftr Comparação/Aspecto Peso L Aç 1 L Aç 2 L Aç 3 

  Pontos Total Pontos Total Pontos Total 

Terreno 1 5 5 4 4 5 5 

Rapidez 2 4 8 4 8 3 6 

Dspo Ini 3 2 6 3 9 4 12 

Nosso Dspo 2 2 4 4 8 3 6 

Simplicidade 3 4 12 1 3 3 9 

Manobra 3 1 3 3 9 4 12 

Controle Civil 1 3 3 3 3 3 3 

Apoio da opinião pública 1 4 4 2 2 1 1 

Total - 45 - 46 - 55 

TABELA 5-6 – Matriz de decisão 

Uma vez estabelecida a valoração de cada linha de ação, deve-se avaliar se houve 
algum erro durante a comparação das mesmas, para que possa ser corrigido. 

Se o processo for bem conduzido, a L Aç com maior pontuação, possivelmente, será a 
mais indicada para o cumprimento da missão. 

 
d) Avaliação do mérito relativo das L Aç e seleção de uma L Aç para a decisão 

Cada seção do estado-maior apresentará em forma de briefing todo o trabalho 
desenvolvido ao longo do Exame de Situação, de modo a possibilitar a compreensão dos 
fatos que embasaram a elaboração das linhas de ação. Desta maneira, o comandante 
avaliará os métodos relativos e selecionará a linha de ação que melhor atenda ao 
cumprimento da missão. 

A linha de ação recomendada ao comandante é definida após o preenchimento da 
Matriz de Decisão. Uma vez definida a linha de ação recomendada, o Estado-Maior precisa 
destacar as vantagens e desvantagens da mesma, baseado nos fatores de comparação ou 
aspectos e seus critérios de avaliação. As vantagens precisam ser destacadas para 
justificar a escolha da linha de ação pelo Estado-Maior.  

As desvantagens serão úteis para determinar ações para minimizar os riscos da linha de 
ação selecionada. O comandante deve ser informado das desvantagens da linha de ação 
recomendada pelo Estado-Maior para fazer uma decisão consciente e planejamentos para 
as possíveis condutas. 

Para cada uma das nossas linhas de ação, pode haver uma linha de ação mais perigosa 
diferente. Para isso, assim que o Estado-Maior determinar a linha de ação para o 
cumprimento da missão, o S-2 tem condições de confirmar ou não a linha de ação mais 
perigosa. A exigência e o detalhamento do briefing será de acordo com a participação do 
Cmt nas etapas anteriores. 

 



EB60-ME-12.401 

 

5-8 

e) Matriz de Sincronização 
1) É um documento empregado pelo EM na visualização e ensaio de todas as ações a 

serem realizadas antes, durante e após o combate. Seu preenchimento não substitui a O 
Op, mas pode ser utilizada para suplementar o calco de operações e ordens verbais. Um 
modelo é apresentado no ANEXO Q. 

2) O preenchimento da matriz já foi iniciado nas fases anteriores (confronto) e nesta 
etapa ela será detalhada o máximo possível para auxiliar o Cmt na escolha da L Aç durante 
o briefing. 

3) A matriz principal é realizada de acordo com a Psb Ini mais provável e a nossa L Aç 
que mais se adequa para contrapô-la em todos os aspectos, de acordo com a seleção de 
uma linha de ação para a decisão realizada nos tópicos anteriores. 

 

5.6 4ª REUNIÃO DE ESTADO-MAIOR (briefing da comparação) 

5.6.1 Assim que o EM concluir a comparação das nossas linhas de ação, será realizado o 
quarto briefing com o comandante, no qual os integrantes do Estado-Maior transmitirão 
suas conclusões sobre suas respectivas funções de combate. Serão apresentadas a Matriz 
de Decisão e a manobra da linha de ação vencedora. Ao término do mesmo, o comandante 
realizará os ajustes finais da concepção da manobra e emitirá sua decisão final. 

5.6.2 A sequência a seguir é uma sugestão para condução do briefing. 
 

ROTEIRO PARA A CONDUÇÃO DO 4º BRIEFING 

ATIVIDADE Rspnl OBSERVAÇÃO 

Abertura dos trabalhos S Cmt - Atualização do sumário. 

Atlz do quadro-horário 
S-3 

- Se for o caso. 

Matriz de Decisão - Apresentar a matriz. 

L Aç 

Todos 

- Apresentar a composição dos meios. 
- Explicar o Cct Op e a Man faseada. 
- Explicar a Exec dos Ap em cada fase da Man 

Nossa Situação - Apresentar as estimativas correntes finais. 

Matriz de Sincronização 
- Apresentar a matriz apresentando as ações de todas 
as funções de combate durante todas as fases da L Aç 
e as prováveis ações do Ini. 

 Escolha da L Aç Cmt 
- Escolher a L Aç ideal para a missão (com ou sem 
variações) e emitir as diretrizes para a decisão. 
- Confirmar sua intenção. 

TABELA 5-7 – Roteiro para o 4º briefing 

 

Observação: nesta fase, será apresentado o estudo de situação 1ª fase pelos apoios. 
Serão expostas as vantagens e desvantagens/possibilidades e limitações dentro de cada 
linha de ação e verificada qual é a L Aç que poderá ser melhor executada pelos apoios. 

****** 
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CAPÍTULO VI 

6 DECISÃO 

6.1 FINALIDADE 

A finalidade do exame de situação é 
chegar a uma decisão. A decisão deve 
ser clara, concisa e completa, de modo 
a abranger toda a extensão da missão. 

 

 

6.2 SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 

DECISÃO 

Insumos Processos Produtos 
- Estimativas correntes finais. 

- Exame de Situação completo. 

- L Aç definida. 

- Dtz finais do Cmt para a Dcs. 

- Matriz de Sincronização final. - Decisão final. 

- Matriz de Sincronização final. 

- O Alr Nr 4. 

TABELA 6-1 – Sequência da decisão 

6.3 ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

S Cmt 
- Conduzir o briefing da decisão. 
- Emitir a O Alr Nr 4. 

S-1 e S-4 - Redigir o apoio logístico para a L Aç escolhida. 

S-2 - Redigir as ações de reconhecimento, segurança e vigilância. 

Adj S-2 - Auxiliar o S-2 em suas atividades. 

S-3 - Redigir a manobra, suas fases e a composição dos meios. 

Adj S-3 
1) Auxiliar o S-3 em suas atividades. 
2) Auxiliar o O Lig Art em suas atividades. 

O Lig Art 
- Redigir o apoio de fogo (orgânico, Sp e Ap F Ae ou naval) e a defesa 
antiaérea para apoiar a L Aç escolhida. 

O Eng e 
DQBRN 

- Redigir o apoio de mobilidade, contramobilidade e proteção para apoiar a 
L Aç escolhida. 

TABELA 6-2 – Atribuições do Estado-Maior 

 

 

 

6.1 FINALIDADE 

6.2 SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 

6.3 ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR 

6.4 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

6.5 5ª REUNIÃO DE ESTADO-MAIOR 

(briefing da decisão) 

6.6 EMISSÃO DA ORDEM PREPARATÓRIA 

OU ORDEM DE ALERTA NR 4 
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6.4 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

6.4.1 A DECISÃO DO COMANDANTE E SUA PREPARAÇÃO 

6.4.1.1 A escolha da L Aç para a decisão é de responsabilidade exclusiva do Cmt. 
A decisão escrita é um documento interno do estado-maior e não está condicionada a 

formas rígidas. Ela deve ser uma afirmação breve, que exponha de forma clara, simples e 
concisa a L Aç selecionada. Deve limitar-se a conter as informações necessárias para que 
os subordinados a compreendam de forma inequívoca, servindo de base para a 
preparação de planos e ordens, fase seguinte do processo decisório. A decisão que o 
Cmt emitirá para os subordinados será redigida na forma do Conceito Preliminar da 
Operação (CPO). 

 
6.4.1.2 O CPO nada mais é que o aprimoramento do Conceito Sumário da LAç 
selecionada como decisão, enriquecido pelas conclusões obtidas no confronto e pela 
análise de outros aspectos do Exame de Situação, e deverá constar: 
a) QUEM, QUE, QUANDO, ONDE, COMO e PARA QUE: 

- QUEM: a Org como um todo (considerar a composição de meios); 
- QUE: a ação ou ações a realizar. A decisão deve responder a todas as ações a 

realizar – impostas ou deduzidas – levantadas durante o Exm Sit; 
- QUANDO: a hora de início ou término da missão; 
- ONDE: a Loc da ação na região de operações, direção do ataque principal, limite 

anterior da área de defesa avançada, posições de retardamento, etc; 
- COMO: a manobra com o valor e a natureza dos elementos que a executam – 

Unidade(s) do ataque principal e secundário(s), valor e natureza da reserva, emprego do 
apoio de fogo, etc, em cada uma das fases; 

- PARA QUE: é a finalidade da missão. Deve retificar ou ratificar a sua intenção inicial 
expedida na DIPLAN. 

 
b) O estado final desejado: 

- retificar ou ratificar o EFD no que tange às nossas forças, às forças inimigas, ao 
terreno e às considerações civis; e 

- retificar ou ratificar a finalidade (propósito) da missão. 
 

c) A missão e a concepção da manobra do comandante e suas fases, podendo ser 
apresentada na matriz de sincronização: 

- a concepção geral da manobra; e 
- a manobra fase a fase, com início e término de cada uma, seus objetivos, ações 

principais e finalidades. 
 

d) Necessidades de suporte logístico para o cumprimento da missão: 
- definir como será realizado o apoio logístico para cada fase da missão; e 
- definir TTP em caso de necessidade de Ap Log.  

 
e) Dtz Com Soc, OAI, As Civ, Op Esp e condutas com refugiados ou evacuados: 

- definir TTP para cada fase da Op, tanto para reforço como para Esc Subrd; e 
- as diretrizes serão emitidas somente para os Elm recebidos em reforço. 
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f) Diretrizes para a confecção da Lista de Alvos: 
- apresentar as Mdd Coor de apoio de fogo (permissivas e as restritivas); e 
- apresentar a prioridade dos fogos em cada fase da operação. 

 
g) O responsável pela escrituração da decisão é o chefe da 3ª Seção. 

6.4.2 O CONCEITO PRELIMINAR DA OPERAÇÃO (CPO) 

6.4.2.1 A decisão, na forma de CPO, poderá ser apresentada ao escalão superior que 
emitiu as DIPLAN ora em elaboração, além de uma explanação quanto aos principais 
riscos identificados na operação (dependerá do tempo disponível para fazê-lo). Dessa 
forma, a autoridade que atribuiu a missão poderá intervir no que está sendo planejado, 
antes da elaboração final dos planos ou ordens e início efetivo das ações. 

6.4.2.2 O CPO será aperfeiçoado durante a etapa seguinte do processo (Elaboração 
dos Planos e Ordens). Algumas das ideias desenvolvidas nesta fase poderão ser 
ampliadas e incluídas nos anexos ao Plano Operacional, bem como servirão de base para 
a elaboração final do “Conceito da Operação”. 

6.5 5ª REUNIÃO DE ESTADO-MAIOR (briefing da decisão) 

6.5.1 O briefing da decisão iniciará o mais rápido possível após o encerramento do 4º 
briefing, sendo praticamente sua continuação (somente o tempo para redigir e adaptar as 
alterações propostas pelo Cmt). 

6.5.2 As funções de combate de apoio apresentarão como irão realizar seus empregos 
para melhor apoiarem a manobra decidida pelo Cmt. 

6.5.3 O S-3 apresentará ao Cmt a redação da decisão, contando com a presença de 
todo o EM. Após a apresentação, o Cmt poderá realizar as últimas alterações na decisão 
e, em seguida, será divulgada na forma de ordem preparatória ou de alerta (O Alr Nr 4) ao 
escalão subordinado. 

6.5.4 Realizada a divulgação, o EM iniciará a redação da Ordem de Operações e seus 
anexos. 

6.6 EMISSÃO DA ORDEM PREPARATÓRIA OU ORDEM DE ALERTA Nr 4 

6.6.1 As ordens da decisão serão emitidas a fim de antecipar providências, possibilitando 
que cada comando subordinado tenha uma visão geral das ações a serem empreendidas, 
contribuindo para uma melhor compreensão da sua participação na operação. 

***** 



INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 
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CAPÍTULO VII 

7 EMISSÃO DO PLANO OU ORDEM 

7.1 FINALIDADE 

A emissão dos planos e ordens finaliza 
todo o processo do exame de situação e 
tem por objetivo dar conhecimento ao 
subordinado de como a operação se 
desenvolverá para o cumprimento da 
missão. 

7.2 RESULTADO CASO NÃO SEJA 

FEITA CORRETAMENTE 

7.2.1 Falhas na sincronização. 

7.2.2 Má compreensão das missões, finalidades, restrições à operação e medidas de 
coordenação e controle para o cumprimento da missão. 

7.3 SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 
 
 

EMISSÃO DO PLANO OU ORDEM 

Insumos Processos Produtos 
- Decisão 

- Conceito Preliminar da Operação 

- Dsv do Conceito da Operação 

- Prep das ordens e planos 

- Ordem de Operações e seus 
anexos 

TABELA 7-1 – Sequência das ações para a confecção do plano ou ordem 

7.4 ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR 
 
 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

S Cmt 
- Coordenar os trabalhos do EM. 
- Fiscalizar a expedição da O Op. 

S-1 
- Redigir o  Prf 4º da O Op (Área Funcional Ap ao Pessoal, inclusive Ap Sau - RH ). 
- Redigir o Prf 6º da O Op. 

S-2 - Redigir o Anexo de Inteligência da O Op e o item “F Ini” do Prf 1º. 

Adj S-2 - Auxiliar o S-2 em suas atividades. 

S-3 

- Redigir os Prf 1º, 2º e 3º da O Op. 
- Preparar o Conceito da Operação. 
- Redigir o Prf 5º e o item “GE” do Prf 3º com auxílio do O Com. 

Adj S-3 - Auxiliar o S-3 e o O Lig Art em suas atividades. 

S-4 - Redigir o Prf 4º da O Op (Área Funcional Ap de Material, inclusive Ap Sau - Sup). 

O Lig Art - Redigir o item “fogos” do Prf 3º da O Op (AAP, TEAF, MEAF e A Prio). 

Of Eng e DQBRN 
- Redigir o item “MCP” do Prf 3º da O Op. 
- Redigir as Mdd DQBRN para compor as “prescrições diversas” do Prf 3º. 

TABELA 7-2 – Atribuições do Estado-Maior 

7.1 FINALIDADE 

7.2 RESULTADO CASO NÃO SEJA FEITA 

CORRETAMENTE 

7.3 SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 

7.4 ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR 

7.5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

7.6 FORMATO DO PLANO OU ORDEM 

7.7 ANEXOS, APÊNDICES, ADENDOS E 

ADITAMENTOS À O Op 
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7.5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

7.5.1 Após o exame de situação, devem ser emitidas ordens claras, precisas e concisas, 
para permitir o perfeito entendimento por parte dos escalões subordinados. As ordens de 
operações podem ser verbais ou escritas. 

7.5.2 A produção das ordens deve ser iniciada assim que o comandante decidir por uma 
linha de ação para o cumprimento da missão, antes mesmo da decisão propriamente dita. 

7.5.3 Nesse sentido, a elaboração dos planos ou ordens será precedida de uma fase de 
desenvolvimento do Conceito Preliminar da Operação, que possibilitará o envio de 
instruções para o escalão subordinado, permitindo que os mesmos desenvolvam os seus 
planejamentos. A elaboração dos planos ou ordens é realizada em duas fases. 

7.5.4 DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DA OPERAÇÃO (1ª FASE) 

7.5.4.1 Nessa fase, o Comandante aprofundará o CPO. Serão destacadas as fases da 
operação, os efeitos desejados em cada fase, além de especificar as tarefas de cada força 
subordinada.  

7.5.4.2 Esse será o momento para o Comandante efetuar os ajustes finais necessários 
na organização dos meios que lhe foram adjudicados e das respectivas áreas de atuação 
(áreas de responsabilidade dos comandos subordinados). 

7.5.4.3 O Conceito da Operação deverá conter: 
a) apreciação da situação, incluindo as Premissas Básicas porventura estabelecidos, as 
principais limitações ao planejamento e diretrizes emanadas do nível superior; 
b) a redação final da Intenção do Comandante que deverá conter: 

1) o estado final desejado; 
2) a forma de abordagem dos CG/Ponto de decisão e suas Vulnerabilidades Críticas; 
3) SFC os princípios de guerra que o Cmt julgue necessários; 

c) a Missão do Comandante e de que forma ela interfere ou contribui para o cumprimento 
das Missões do escalão superior e das Forças Amigas;  
d) o faseamento da operação e os objetivos intermediários relacionados, em sequência, até 
a obtenção do estado final desejado; 
e) como a missão será cumprida pelo Comandante, em termos genéricos, enfatizando a 
organização estabelecida, o emprego das forças e de que forma os requisitos inerentes à L 
Aç selecionada serão atendidos; 
f) orientações básicas para as atividades de comunicação social, Op Ap Info e de assuntos 
civis, SFC; 
g) demais orientações julgadas necessárias, para que as forças diretamente subordinadas 
prossigam nos seus planejamentos;  
h) estabelecimento da Matriz de Sincronização; e 
i) o gerenciamento dos riscos operacionais. 
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7.5.5 ELABORAÇÃO DOS PLANOS E ORDENS (2ª FASE) 

Os planos ou ordens podem ser verbais ou escritos e seguirão os fundamentos: 
a) Clareza: cada comandante subordinado deve ser capaz de compreender as ordens e 
diretrizes estabelecidas. O texto será simples e direto, utilizando linguagem militar 
apropriada (doutrinária); 
b) Concisão: o plano evitará detalhes desnecessários e linguajar prolixo; 
c) Expressão da autoridade: o plano será escrito na voz ativa e expressará, sempre que 
possível, a autoridade direta do Comandante; 
d) Simplicidade: todos os itens serão redigidos da forma mais simples possível, a fim de 
facilitar a compreensão; 
e) Flexibilidade: um bom plano permitirá ajustes quando confrontado com situações 
inesperadas;  
f) Paralelismo: durante a elaboração do plano, é desejável a presença, sempre que 
possível, de oficiais de ligação das forças diretamente subordinadas, de forma a possibilitar 
uma assessoria direta ao planejamento e maior agilidade no fluxo de informações entre os 
escalões envolvidos; 
g) Abrangência: a diretiva deverá conter todas as informações necessárias para 
coordenação e execução da Missão; e 
h) Amplitude de Coordenação: estabelecer, com clareza, a estrutura de comando e controle 
e as responsabilidades dos escalões envolvidos. 
 

7.6 FORMATO DO PLANO OU ORDEM 

No intuito de facilitar o entendimento do Esc Subrd, o formato do plano ou ordem deve 
seguir uma padronização mínima. O corpo Pcp desse documento, que transcreve o 
conceito da operação com maior detalhamento, deve conter pelo menos as seguintes Info: 
 

Prf CONCEITOS CONTEÚDO 

- 
Composição 
dos meios 

- Relação dos meios empregados (incluindo Ref). 

1º Situação 

- Info Nec ao entendimento pleno das Op pelos Elm subrd (Hipótese de 
Emprego, F Ini, F Amg, Centro de Gravidade, Premissas Básicas e meios 
recebidos e retirados). 

2º Missão - Apresentação clara e concisa do enunciado da Mis a ser cumprida; 

3º Execução 

1) A intenção do comandante (objetivo da Mis, Aç Tat e o EFD). 
2) O conceito da Op: explicação da concepção geral das Op: 

- manobra: apresentação do faseamento da Op de forma detalhada; 
- fogos: apresentação AAP, Dtz Fg (MEAF e TEAF) e A Prio; 
- GE: apresentação dos Elm GE e as prioridades de CME. 

3) As missões específicas dos elementos subordinados. 
4) O apoio de fogo. 
5) Aspectos da mobilidade e contramobilidade. 
6) Os Elm em reserva. 

4º Logística 

- Instruções sobre o apoio logístico e a forma como tal apoio será 
proporcionado à Op, gerenciamento de suprimentos críticos, as estruturas 
existentes e as Dtz iniciais para as Atv Log. Os subitens e suas subdivisões 
serão relacionados de acordo com as respectivas Áreas Funcionais. 

5º 
Com e 

Eletrônica 

- Compreende as prescrições relativas ao Ct das Op, as relações de Cmdo e, 
ainda, as instruções relativas às comunicações. As subdivisões mais usuais 
estão previstas no manual C 101-5 – Estado-Maior e Ordens Vol 2. 
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Prf CONCEITOS CONTEÚDO 

6º 

Pessoal, 
Comunicação 

Social e 
Assuntos Civis 

- Apresentação de Info da Atv Pes, não pertinentes à A Func Ap Pes. 
- Apresentação das diretrizes sobre a comunicação social. 
- Apresentação de Info e Dtz relacionadas às Atv As Civ, incluindo a Adm de 
governo, o Ct de recursos locais e Sv públicos, o Ct da Pop, o Ct dos 
refugiados/deslocados/evacuados, a Ass Hum, a defesa civil, as ações 
cívico-sociais e a Coor das agências civis, entre outras ações de assuntos 
civis. 

TABELA 7-3 – Parágrafos de uma Ordem de Operações 
 

7.7 ANEXOS, APÊNDICES, ADENDOS E ADITAMENTOS À O Op 

7.7.1 Anexos: são classificados em ordem alfabética e na sequência em que são 
mencionados no texto da ordem. O S-3 especifica as letras para os anexos. 

7.7.2 Apêndices: são os acréscimos necessários para ampliar um anexo. Serão 
numerados com algarismos arábicos. 

7.7.3 Adendos: são os acréscimos necessários para ampliar um apêndice. Serão 
apresentados na ordem alfabética por letras maiúsculas. 

7.7.4 Aditamento: são os acéscimos necessários para ampliar um adendo. Serão 
numerados por algarismos arábicos. 

7.7.5 Exemplo: Aditamento 1 (Horário de Op), do Adendo A (Principais Estações Rádios), 
ao Apêndice 1 (Redes - Rádio Inimigas), ao ANEXO C (Comunicações). 

7.7.6 Os anexos mais comuns em uma O Op são: 

7.7.6.1 Comando e Controle: QRR, QSMC, Quadro de Enlace, Diagrama de Circuitos, 
Carta Itn de Msg de Escala, GE, Pl Dsml Tat, etc. 

7.7.6.2 Inteligência: Info sobre Cnsd Civ, Ter, Cndc Meteo, Ini e Clc de eventos, etc. 

7.7.6.3 Movimento e Manobra: Calco de Operações, Matriz de Sincronização, Pl Bar, etc. 

7.7.6.4 Logística: Clc Ap Log, Plano de Circulação, Controle de Trânsito, etc. 

7.7.6.5 Fogos: PFA, Pl F Ae, Pl F Nav, PFMrt, Pl DAC, Pl F Ilum, Pl F Mtr, Busca de Alvos, 
etc. 

7.7.6.6 Proteção: Pl DA Ae, Pl DQBRN, etc. 

7.7.6.7 Op Info: Pl Com Soc, Pl Ap Info, etc. 

***** 
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CAPÍTULO VIII 

8 EXAME DE SITUAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE TEMPO 

8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

8.1.1 O objetivo de qualquer método de Plj deve 
ser desenvolver rapidamente um plano flexível, 
taticamente coerente, totalmente integrado e 
sincronizado, que aumente as probabilidades de 
sucesso da missão com o menor número de 
baixas possível. Entretanto, qualquer operação 
pode extrapolar o alcance do planejamento inicial. 
As estimativas mais detalhadas não podem 
antecipar todas as variações possíveis, as reações 
do Ini, as oportunidades inesperadas ou as 
mudanças determinadas pelos Esc Sp. 

 
8.1.2 O aproveitamento de oportunidades momentâneas ou ações imprevistas do inimigo 
podem exigir uma decisão rápida para a execução de um planejamento novo ou 
modificado (manutenção da iniciativa - Princípio de Guerra da Ofensiva). 

8.1.3 Antes que o EM possa conduzir um Exm Sit com pouco tempo disponível, ele 
precisa dominar todas as etapas do Exm Sit completo. O EM somente pode simplificar 
determinadas fases do Exm Sit  após ter compreendido integralmente a finalidade de 
cada uma das atividades preconizadas e os produtos resultantes. O adestramento do EM 
para o Exm Sit precisa ser completo e, gradativamente, conduzir a uma série de situações 
em que o tempo restrito seja um fator determinante para a tomada de decisões. 

8.1.4 Embora esta seja uma tarefa complexa, todos os membros do EM precisam ser 
capazes de produzir um planejamento simples, flexível e taticamente coerente em pouco 
tempo. Os fatores da decisão (missão, inimigo, terreno, meios, tempo e considerações 
civis), mas especialmente o tempo, podem dificultar a execução do Exm Sit de maneira 
integral. Um processo inflexível, empregado em todas as ocasiões, não será adequado.  

8.1.5 O Exm Sit é um processo eficiente e já testado, que precisa sofrer pequenas 
modificações para ser empregado com sucesso em situações de restrição de tempo. 
Entretanto, o processo continua a ser o mesmo e omitir determinada etapa não é a 
solução adequada. Previsão, organização e preparação antecipada são as chaves do 
sucesso, quando houver pouco tempo disponível. 

8.1.6 Cabe ao Cmt decidir como o Exm Sit deverá ser simplificado. A seguir serão 
apresentadas técnicas e procedimentos que podem auxiliar nessas situações. Elas não 
são as únicas, mas já provaram ser eficazes quando empregadas. Estas técnicas não 
devem, necessariamente, ser seguidas na sequência apresentada. Da mesma forma, 
nem todas serão eficazes em todas as situações. A utilidade de cada uma irá depender 
do treinamento do EM e dos fatores da decisão.  

8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

8.2 GENERALIDADES 

8.3 VANTAGENS 

8.4 DESVANTAGENS 

8.5 POSSIBILIDADE DE EMPREGO 

DO TEMPO ECONOMIZADO 

8.6 O PAPEL DO COMANDANTE 

8.7 O PAPEL DO ESTADO-MAIOR 

8.8 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

8.9 O PITCIC COM POUCO TEMPO 

DISPONÍVEL 
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8.2 GENERALIDADES 

O exame de situação será abreviado somente quando não houver tempo suficiente 
para a sua execução completa. Existem basicamente quatro técnicas para economizar 
tempo na condução do processo (ANEXO R). 

8.2.1 AUMENTAR O ENVOLVIMENTO DO COMANDANTE 
A primeira providência a ser adotada é o aumento do envolvimento do comandante no 

exame de situação, o que permite ao mesmo tomar decisões durante o processo sem ter 
que aguardar os briefing detalhados após cada etapa. 

 
8.2.2 EMISSÃO DE DIRETRIZES DETALHADAS 

A segunda técnica consiste na emissão de diretrizes detalhadas por parte do 
comandante, limitando o estudo das diversas variáveis envolvidas. Isso economiza tempo 
para que o Estado-Maior trabalhe naquilo que o comandante julga ser o mais importante. 

 
8.2.3 LIMITAR O NÚMERO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO 

A terceira técnica, julgada a que permite a maior economia de tempo, é a limitação do 
número de linhas de ação montadas e submetidas ao jogo da guerra. Em casos extremos, 
o Cmt pode determinar que somente uma linha de ação seja montada. Para a aplicação 
desta técnica, é fundamental que a linha de ação permita o cumprimento integral da 
missão dentro do tempo disponível, mesmo que não seja a melhor opção possível. 

 
8.2.4 PLANEJAMENTO PARALELO OU SIMULTÂNEO 

8.2.4.1 A quarta técnica a ser empregada é o planejamento paralelo nos diversos 
escalões. Embora o planejamento simultâneo seja normalmente realizado, em uma 
situação com restrição de tempo torna-se fundamental a sua máxima exploração. 

8.2.4.2 Quanto menor o tempo disponível, maior será a importância das ordens 
preparatórias ou ordens de alerta. Uma ordem preparatória verbal tem muito mais 
utilidade do que outra escrita emitida com uma hora de atraso. As mesmas ordens 
preparatórias empregadas no exame de situação normal devem ser empregadas quando 
o tempo disponível é restrito. Por meio das ordens preparatórias, o Estado-Maior 
transmite para os escalões subordinados todas as informações disponíveis para o 
planejamento, especialmente os produtos do processo de integração terreno, inimigo, 
condições metereológicas e considerações civis, o mais cedo possível. 

8.2.4.3 Uma vez que as atividades do exame de situação com restrição de tempo são as 
mesmas, muitas delas podem ser feitas mentalmente pelo comandante ou com um menor 
envolvimento de pessoal do Estado-Maior. Os produtos resultantes de cada etapa do Exm 
Sit podem ser os mesmos produzidos em uma situação normal, entretanto o 
detalhamento apresentado pode ser bem menor ou até mesmo alguns produtos podem 
ser omitidos.  

8.2.4.4 Por ocasião do exame de situação, o Estado-Maior pode inicialmente empregar o 
processo completo e abreviá-lo para planejamentos de ações subsequentes ou situações 
de conduta. Além disso, o escalão superior pode estar empregando o processo completo, 
enquanto que os elementos subordinados podem empregá-lo de forma abreviada. Desta 
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forma, os elementos subordinados recebem do escalão superior grande parte dos 
detalhes que seriam produto de um estudo mais detalhado. 

 

8.3 VANTAGENS 

8.3.1 Aproveitamento mais eficiente do tempo disponível. 

8.3.2 Maior tempo de planejamento para os escalões subordinados. 

8.3.3 Concentração do EM em trabalhos especificados pelo Cmt em suas diretrizes. 

8.3.4 Facilidade de adaptação do EM para novas situações. 

8.3.5 Aumento do envolvimento do Cmt ao longo do Exm Sit. 

8.4 DESVANTAGENS 

8.4.1 O Exm Sit é mais direcionado, limitando a flexibilidade e a iniciativa do EM. 

8.4.2 Não explora todas as opções disponíveis na montagem das nossas L Aç. 

8.4.3 Pode resultar na transmissão de ordens somente verbais ou fragmentárias. 

8.4.4 Aumento do risco da Unidade deixar despercebido um aspecto importante da 
operação ou deixar de optar por uma outra linha de ação melhor. 

8.4.5 Pode ocorrer um decréscimo da coordenação e da sincronização da operação. 

8.5 POSSIBILIDADE DE EMPREGO DO TEMPO ECONOMIZADO 

8.5.1 Aperfeiçoar com maiores detalhes o planejamento do comandante. 

8.5.2 Conduzir um jogo da guerra mais detalhado. 

8.5.3 Planejar com detalhes as possíveis condutas e ações para o prosseguimento das 
ações. 

8.5.4 Destinar maior tempo para ensaios e preparação para a operação. 

8.6 O PAPEL DO COMANDANTE 

8.6.1 O comandante deve decidir quais modificações deverão ser feitas no Exm Sit, 
emitindo diretrizes específicas para o estado-maior simplificar as atividades e economizar 
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tempo. Caso o Cmt não disponha de todo o estado-maior para planejamento, ele deverá 
contar, mais do que nunca, com sua própria capacidade. Talvez o Cmt tenha que escolher 
uma linha de ação, prever os resultados do jogo da guerra e confirmar sua decisão ao 
estado-maior em um período de tempo relativamente curto. Caso isso ocorra, sua decisão 
será baseada mais em sua própria experiência do que no trabalho integrado do estado-
maior. O comandante pode decidir por empregar seu estado-maior para detalhar, 
aperfeiçoar e realizar o jogo da guerra em sua própria linha de ação, ao invés de realizar 
a montagem de diversas linhas de ação. 

8.6.2 O comandante deve evitar mudanças em suas diretrizes ao longo do exame de 
situação, a não ser que a situação exija tais modificações. Frequentes mudanças em 
pequenos detalhes das diretrizes podem facilmente resultar em grande perda de tempo 
do EM para realizar modificações no planejamento. 

8.6.3 O comandante deve, caso seja possível, conversar com os comandantes 
subordinados antes de tomar uma decisão. Os comandantes subordinados estão mais 
próximos do combate e podem retratar com precisão a situação de suas tropas e do 
próprio inimigo. Além disso, o contato com o escalão superior irá prepará-los para a 
operação futura e permitir o planejamento simultâneo em diversos escalões. 

8.6.4 Em situações onde o comandante deva decidir rapidamente, ele deve contactar 
seu comandante superior e alertá-lo acerca de sua decisão, uma vez que isto pode afetar 
o planejamento das operações atuais e futuras do escalão superior. 

8.7 O PAPEL DO ESTADO-MAIOR 

8.7.1 A importância do assessoramento do EM aumenta à medida que o tempo 
disponível diminui. Decidir em um curto período de tempo quase sempre é exigido após o 
desencadeamento das operações iniciais (evolução do combate – avaliação contínua das 
operações terrestres), o que significa que grande parte dos produtos do PITCIC e do 
próprio exame de situação já se encontram prontos. O planejamento detalhado, realizado 
antes da operação, irá fornecer a base de conhecimentos necessária para a rápida 
tomada de decisão em operações continuadas. Os membros do EM precisam manter seus 
estudos atualizados de tal forma que rapidamente possam fornecer um assessoramento 
oportuno e concentrar-se na montagem de linhas de ação da avaliação contínua das Op 
Ter. Com pouco tempo disponível, o Cmt e seu EM devem empregar a maior quantidade 
possível de produtos de planejamentos anteriores. Embora alguns desses produtos 
possam sofrer grandes modificações, outros, como os resultantes do PITCIC, 
constantemente atualizado, irão permanecer praticamente inalterados. 

8.7.2 O EM precisa empregar a todo momento o planejamento simultâneo com o escalão 
superior. Essa conduta pode economizar tempo, mas caso não seja feito de forma 
criteriosa, pode resultar apenas em desperdício de trabalho. Como regra geral, o EM não 
deve nunca ir além daquilo que já foi planejado pelo escalão superior. A maior parte do 
tempo disponível durante o planejamento simultâneo deve ser empregado para a análise 
da missão e da situação reinante. A montagem e a análise de linhas de ação não 
devem ser realizadas sem as diretrizes e o planejamento final do escalão superior. 
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8.8 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

8.8.1 ANÁLISE DA MISSÃO E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

8.8.1.1 A etapa do recebimento da missão do Exm Sit não sofre modificações em uma 
situação com pouco tempo disponível, entretanto, no recebimento da missão, o 
comandante decide se o Exm Sit vai ser completo ou abreviado, bem como de que 
forma ele deseja que isso seja feito. 

8.8.1.2 O envolvimento do Cmt é a chave para economizar tempo durante a análise da 
missão e considerações preliminares e da situação e sua compreensão. Ele precisa estar 
envolvido no processo, supervisionando e conduzindo as atividades. Caso o tempo 
disponível não permita a análise detalhada, o Cmt e o EM devem rapidamente proceder a 
uma análise conjunta, para determinar o novo enunciado da missão. 

8.8.1.3 A DIPLAN é a chave para economizar tempo. Os Elm da diretriz podem ser os 
mesmos de um Exm Sit normal, porém com maiores detalhes e direcionamento. O Cmt 
pode determinar claramente o que ele espera de cada L Aç, inclusive a composição de 
meios inicial e o Eqm M. Ele também pode determinar quantas L Aç do Ini devam ser 
conduzidas para o jogo da guerra e também as condutas e ações subsequentes que 
devam ser consideradas para cada L Aç. Diretrizes detalhadas permitem ao EM trabalhar 
eficientemente dentro de parâmetros estabelecidos pelo comandante. Essas diretrizes 
precisam ser constantemente analisadas e atualizadas, caso haja necessidade, em razão 
da alteração na situação vivida. A emissão de diretrizes detalhadas limita a flexibilidade e 
iniciativa do EM para a montagem de linhas de ação, mas permite a dedicação de um 
tempo maior para a sincronização das linhas de ação durante o jogo da guerra. Assim que 
a diretriz do comandante for expedida, o EM precisa emitir uma ordem preparatória. 

8.8.2 SITUAÇÃO E SUA COMPREENSÃO 

8.8.2.1 O PITCIC exige constante atenção. Muitos detalhes necessários ao 
planejamento podem ser determinados pela execução do PITCIC. O Of Intlg precisa 
atualizar rapidamente o PITCIC baseado na nova missão e situação reinante. Isto é 
crucial para permitir a rápida execução de reconhecimentos que possibilitem o reajuste do 
planejamento inicial. O calco de eventos precisa ser tão completo quanto possível até o 
briefing da situação e sua compreensão. Devido ao fato de ser uma das bases para o jogo 
da guerra, o calco de eventos precisa ser constantemente atualizado toda vez que novas 
informações tornarem-se disponíveis. 

8.8.2.2 O EM conduz briefings formais caso o tempo disponível permita. Além disso, 
estes briefings podem ser feitos oralmente, cobrindo somente as Info que tenham sofrido 
alterações, sem o apoio de murais ou outros meios. Quando o tempo disponível for 
extremamente reduzido, o EM aborda somente itens críticos que afetem diretamente a 
nova missão. Caso o comandante esteja diretamente envolvido na análise da missão e do 
item situação, ele pode decidir por não realizar nenhum briefing para estes itens. 
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8.8.3 POSSIBILIDADES DO INIMIGO, LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO 

8.8.3.1 Devido à falta de tempo para ter resultados dos reconhecimentos lançados para 
definir as necessidades de inteligência, o comandante e o EM utilizam basicamente os 
dados do inimigo oriundos do escalão superior, podendo ser acrescidos de alguns 
retornos das ordens de busca. A falta de informação sobre o inimigo acarretará uma maior 
preocupação quanto à segurança ao preparar as L Aç. 

8.8.3.2 Grande quantidade de tempo pode ser economizada pelo envolvimento do 
comandante na montagem das linhas de ação, resultando em diretrizes detalhadas para o 
EM. O melhor resultado para economizar tempo é obtido pelo envolvimento do 
comandante dirigindo o EM na montagem de poucas linhas de ação, ao invés de várias. 

8.8.3.3 O comandante e parte do EM podem economizar tempo adicional realizando um 
confronto (jogo da guerra) preliminar assim que as linhas de ação forem montadas. Esse 
rápido jogo da guerra permite ao comandante determinar quais linhas de ação permitem 
cumprir a missão em melhores condições, antes mesmo do jogo da guerra propriamente 
dito. Caso o Cmt não possa estar presente durante esse jogo da guerra preliminar, cabe 
ao EM informá-lo dos resultados obtidos. Desse jogo da guerra preliminar, o comandante 
pode fazer uma decisão antecipada, permitindo o aperfeiçoamento da linha de ação antes 
mesmo do jogo da guerra. Em situações extremas, esta pode ser a única oportunidade 
para realizar o jogo da guerra. 

8.8.3.4 O jogo da guerra preliminar pode também ser empregado para selecionar uma 
única linha de ação para um maior detalhamento. Uma decisão preliminar do comandante 
em prol de uma linha de ação permite ao EM concentrar-se na sincronização, ao invés de 
detalhar diversas linhas de ação durante o jogo da guerra. 

8.8.3.5 Quando o tempo disponível é muito restrito, o processo mais rápido consiste em 
o comandante optar pela montagem de somente uma linha de ação, com suas condutas, 
em resposta à linha de ação mais provável do inimigo. O comandante determina quais 
oficiais do EM deverão auxiliá-lo na montagem da linha de ação (normalmente S-2, S-3, O 
Lig Art, Of Eng e S Cmt). Os comandantes subordinados também podem ser acionados, 
caso isso seja possível. Esta equipe pode rapidamente montar uma linha de ação que 
permitirá o cumprimento da missão. 

8.8.3.6 Limitar a quantidade de L Aç a serem montadas implica na possibilidade de uma 
L Aç significativamente melhor passar despercebida. A montagem de somente uma L Aç 
envolve os maiores riscos, pois não permite ao EM aplicar a criatividade e explorar as 
possíveis opções. 

8.8.3.7 Economizar tempo deixando de considerar as linhas de ação do inimigo não é 
uma técnica adequada. As linhas de ação do inimigo são indispensáveis para determinar 
o poder de combate necessário para o cumprimento da missão. 

8.8.3.8 O Cmt e seu EM precisam realizar o jogo da guerra para garantir que todos os 
recursos estejam integrados e sincronizados. A decisão de limitar a quantidade de linhas 
de ação submetidas ao jogo da guerra ou de montar somente uma linha de ação é o 
maior fator de economia de tempo. O jogo da guerra deve ser realizado contra todas as 
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linhas de ação possíveis do inimigo, entretanto pode-se economizar tempo realizando-o 
contra um menor número de linhas de ação do inimigo (deve ser dada prioridade para as 
linhas de ação mais provável e mais perigosa). 

8.8.3.9 O envolvimento do comandante no confronto 
a) O envolvimento do Cmt é essencial para economizar tempo nesta fase do exame de 
situação, permitindo ao EM focar-se nos aspectos essenciais do jogo da guerra. O Cmt 
deve supervisionar o jogo da guerra e estar preparado para tomar decisões, emitir 
diretrizes ou alterá-las e manter o EM voltado para suas determinações. Caso o Cmt 
esteja presente durante o jogo da guerra com diversas L Aç, ele pode identificar a que 
considera mais favorável para o cumprimento da missão, permitindo ao EM concentrar-se 
em detalhá-la em detrimento das demais. Caso o Cmt opte por conduzir somente uma 
linha de ação para o jogo da guerra, o EM deve trabalhar para aperfeiçoá-la. Entretanto, 
se durante o jogo da guerra essa linha de ação for desfavorável ou de execução 
impossível, uma nova linha de ação deverá ser montada. 
 
 

b) O Cmt precisa sempre avaliar os riscos envolvidos na operação, especialmente devido 
ao fato de que, ao limitar o número de linhas de ação, aumenta o grau de risco. Ele 
precisa avaliar cuidadosamente a linha de ação selecionada para assegurar-se de que as 
perdas serão aceitáveis e de que a Unidade estará em condições para cumprir missões 
futuras. 

 
8.8.3.10 Uso da técnica de jogo da guerra por área 
a) O EM deve realizar o jogo da guerra por áreas, focando-se primeiramente no evento 
mais crítico, tal como as ações no objetivo ou uma área de engajamento. O Cmt e seu EM 
precisam identificar e priorizar os eventos críticos a serem analisados.  
 
b) Para a identificação desses eventos críticos, pode-se empregar as ações essenciais 
para o cumprimento da missão. 

 
8.8.3.11 Definir e limitar os fatores de comparação das linhas de ação 

A definição dos fatores de comparação das linhas de ação, antes do jogo da guerra, 
permite a economia de tempo e esforço. Fatores significativos devem ser facilmente 
avaliados e, caso seja possível, limitados a cerca de quatro ou cinco mais importantes, 
levando-se em consideração a missão, as diretrizes e a intenção do comandante. 

 
8.8.3.12 Emprego de anotadores 

O emprego de militares com a função de tomar notas é particularmente importante 
durante o jogo da guerra. Estes militares podem ser treinados para registrar as missões 
dos elementos subordinados, medidas de coordenação e controle e outras medidas 
necessárias à sincronização. Com isso, uma parte considerável das ordens escritas já 
estará pronta antes mesmo do planejamento terminar. 

 
8.8.3.13 Preparação para o jogo da guerra 

O local de realização do jogo da guerra precisa estar preparado no momento em que o 
EM for iniciá-lo. Cartas, calcos e murais precisam estar em condições de serem 
empregados. Uma ampliação da área de operações, juntamente com os calcos das linhas 
de ação do inimigo precisam estar prontos com antecedência. 
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8.8.3.14 Quando somente uma linha de ação é montada 
Quando o comandante optar pela montagem de somente uma linha de ação, a 

finalidade do jogo da guerra é verificar a viabilidade, aperfeiçoar, sincronizar e integrar o 
planejamento inicial do comandante, recomendando modificações quando necessário. 
Entretanto, o jogo da guerra deve ser feito de forma completa, para permitir ao 
comandante visualizar os resultados e identificar prováveis condutas e ações 
subsequentes. Conforme o tempo permita, essas condutas e ações subsequentes 
também podem ser submetidas ao jogo da guerra. 

8.8.4 COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO 
Caso o Cmt decida por conduzir somente uma linha de ação para o jogo da guerra ou 

tome uma decisão durante a execução do mesmo, a comparação entre as linhas de ação 
não será necessária. Caso diversas linhas de ação tenham sido submetidas ao jogo da 
guerra e o Cmt não tenha decidido ainda, o EM precisa realizar a comparação detalhada 
das linhas de ação. A única maneira de economizar tempo, nesse caso, é limitar a 
quantidade de fatores de comparação ou aspectos a serem analisados. 

 
8.8.5 DECISÃO 

8.8.5.1 Caso o comandante tenha observado e participado efetivamente do Exm Sit, a 
decisão pode ser tomada rapidamente. Caso isso não tenha ocorrido ou ele não tenha 
decidido previamente, será necessário a realização de um briefing para a decisão. Bons 
murais com a comparação entre as linhas de ação auxiliarão o comandante na 
visualização e diferenciação entre as linhas de ação propostas. O EM precisa assegurar-
se de que as linhas de ação estejam completas, inclusive com a proposta da composição 
de meios, a descrição da mesma e as missões e finalidades dos elementos subordinados. 
Algum tempo pode ser economizado limitando-se este briefing aos pontos mais 
importantes. 

8.8.5.2 Caso somente uma linha de ação tenha sido montada, nenhuma decisão é 
necessária, a não ser que essa linha de ação tenha se mostrado inviável. Caso isso 
ocorra, outra linha de ação precisa ser montada. 

8.8.5.3 Assim que a decisão for tomada, imediatamente o EM pode emitir uma nova 
ordem preparatória. Isso evita que se perca tempo até a confecção de diversos calcos 
para a transmissão da ordem de operações. 

8.9 O PITCIC COM POUCO TEMPO DISPONÍVEL 

8.9.1 Muitas das etapas envolvidas no PITCIC requerem tempo para a confecção dos 
diversos trabalhos, especialmente nos escalões que não possuem ferramentas 
automatizadas para a análise do terreno. Infelizmente, esses escalões são os que 
possuem o menor tempo disponível para a realização do PITCIC. A seguir serão 
apresentadas algumas técnicas para minorar essa dificuldade. 

8.9.2 ANTECIPAR AS ATIVIDADES 
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8.9.2.1 A melhor solução é antecipar a maior quantidade de trabalho possível. 
Confeccione produtos básicos, especialmente aqueles que relacionam-se com a área de 
operações e mantenha-os atualizados por meio de revisões periódicas ao invés de 
aguardar o recebimento de uma nova missão. 

8.9.2.2 Mantenha os bancos de dados atualizados. Caso as ações indiquem mudanças 
ou evoluções na doutrina do inimigo, atualize os calcos doutrinários para facilitar os 
trabalhos. 

8.9.2.3 Nas situações em que aparece uma série de missões inopinadas, conduza 
várias revisões para assegurar-se de que os produtos referentes à área de operações ou 
ao inimigo estejam sempre atualizados. 

8.9.2.4 Esteja informado acerca dos recursos que podem ser disponibilizados pelos 
escalões superiores para facilitar o trabalho do PITCIC. Diversos aspectos importantes 
podem já ter sido detalhadamente analisados em outros escalões. 

8.9.3 FOCO NO ESSENCIAL 

8.9.3.1 Ao iniciar o PITCIC, deve-se considerar os fatores da decisão, especialmente o 
tempo disponível. De acordo com o tempo disponível, planeje quanto tempo há para cada 
uma das atividades. Não esqueça que o PITCIC é parte integrante do Exm Sit e que suas 
atividades estão relacionadas. 

8.9.3.2 Decida quais produtos serão desenvolvidos (não esqueça que existem cerca de 
dezessete tipos de calcos preconizados no PITCIC) e o grau de detalhamento que irão 
ter. Priorize aquilo que for mais importante para a missão. A melhor solução não é 
desenvolver somente uma linha de ação do inimigo plena de detalhes, mas sim identificar 
as diversas linhas de ação que o inimigo pode adotar. Verifique o nível de detalhamento 
que será necessário e possível representar e aperfeiçoe todas as linhas de ação a este 
nível. 

8.9.3.3 Sempre trabalhe na ordem de prioridades estabelecida pelas diretrizes e 
necessidades do comandante. Caso o tempo disponível seja muito restrito, o comandante 
pode determinar qual das linhas de ação ele considera a mais provável e a mais perigosa 
e deseja que o oficial de inteligência detalhe. Desta forma, caberá ao S-2 identificar todas 
as linhas de ação do inimigo e priorizá-las. Assim que o Cmt ratificar ou retificar as linhas 
de ação mais provável e mais perigosa, caberá ao oficial de inteligência detalhá-las. 

8.9.4 ESTEJA ORIENTADO PARA ATINGIR SEU OBJETIVO 

8.9.4.1 O objetivo do PITCIC é auxiliar o comandante e seu Estado-Maior na elaboração 
do melhor planejamento possível dentro do tempo disponível. Isso exige a determinação 
das diversas linhas de ação que o inimigo pode adotar e que venham a influenciar no 
cumprimento da missão. O planejamento final deve possuir um bom apoio de inteligência, 
por meio de calco e matriz de eventos eficientes para acompanhar as atividades do 
inimigo. Todos os outros produtos são apenas um meio de se chegar a esse calco. 
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8.9.5 O MÍNIMO ESSENCIAL 

8.9.5.1 Em pouco tempo pode-se formular várias linhas de ação e um bom calco e 
matriz de eventos. Para economizar tempo e material, pode-se combinar todas as linhas 
de ação do inimigo em um único calco ou empregar esquemas para explanar as 
diferentes linhas de ação. 

8.9.5.2 Inicie a formulação das diversas linhas de ação do inimigo e realize uma rápida 
análise das mesmas para determinar a mais provável e a mais perigosa, considerando a 
situação atual e a missão. Classifique as demais em ordem de provável adoção. 

8.9.5.3 Para o detalhamento das linhas de ação, inicie pela mais provável e mais 
perigosa. Na ausência de diretrizes específicas do Cmt, use seu discernimento para 
determiná-las. Detalhe a L Aç mais provável tanto quanto o tempo permitir antes de 
passar para a mais perigosa. 

8.9.5.4 A próxima atividade é a formulação de um calco de eventos que seja eficiente 
em identificar qual das linhas de ação o inimigo adotou. Após isso, realize o detalhamento 
das outras linhas de ação na ordem de provável adoção e complemente o calco de 
eventos com as RIPI correspondentes. 

8.9.5.5 Para o jogo da guerra, a principal missão do oficial de inteligência consiste em 
determinar as linhas de ação mais provável e mais perigosa do inimigo. Até mesmo o 
detalhamento do esforço de busca pode aguardar a conclusão do jogo da guerra. 

8.9.5.6 Nos casos em que a linha de ação mais perigosa passe a ser a linha de ação 
mais provável, deve-se selecionar outra linha de ação mais perigosa. Não é aconselhável 
empregar somente uma linha de ação do inimigo para o jogo da guerra, pois esta não é 
uma maneira mais adequada para economizar tempo. 

8.9.5.7 O produto simples resultante do trabalho em condições de tempo restrito difere 
um pouco da série de calcos preconizados no PITCIC, porém, quando desenvolvido 
corretamente tem provado ser eficiente em combate. 

***** 
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ANEXO A 
FATORES OPERACIONAIS 

FATOR DESCRIÇÃO ITENS DE ANÁLISE 

Político 
Descreve a distribuição de 
responsabilidade e poder nos níveis 
de governo.  

- centro político de poder  
- tipo de governo e legitimidade  
- relações exteriores  
- grupos políticos de influência  

Militar 

Explora as capacidades militares e 
paramilitares de todos os atores 
relevantes (forças oponente, amiga e 
neutra) no espaço de batalha.  

- forças militares e paramilitares  
- meios aplicados às Funções de 
Combate  
- atores armados não militares  

Econômico 

Analisa o comportamento individual 
e coletivo quanto à obtenção, 
distribuição e consumo de recursos 
financeiros.  

- economia formal e informal  
- sistemas financeiro e bancário  
- Atv econômicas legais e ilegais  
- disponibilidade de postos de 
emprego (há desemprego/ mão de 
obra ociosa?)  

Social 

Descreve o ambiente cultural, 
religioso e étnico encontrado no 
TO/A Op. Descreve as crenças, 
valores, costumes e comportamento 
dos membros da sociedade.  

- aspectos demográficos  
- nível educacional da população  
- diversidades étnica e religiosa  
- observância aos direitos humanos  
- centro social de poder  
- normas sociais e valores vigentes  

Informação 

Descreve natureza, amplitude, 
características e efeitos das 
organizações e indivíduos ligados às 
informações. Detalha os sistemas de 
coleta,processamento, disseminação 
e emprego das informações.  

- informações públicas (mídias, 
jornais, etc.)  
- guerra de Informação  
- sistemas e cultura de Inteligência  
- manuseio das informações  

Infraestrutura 

Analisa e relaciona estruturas, 
serviços e instalações necessárias 
ao funcionamento da comunidade ou 
sociedade local.  

- zonas urbanas  
- principais construções  
- sistemas de transporte  
- densidade de construções  

Ambiente 
Físico 

Descreve os aspectos fisiográficos e 
a meteorologia no(a) TO/A Op.  

- terreno 
- clima 
- histórico de desastres naturais  
- meteorologia 

Tempo 

Descreve o tempo e duração das 
operações, eventos e condições 
no(a) TO/A Op. Analisa e descreve 
como a noção de tempo e de 
duração são percebidos pelos vários 
atores no Ambi Op. 

- o tempo como um fator crítico e 
uma ferramenta para a obtenção de 
vantagens táticas, operacionais e 
estratégicas  
- o tempo direcionando a realização 
de operações e campanhas 
- o tempo como um dos fatores mais 
importantes de planejamento de 
condução de tomada de decisão 
- Tp disponível para o cumprimento 
da Mis e Tp de duração da Op  
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ANEXO B 
FATORES DA DECISÃO 

FATOR DESCRIÇÃO 

Missão 

O comandante e o EM visualizam todos os fatores da decisão, 
considerando o impacto que cada um exerce sobre o cumprimento da 
missão. A missão é traduzida por um conjunto de atividades e tarefas, 
que, juntamente com a finalidade e a intenção dos comandantes dois 
escalões acima, indica claramente a ação a ser tomada e o seu porquê. 
Normalmente, é o primeiro fator a ser considerado durante o processo 
decisório. O enunciado da missão contém: “o que”, “quando”, “onde” e o 
“porquê” da operação.  

Inimigo 

Este fator aborda o dispositivo do inimigo (organização, tropas com 
suas localizações e mobilidade tática), doutrina, equipamento, 
capacidades, vulnerabilidades e prováveis linhas de ação.  
DICOVAP: dispositivo, composição, valor, atividades recentes e atuais 
e peculiaridades e deficiências.  

Terreno e 
Condições 

Meteorológicas 

A análise do terreno e das condições meteorológicas são inseparáveis 
e influenciam diretamente as operações militares dos oponentes. O 
terreno inclui os recursos naturais (como rios e montanhas) e 
características artificiais (como cidades, aeroportos e pontes). O 
comandante analisa o terreno considerando os cinco aspectos militares 
do terreno expressos na sigla OCOAV: observação e campos de tiro, 
cobertas e abrigos, obstáculos, acidentes capitais e vias de acesso. Os 
aspectos militares quanto às condições meteorológicas incluem 
visibilidade, vento, precipitação, nebulosidade, temperatura, umidade.  

Meios 

Este fator inclui a quantidade de tropas amigas disponíveis, seus tipos, 
suas capacidades e suas condições de emprego, inclusive – e 
sobretudo – quanto ao apoio logístico. Este último abrange níveis de 
suprimento e os elementos de apoio disponíveis. Inclui, ainda, o apoio 
civil eventualmente empregado pelas GU/U.  

Tempo 

O comandante avalia o tempo disponível para o planejamento, a 
preparação e a execução das tarefas ligadas às operações. Inclui 
avaliar o tempo necessário para compor os meios, movimentar e 
manobrar as Unidades em relação ao inimigo e o tempo de 
planejamento dos subordinados.  

Considerações 
Civis 

As considerações civis analisam a influência da cultura e das atividades 
da população local sobre o(a) TO/A Op e a condução das operações 
sobre essas populações. Inclui efeitos da infraestrutura, das instituições 
e organizações civis e da liderança política/civil local. As considerações 
civis compreendem seis vetores: áreas, estruturas, capacidades, 
organizações, pessoas e eventos. 
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ANEXO C 
MODELO DE ESTIMATIVAS CORRENTES (RESUMO) 

- O modelo a seguir é mais simples e apresentado durante os briefings, buscando 
manter o Cmt do Esc Cnsd ciente dos processos exercidos nas diversas seções da U. 
 

SEÇÃO: PREENCHIDA POR: GDH: 

FATOS DEDUÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES A EXECUTAR IMPOSTA DEDUZIDA SEQUÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

LIMITAÇÕES PESSOAL 
INFORMAÇÕES Nec PARA O 

Plj 
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ANEXO D 
MODELO DE FICHA DO ESTUDO DA MISSÃO DO ESCALÃO SUPERIOR 

UNIDADE: PREENCHIDA POR: GDH: 

 

AÇÕES A EXECUTAR IMPOSTA DEDUZIDA SEQUÊNCIA 

    

    

    

 

FINALIDADE 

 

 
 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

- Quadro-horário: Anexo . 

- Fa  - Facilidades: 
 

- Restrições: 

   

   

- Outras condições de Execução: 

 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ÁREA DE OPERAÇÕES 

- Terreno e Condições Meteorológicas: 

 

- Proposta da Área de Operações:  

NOVO ENUNCIADO 
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ANEXO E 
EXEMPLO DE QUADRO-HORÁRIO 
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ANEXO F 
PLANO DE BUSCA 

(Fonte: IP 30-1, 2ª parte) 

 

 (Classificação Sigilosa) 

Plano de Busca Nr______ 

 

Período de _____ a ______ (8) 

Unidade 

Local 

GDH 

Nr Rfr 

(1) (2) (3)  (6) (7) 

 

Necessidades 

de 

Inteligência 

Desdobramento 
das 

Necessidades 
de Inteligência 

Aspectos 
solicitados 

AI / Elemento de busca Prazo Obs 

(4)     

Elementos 
Essenciais de 

Inteligência (EEI) 
  (5)     

Outras 
Necessidades de 

Inteligência 
(ONI) 

       

 

  ________________________ 

Ch 2ª Seç 

(Classificação Sigilosa) 

Legenda: 

(1) Transcrição das Nec Intlg (EEI e ONI), enunciadas na forma de perguntas. 

(2) Relação dos desdobramentos dos EEI e das ONI, como resultado do trabalho de análise do  

S-2. 

(3) Registro dos aspectos solicitados às AI e elementos disponíveis, por intermédio de Pedidos de 
Busca (PB) ou mensagens (utilizar numeração sequencial, independentemente de ser EEI ou ONI). 

(4) Relação de todas as AI e dos elementos disponíveis a serem acionados. 

(5) Registro do número do PB ou da mensagem expedidos. 

(6) Registro do prazo estipulado para resposta (princípio da oportunidade). Quando omitido, 
significa que as respostas devem ser difundidas imediatamente. 

(7) Registro livre, a cargo do S-2. Dados relativos ao trabalho de busca e notas para ações futuras. 

(8) Dia, mês e ano. 

Obs: o Plano de Busca é um documento interno da 2ª Seç, empregado para controlar quais 
elementos receberam as missões ou pedidos de busca. 
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ANEXO G 
MODELO DE FICHA DA DIPLAN 

 

1. NOVO ENUNCIADO 

 

 
 

2. INTENÇÃO DO COMANDANTE 

a. Tarefas ou ações-chave 

 

 

b. Estado Final Desejado 

- Força Inimiga: 

- Forças Amigas: 

- Terreno: 

- População: 

c. Propósito (finalidade) 

- Força Inimiga: 

- Forças Amigas: 

- Terreno: 
 

3. ORIENTAÇÕES PARA O PROSSEGUIMENTO DO Exm Sit 

a. Ponto-chave de defesa ou região capital de defesa 

 

 

b. Diretrizes para a montagem das linhas de ação (faseamento, necessidades especiais de 
sincronização, etc) 

 

 

c. Fatores de comparação das linhas de ação 

 

 

d. Considerações diversas 

- Funções de Combate: 

- Considerações Civis: 

- Quadro-horário: 

- Prevenção ao fratricídio e riscos admissíveis: 

- Diretrizes para ensaios: 
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ANEXO H 
MODELO DE PLANO DE RECONHECIMENTO 
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ANEXO I 
MODELO DE ORDEM PREPARATÓRIA (ORDEM DE ALERTA) 

 

1. COM RESTRIÇÃO DE TEMPO 

a. O modelo a seguir é mais simples e empregado principalmente diante de restrições 
de tempo ou maiores informações. 

 

ESPAÇOS PREENCHIDOS SOMENTE NO C COM 

HORA DA ENTREGA 

 

NUMERAÇÃO DADA MEIO DE COM USADO 

MENSAGEM 

PRECEDÊNCIA 

UU 

CLASSIFICAÇÃO 

SECRETA 

NR 08/S-3                                                                                                 DATA-HORA 
301245 JUL 

 

PARA CMT 1ª CIA FUZ - 2 ª CIA FUZ – 3ª CIA FUZ – CIA C AP 

BTL SE DESLOCARAH NOITE 30/31 JUL PARA AREA REUNIAO ESTE RIO 
CHOPOTOH PT DEVERAH ESTAR ECD DIA 01 AGO CONQUISTAR R DOMINAM 
LOCAIS PSG NO RIO POMBA PT QUADRO DE MOVIMENTO ET HORARIOS 
SERÃO EXPEDIDOS NA REUNIÃO COM CMT EM 301700 AGO PT 

 

 

S CMT 522º BI Mtz 

FUNÇÃO DO 
EXPEDIDOR 

301300 JUL 

DATA-HORA DA ASSINATURA 

JOÃO - TEN CEL 

ASSINATURA E POSTO DO REDATOR 

  Fonte: C 101-5, 2º volume, edição 2003, Pag E-73. 
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2. SEM RESTRIÇÃO DE TEMPO 

a. Preferencialmente, será adotado o modelo mais detalhado, apresentado a seguir, 
que possibilita otimizar o trabalho dos integrantes do EM. 

(Classificação Sigilosa) 

Cabeçalho completo 
 

ORDEM PREPARATÓRIA Nr _______ 
Referências:cartas e documentos necessários. 

Hora civil: fuso horário do local da missão. 
 

COMPOSIÇÃO DOS MEIOS (atualizada) 
 

1. SITUAÇÃO 

a. Sit G e Par: descrever de forma sucinta (extraídas de O Op e ordens verbais do Esc Sp). 

b. Hipótese de Emprego: descrever a antevisão do possível emprego em Det A Op. 

c. Forças Inimigas: descrever de forma sucinta a composição, Dspo e suas Psb (extraídas da O Op 
Esc Sp). As Info não constantes serão incluídas nas O Prep subsequentes. 

d. Forças amigas: descrever a missão e intenção dois escalões acima. 

e. Centro de gravidade: descrever o CG do Esc Sp. 

f. Premissas básicas: descrever as suposições acerca das operações. 

g. Meios recebidos e retirados: somente especificar alterações. 
 

2. MISSÃO 

- Descrever a missão do Btl o mais completa possível ou o tipo de operação – retirado da O Op Esc 
Sp e propor a intenção. 

 

3. EXECUÇÃO 

a. Conceito da operação: anexar carta com os limites da área de operações, a manobra e suas 
fases que serão expostas à medida em que se for realizando o Exm Sit. As Info não constantes serão 
incluídas nas O Prep subsequentes. 

b. Ordens aos elementos subordinados: incluir os movimentos iniciais autorizados como 
deslocamentos para Z Reu, reconhecimentos e atividades de segurança. As Info não constantes serão 
incluídas nas O Prep subsequentes. 

c. Prescrições diversas: incluir Info Nec para o cumprimento e/ou Plj da missão como: 

- plano de dissimulação tática (extraído da O Op Esc Sp); 

- diretrizes para gerenciamento de riscos; 

- priopridade nas ações; 

- quadro-horário ou linha do tempo; 

- elementos essenciais de inteligência (EEI). 
 

4. LOGÍSTICA 

- Incluir as localizações atuais e conhecidas da BLB e trens e os conhecimentos sobre as áreas 
funcionais apoio de material, apoio ao pessoal e apoio de saúde. 

 

5. COMANDO E CONTROLE 

a. Comunicações: identificar as IEComElt em vigor ou a vigorar. 

b. Postos de Comando: incluir a localização atual do PCP. 
 

6. PESSOAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS 

- Incluir os aspectos conhecidos sobre as atividades inerentes à população civil. 
 

(Classificação Sigilosa) 
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ANEXO J 
MODELO DE FICHA PARA AS CONSIDERAÇÕES CIVIS 

 

Consideração Civil 
Fatos 

conhecidos 
Efeitos 

favoráveis 
Efeitos 

desfavoráveis 
Conclusões 

Área 

fronteiras políticas     

cultural ou religiosa     

enclaves sociais     

rotas de comércio     

Adm / governo     

Estrutura 

saneamento     

eletricidade     

água     

lixo     

Capacidade 

segurança pública     

Sv de emergência     

Adm pública     

leis     

comida     

tecnologia     

Organizações 

grupos religiosos     

Asc políticas     

Gp nacionalistas     

ORCRIM     

ONG     

sindicatos     

Pessoas 

cultura     

etnias     

religião     

línguas     

costumes     

superstições     

valores sociais     

Eventos 

paixões nacionais     

esportes preferidos     

feriados     

eleições     

desastres comuns     
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ANEXO K 
EXEMPLO DE MURAL DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 
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ANEXO L 
EXEMPLO DE FICHA DE ANÁLISE DO CPC/PRC 
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ANEXO M 
PROCEDIMENTOS PARA CONFECÇÃO DO PLANO DE Intlg e C Intlg 

1. GENERALIDADES

Uma vez que o S-2 tenha confeccionado um Calco e Matriz de Eventos, e após a
consolidação da NI de todos os Sist Op, o S-3 conduz o briefing voltado para a produção 
do Plano de Inteligência e Contrainteligência. Este é integrado pelos seguintes 
anexos: Plano de Reconhecimento, Plano de Vigilância e Plano de 
Contrarreconhecimento. A seguir, é apresentado um exemplo de procedimentos para a 
condução desse briefing. 

a. Hora

Imediatamente após o briefing da análise da situação. 
b. Local

PC da Unidade. 
c. Condutor

S-3 ou Adj do S-3. 
d. Participantes

S Cmt, Adj S-2, Adj S-3, CAA ou elemento encarregado de ligação com os meios 
aéreos, O Lig Art, S-1, S-4, O Com, Oficial de Rec Btl ou da fração designada para os 
Rec. 
e. Material e documentos necessários

1) Adj S-3: carta com todos os calcos disponíveis.
2) Adj S-2: Csld da necessidades de inteligência, calco de eventos e sua matriz,
proposta de emprego dos recursos disponíveis. 
3) O Lig Art: lista de AAP do Esc Sp e do Esc considerado, juntamente com a
Importância Militar dos Alvos e a relação dos recursos disponíveis para apoiar as ações 
de Intlg e C Intlg. 
f. Objetivos a alcançar

1) Operacionalizar ações de Intlg e C Intlg.
2) Emitir uma ordem preparatória para os elementos executantes e prover-lhes apoio ao
combate e apoio logístico. 
g. Roteiro do briefing

1) Adj S-3: relembra as diretrizes do comandante para os reconhecimentos e a proposta
dos Elm que serão empregados; 
2) Adj S-2: relembra a Csld das Nec Intlg, a proposta das tarefas de C Intlg e a proposta
dos equipamentos adequados e disponíveis (radares, sensores, etc). 
3) Revisão dos apoios disponíveis para as missões de Rec:
- Cmt Pel Com aborda os recursos de comunicações disponíveis. 
- O Lig Art aborda os recursos de apoio de fogo. 
- CAA ou Elm de ligação com os meios aéreos: apoio aéreo disponível (se for o caso). 
- S-1 e S-4: recursos para a evacuação de feridos, transporte e outros meios que 
possam ser colocados à disposição. 
4) Retirada de dúvidas.
5) S Cmt aprova o Plano.
Obs: O Sgt Op deve registrar as conclusões do briefing. 
h. Resultados

1) O Adj S-3 deve incluir as missões em uma O Prep ou divulgá-las aos interessados.
2) O Adj S-2 tem o Plano de Busca e a Matriz de Eventos operacionalizados.
3) O O Lig Art determina uma lista inicial de Alvos de Alta Prioridade e a Importância
militar de cada alvo para as missões de Intlg e C Intlg. 
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4) Os elementos subordinados iniciam o deslocamento das forças envolvidas. 
 

i) Guia de Indícios 

NI Rfr 

Desd Nec Intlg ou INDÍCIOS 

(dados/conhecimentos 
evidentes) 

SIGNIFICAÇÃO 

(Relato sintético do significado do 
dado/conhecimento) 

BASES PARA ORDENS E 
PEDIDOS 

(Fatos que devem ser 
comunicados pelos elementos de 
busca) 

C
O

N
T

A
T

O
 

a. Mvt para a Rtgd de tropas que 
se achavam em P Avçd. 

As F Cob e de Rec podem retrair para os flancos 
ou se Dslc para R dentro da P Def. 

Dslc de Unidades Ini ao longo da 
estrada... 

b. Loc de PC, instalação de Sup e 
Ev na Rtgd. 

Os PC e Inst de Sup e Ev normalmente são 
localizados bem à Rtgd, fora da Aç dos tiros Art de 
longo alcance. 

Localização do PC e Inst de Sup e 
Ev. 

c. Existência de Elm C Mec 
Em geral, na Def há o emprego de Elm C Mec 
prioritariamente para vigiar ou retardar. 

Existência de Elm C Mec na(s) 
região(ões)... 

D
E

F
E

S
A

 

a. Dslc para a Rtgd de Inst de 
Sup e Ev. 

O Dslc dessas Inst para a Rtgd normalmente indica 
que as forças apoiadas vão deslocar-se para a 
Rtgd. 

- Dslc de Inst de Sup e Ev para a 
Rtgd. 

- Localização de Inst de Sup e Ev. 

- Dslc, para a Rtgd, de Vtr 
carregadas de Sup. 

b. Dslc de pequenos Elm 
diretamente da frente para a 
retaguarda. 

Antes de um Ret geral, pequenos Elm de Tr muitas 
vezes se reúnem (Pel, Cia e Btl) fora do alcance 
eficaz das armas portáteis. 

Dslc de pequenos Elm de tropa 
diretamente da frente para a Rtgd. 

c. Dslc de Unidades para a Rtgd. 
Elm importantes de tropa Dslc para a Rtgd indicam 
que o Ini vai ocupar uma Pos mais à Rtgd ou vai 
retirar-se. 

- Dslc de Elm importantes para a 
Rtgd. 

- Dslc de Elm importantes de tropa 
ao longo da estrada ... 

d. Dslc e ocupação, pelas Res, de 
Pos à Rtgd ou nos flancos da Pos 
inicial. 

Tropas dispostas nessas Pos podem cobrir o Ret, 
bem como C Atc às forças de perseguição. 

- Localização de tropa na Rtgd ou 
nos flancos da atual posição. 

- Tropas localizadas na região ... 

e. Organização de P Def à Rtgd. 
Trincheiras, redes de arame e Obt instalados em 
região favorável do terreno, na Rtgd, indicam que o 
Ini pode ocupar essa posição. 

- Trincheiras, Construção de redes 
de arame em ... 

- Reu de material e equipamento de 
Eng em ... 

f. Extensas destruições, Obt e 
áreas à Rtgd ou nos flancos da 
atual LC contaminadas por 
agentes QBRN. 

Esta ação pode indicar uma preparação para 
retardar nossa perseguição quando o Ini se Dslc 
para a Rtgd. 

- Dest, C Mna, Obt e áreas à Rtgd 
ou nos flancos da atual LC 
contaminadas por agentes QBRN. 

-Dest, C Mna, Obt, contaminações  
por agentes QBRN ao longo da 
linha ... 

g. Perda de contato por qualquer 
Elm. 

O retraimento do Ini pode ser precedido pelo 
rompimento do contato em alguns pontos da frente. 

Perda de contato. 

h. Dslc da Art para a Rtgd, por 
Esc. 

As Unidades de Art são, muitas vezes, deslocadas 
por escalões para apoiar as forças de segurança e 
fornecer, ao mesmo tempo, apoio à nova posição. 

- Dslc da Art entre ... 

- Localização e valor da Art na 
região ... 

- Nr de Bia em ... (última Pos 
conhecida). 

R
E

T
R

A
IM

E
N

T
O

 

a. Contra-ataques locais por 
forças terrestres e aéreas. 

Os contra-ataques e os ataques aéreos podem ser 
utilizados para cobrir o desaferramento. 

- Valor, composição e localização 
dos contra-ataques às Unidades 
subordinadas. 

- Valor e natureza dos Atq Ae 
contra Unidades subordinadas. 

b. Localização, densidade e 
extensão de cortinas de fumaça. 

As forças retardadoras podem romper o contato 
sob proteção de fumaça ou escuridão. 

Localização, densidade e extensão 
das cortinas de fumaça nas regiões 
... 

c. Transformação do Dspo da  
AAAe, média e Pes, de um 
sistema de Pos aproximadamente 
paralelo à frente para 
perpendicular, isto é, da Def de 
depósitos, Art Cmp e áreas do PC 
para a cobertura de prováveis 
eixos de retraimento. 

A proteção AAe é necessária tanto para o 
retraimento de pessoal como para o de 
suprimentos. 

Localização e valor de AAAe média 
e pesada. 
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NI Rfr 

Desd Nec Intlg ou 
INDÍCIOS 

(dados/conhecimentos 
evidentes) 

SIGNIFICAÇÃO 

(Relato sintético do significado do 
dado/conhecimento) 

BASES PARA ORDENS E PEDIDOS 

(Fatos que devem ser comunicados pelos 
elementos de busca) 

A
Ç

Ã
O

 

R
E

T
A

R
D

A
D

O
R

A
 

a. O mesmo que para o 
Retraimento, com os 
seguintes acréscimos:  

- Ini disposto em larga 
frente e com pouca 
profundidade. 

- Pos próximas à crista 
topográfica. 

- O Dspo Ini mais 
concentrado a cavaleiro dos 
Pcp eixos e mais disperso no 
restante da Fr. 

Um Dspo em larga frente permite ao Ini opor-se 
aos Mvt envolventes e que ameaçam a sua 
Rtgd. 

Localização de Res e OT nas regiões ... 

b. Armas, inclusive Art, 
colocadas bem Avçd, de 
modo a Apvt o Alc máximo. 

Desencadeamento do Max poder de fogo, 
desde o início, pode aumentar o retardamento. 

Loc, natureza e calibre da Art nas regiões de ... 

c. Organização ou ocupação 
simultânea de diversos P 
Rtrd em Prof, à Rtgd da LC. 

As F Rtrd podem ocupar Pos em profundidade, 
simultaneamente, ou Rtrd em Pos sucessivas. 

- Trincheiras e OT nas regiões ... 

- Valor e composição das tropas nas regiões ... 

- Depósito Mun, Mat e Eqp de Eng nas áreas ... 

d. Aumento das Atv Ini por 
meio de incursões de tropas 
em nossos flancos e Rtgd. 

O Ini pode tentar desorganizar as forças de 
ataque e envolvimento. 

Relatórios das U em nossos Flc e Rtgd sobre o 
valor,  composição e Loc desses Atq de 
desorganização. 

R
E

F
O

R
Ç

O
 

a. Mvt de novas tropas na 
direção das forças que nos 
defrontam. 

Esta ação pode aumentar o valor atual do Ini. 

- Valor, natureza e rendimento do Mvt de tropas 
para a atual Pos do Ini vindas de ... 

- Deslocamento de tropas ao longo das estradas 
(...) em direção à atual Pos do Ini. 

b. Aumento de tráfego na 
direção das forças da atual 
posição. 

Este aumento de tráfego pode indicar o 
transporte de tropas e Sup. 

- Tráfego (Mtz, marítimo, etc) vindo do N, S, E ou 
W.  

- Tráfego (Mtz, Ae, etc) vindo ... 

- Tráfego (...) ao longo das Rv ... 

- Tipo, Nr e velocidade das Vtr Ini que se 
deslocam para a atual Pos Ini, vindas de (...), 
particularmente ao longo das estradas... 

c. Identificação de novas 
Unidades na Zona de 
Combate (ZC). 

A presença de novas Unidades, além das já 
existentes, aumenta o valor  do Ini. 

- Novas identificações. 

- Identificadas ... 

d. Aumento da agressividade 
ou patrulhamento pelas 
forças em contato. 

Esta Atv pode indicar a presença de novas 
Unidades. 

Nr, efetivo, Idt e Atv de Pa nas Rg de ... 

e. Novos PC e Inst de Sup e 
Ev. 

A presença de novas Unidades pode acarretar  
um aumento no Nr destas Inst. 

- Loc do PC, Inst de Sup e Ev. 

- Loc do PC, Inst de Sup e Ev, particularmente na 
região ... 

D
E

R
R

O
T

A
 

L
O

C
A

L
 

a. Perda de contato por Elm 
de certo valor no avanço ou 
Atq. 

Retraimento do Ini ou penetração em região 
defendida. 

- Diminuição de fogos de armas portáteis e de 
apoio em ... 

- Btl ou Unidades maiores incapazes de Mnt o Ctt. 

b. Grande Nr de mortos ou 
prisioneiros da mesma 
Unidade. 

- Colapso da Def organizada pela Unidade. 

- Perda de chefes: morto, ferido ou capturado. 

- Moral baixo. 

- Identificação de Btl ou U menor (quantidade). 

- Captura de oficiais superiores. 

- Captura de 50% do Btl ou Unidade menor. 

c. Captura de PC de 
Unidades importantes. 

Elm penetrando profundamente na P Def do Ini. Captura do PC de Btl, Bda ou de Esc Sp. 

d. Captura de Pos de Art e 
Inst de Sup, hospitais ou 
outras Inst da A Rtgd. 

- Ultrapassagem da  P Def Ini. 

- Resistência organizada por Elm Sv esparsos. 

- Captura de Bia ou Gp Art. 

- Captura, em grande quantidade, de armas ou 
equipamentos Ini. 

A
 O

p
 

a. Condições do terreno que 
afetam nossas operações ou 
as do Ini. 

Largura, velocidade, profundidade, margens  e 
leito dos rios são exemplos de condições do 
terreno que afetam as operações militares. 

Largura, velocidade, profundidade, margens, leito 
e Via A  relativas ao Rio ... 

b. Acidentes capitais. 

Elevações, cristas, vales, planícies, estrada, 
vias de transporte, etc influenciam qualquer 
operação e devem ser levadas em 
consideração. 

Descrição militar do terreno na Z Aç, com 
particular atenção para ... 
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2. ESQUEMA GERAL DO PLANEJAMENTO DAS TAREFAS DE Intlg e C Intlg 

FASE DO Exm Sit AÇÃO EXECUTADA RESULTADO 

Análise da Missão e 
Considerações Preliminares 

- Emissão das tarefas 
iniciais. 
- Plj de Rec imediatos. 

- Propostas iniciais de Nec Intlg. 
- Execução de Rec imediatos. 

Situação e sua 
Compreensão 

- Briefing para elaboração 
do Pl Intlg e C Intlg. 

- Nec Intlg formuladas. 

Psb Ini, L Aç e Confronto 

- Levantamento das LAç Ini 
- Reajustes no Plano de 
Intlg e C Intlg tendo em vista 
os primeiros dados obtidos 
(todos). 

- Proposta de RIPI (Adj S-2). 
- Nec Intlg formuladas, 
aprovadas e Csld (Adj S-2). 
- Missões (Adj S-3). 
- Apoio às ações (O Lig Art, Cmt 
Pel Com, S-1, S-4, Adj S-3). 
- Pl Intlg e C Intlg aprovado. 
- Emissão da O Prep: Adj S-3. 

Comparação de nossas  
L Aç 

- Contínuo levantamento 
dos dados solicitados nas 
EEI. 
- Idt de missões adicionais 
resultantesda sincronização 
do esforço de busca de 
alvos (todos). 

- Reajustes necessários e novas 
missões de Intlg e C Intlg. 

Decisão - - 

Preparação das ordens 
- Inclusão de todas as 
missões de Intlg e C Intlg. 

- O Op e seus anexos, contendo 
as ordens relativas ao  Plano de 
Intlg e C Intlg (Adj S-3). 

 

3. MODELO PLANO DE Rec, Vig OU C Rec 

Elm Rec 
(Vig) 

(C Rec) 

Loc/Coor/
RIPI 

Aspectos 
solicitados 

Meios disponíveis 

Prazo Obs 
Ap Cmb e 

Mdd Coor e Ct 
Ap Log e Mdd 

Coor e Ct 
Mun/ 
Eqp 
Esp 

Ap F 
(Ter/Ae) 

Com/GE Sup Trnp Sau/Ev 
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ANEXO N 
LINHAS DE AÇÃO 

1. ASPECTOS A OBSERVAR PARA A MONTAGEM DA L Aç NO ATAQUE

Os aspectos listados a seguir não devem ser observados exclusivamente durante a

montagem das linhas de ação, porém são necessários para um planejamento completo 

em todas as funções de combate. Durante o jogo da guerra, muitos deles serão 

complementados. 

a. INTELIGÊNCIA

1) Empregar os meios de busca, para confirmar as linhas de ação do inimigo.
2) Planejar o reconhecimento dos itinerários empregados.
3) Empregar elementos de reconhecimento além do objetivo, para prover alerta

antecipado durante o combate. 
4) Radares de Vigilância Terrestre (RVT) e sensores nos flancos, orientados para as

vias de acesso mais prováveis de aproximação do inimigo. 

b. MANOBRA

1) Intenso reconhecimento dos itinerários (mobiliá-los com guias) e objetivos.
2) Concentrar o máximo poder de combate no ponto fraco do inimigo.
3) Empregar fogos para isolar o local de ataque à posição inimiga dos seus respectivos

fogos de apoio, reforços ou ressuprimentos. 
4) Fixar os elementos inimigos que possam influenciar no combate. Determinar setores

de tiro para os elementos em base de fogos. 
5) Observar o plano de dissimulação.
6) Emitir um plano de consolidação junto com a ordem de operações, determinando o

ponto culminante do combate onde haverá a transição para a Def. 
7) Planejamentos para o caso de contra-ataques do inimigo.
8) Dispersão no objetivo rapidamente para evitar ser alvo de artilharia inimiga.
9) Designação de um elemento para manter o contato com o inimigo, após sua retirada

do objetivo. 
10) Ter uma ordem fragmentária pronta para o caso de condutas, exploração de um

êxito que exceda a capacidade do esforço principal ou ultrapassagem. 

c. APOIO DE FOGO

1) Uso de fumígenos, para ocultar movimentos e ocupação de posições.
2) Conduzir o apoio de fogo por eventos.
3) Planejamento de fogos de inquietação e de interdição, para prevenir que o inimigo

melhore suas defesas. 
4) Posicionar os meios de apoio de fogo indireto o mais à frente possível, para diminuir

as mudanças de posição, as quais devem ser preferencialmente por escalão. 
5) Para o emprego do apoio aerotático, planejar a supressão dos fogos antiaéreos e as

medidas necessárias para a coordenação do espaço aéreo. 
6) Caso esteja operando isolado, planejar a LSAA.
7) Estabelecer Áreas de Coordenação de Fogos nas áreas de atuação das fraçõesde

reconhecimento e atualizá-las periodicamente (sugestão: a cada 2 horas). 
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8) Empregar munição com espoletas de tempo variável ou Munição de Múltipla 
Finalidade Aperfeiçoada (DPICM) para neutralização. 

9) Planejar fogos além do objetivo para explorar o êxito. 
10) Empregar todos os meios de busca de alvos. Tentar observar os fogos de 

preparação. 
11) Considerar o emprego de campos de minas lançados por artilharia nas vias de 

acesso de contra-ataques, em coordenação com a engenharia. 
12) Desencadear séries e grupos de concentrações ao invés de concentrações 

individuais. 
13) Diminuir a área de fogos sobre os objetivos para permitir que as tropas aproximem-

se ao máximo, antes que seja necessário suspender ou transportar os fogos. 
 

d. PROTEÇÃO 

1) Não ultrapassar a área de cobertura da artilharia antiaérea. 
2) Prover segurança terrestre para os elementos de artilharia antiaérea. 
3) Posicionamento à frente no Atq para as operações de abertura de brechas. 
4) Elementos de engenharia devem ser empregados com os elementos de 

reconhecimento para balizar os obstáculos. 
5) Auxiliar no estabelecimento das Mdd defensivas para a consolidação dos Obj. 
 

e. COMANDO E CONTROLE 

1) Verificar a necessidade de retransmissão para manter as comunicações. 
2) Prever medidas para minimizar os efeitos de guerra eletrônica do inimigo. 
3) Prever o emprego de equipamentos que minimizem as chances de detecção pelo 

inimigo. 
 

f. APOIO LOGÍSTICO 

1) Planejar a evacuação de feridos ao longo da progressão e nos objetivos. 
2) Planejar o ressuprimento, incluindo material para fortificações, imediatamente após a 

tomada dos objetivos (reorganização e consolidação). 
 
2. ASPECTOS A OBSERVAR DURANTE A MONTAGEM DA L Aç NA DEFESA  

a. INTELIGÊNCIA 

1) Elaborar o Calco de Eventos e manter vigilância sobre todas as RIPI, AOI e pontos 
de decisão. Empregar o máximo de espaço que for possível à frente da defesa principal 
para reconhecimentos e fogos. Solicitar Áreas de Coordenação de Fogos nas posições 
das tropas de reconhecimento e atualizá-las. 

2) Radares de vigilância terrestre nas vias de acesso principais para tropas blindadas, 
sendo empregados inicialmente pelas tropas na área de segurança e, logo após, pelas 
tropas do LAADA. Sensores nas vias de acesso para tropas a pé e nas vias de acesso de 
flanco. Estes sensores são extremamente úteis em áreas pouco defendidas e em terreno 
movimentado. 

b. MANOBRA 

1) A melhor situação é o emprego de obstáculos para dissociar, canalizar, fixar ou 
bloquear o inimigo em terreno onde o mesmo possa ser destruído por fogos de posições 
com apoio mútuo. 
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2) Desenvolver e emitir um plano de contrarreconhecimento separado ou conduzi-lo 
como uma fase do combate. 

3) Tentar definir um ponto no terreno onde se deseja destruir o inimigo. Concentrar 
todos os esforços para conduzi-lo para este ponto e empregar múltiplos sistemas de 
armas dentro destas áreas de engajamento. 

 

c. APOIO DE FOGO 

1) Considerar a rede de pedidos de fogos para as forças de segurança, 
reconhecimento e contrarreconhecimento. 

2) Planejar fogos para apoiar a área de engajamento escolhida para destruir o 
inimigo, retardá-lo e canalizá-lo. Planejar fogos indiretos para todos os obstáculos. 
Assegurar observadores avançados no terreno para confirmar as coordenadas dos 
obstáculos e alvos e repassá-las ao escalão superior. 

3) Relançar campos de minas e tapar brechas feitas pelo inimigo com minas lançadas 
por artilharia, sempre que disponível. 

4) Planejar áreas para o emprego aerotático, caso esteja disponível. 
5) Coordenar os movimentos dos elementos de apoio de fogo na zona de ação e os 

ressuprimentos como parte da matriz de sincronização. 
6) Empregar minas lançadas por Art nos Obt e Fum para isolar unidades Avçd do Ini. 
7) Planejar o posicionamento dos elementos encarregados da designação de alvos 

para munições guiadas a laser, caso estejam disponíveis. 
8) Planejar Áreas de Coordenação de Fogos nas regiões ocupadas pelos elementos 

de segurança e/ou reconhecimento. 
 

d. PROTEÇÃO 

1) Determinar as rotas de aproximação aérea do inimigo. 
2) Estabelecer as prioridades para defesa antiaérea. 
3) Estabelecer o posicionamento, para obter F com apoio mútuo e recobrimento. 
4) Especificar claramente a finalidade e prioridades dos trabalhos de engenharia. 
5) Confeccionar com prioridade os obstáculos determinados pelo escalão superior, 

para direcionar os esforços o mais rápido possível. 
6) Planejar o apoio à mobilidade para os contra-ataques. 
7) Reconhecer e melhorar itinerários para contra-ataques. 
8) Construir somente  Obt  táticos (obstáculos de proteção a cargo dos fuzileiros). 
9) Distribuir os recursos disponíveis de acordo com os fatores da decisão. 
10) Plj o Emp dos meios mecânicos nos trabalhos de construção dos espaldões. 
11) Coordenação com os Elm de Ap Log para o reabastecimento nos locais de 

trabalho. Os Eqp precisam ser reabastecidos antes de partir para o próximo local. 
12) Os trabalhos a serem executados precisam ser planejados com antecedência, 

antes da chegada dos equipamentos mecânicos que forem colocados à disposição. 
13) Os elementos de manobra precisam prover a segurança dos meios mecânicos. 
14) Os apoios de fogo direto e indireto precisam cobrir todos os obstáculos. 
15) Planejar os trabalhos de melhoria/manutenção a serem feitos continuamente. 
 

e. COMANDO E CONTROLE 

1) Empregar PCT, caso auxilie o Cmt a ver ou comunicar-se melhor. 
2) Plj retransmissões para facilitar a Com em FM. Planejar o Emp do sistema fio. 
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3) Planejar linhas de acionamento para as áreas de engajamento, critérios de
engajamento e pontos de referência de alvos (PRA). Realizar o treinamento da AE. 

4) Monitorar constantemente o fluxo de Sup Cl IV e a Sit da construção dos Obt.
5) Empregar uma Matriz de Apoio à Decisão detalhada.
6) Monitorar a localização de cada elemento amigo à frente do LAADA e empregar

Áreas de Coordenação de Fogos ao redor dos mesmos. 
7) Preparar as ordens fragmentárias para contra-ataques.

f. APOIO LOGÍSTICO

1) A prioridade do esforço é na obtenção de suprimento classe IV e V nos locais e
horários adequados para a construção dos obstáculos e posições. A entrega deve ser no 
local de utilização. 

2) Coordenar o emprego de áreas para as instalações logísticas e para os Elm de Ap
F. 

3) Considerar as necessidades logísticas da engenharia em apoio à Unidade.
4) Ensaiar o plano de evacuação de feridos. Considerar a existência de pontos de

muda para as ambulâncias e localização dos refúgios de feridos e posto de socorro. 
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ANEXO O 
EXEMPLO DE FICHA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
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NEXO P 
EXEMPLO DE MATRIZ DE APOIO À DECISÃO 
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ANEXO R 

TÉCNICA PARA ECONOMIZAR TEMPO 

COMO ECONOMIZAR TEMPO NO EXAME DE SITUAÇÃO 

1. TÉCNICAS A EMPREGAR

a. Aumentar o envolvimento do Cmt.
b. Emissão de diretrizes detalhadas por parte do Cmt.
c. Limitar o número de linhas de ação a desenvolver (até mesmo uma linha de ação).
d. Planejamento paralelo nos diversos escalões.

2. PAPEL DO COMANDANTE

a. Emitir diretrizes específicas.
b. Pode empregar o EM para aperfeiçoar sua própria linha de ação.
c. Evitar modificações em suas diretrizes.
d. Procurar conversar com os Cmt subordinados antes de decidir.

3. PAPEL DO EM

a. Manter os produtos iniciais do Exm Sit atualizados.
b. Planejar simultaneamente com o escalão superior, caso seja possível.

4. ANÁLISE DA MISSÃO E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

a. O Cmt deve decidir como realizar o exame de situação.
b. Contar com a presença do comandante.
c. Rapidez na execução de reconhecimentos para permitir reajustes no planejamento.
d. Direcionar e detalhar os trabalhos do EM por ocasião da DIPLAN do Cmt.

5. SITUAÇÃO E SUA COMPREENSÃO

a. Manter os produtos do PITCIC atualizados.
b. Conduzir reuniões formais de acordo com o tempo disponível.

6. Psb Ini, LINHA DE AÇÃO E CONFRONTO MONTAGEM DE LINHAS DE AÇÃO

a. Utz dos dados do inimigo provenientes do Esc Sp.
b. Montar poucas L Aç ou até mesmo uma única linha de ação, com o direcionamento do Cmt.
c. Realizar um jogo da guerra preliminar, assim que a linha de ação for montada.
d. O Cmt pode decidir antecipadamente em prol de determinada linha de ação.
e. Limitar o número das nossas L Aç e do inimigo (até mesmo uma, em caso extremo).
f. Envolvimento direto do Cmt direcionando os trabalhos.

g. Empregar a técnica de jogo da guerra por área.
h. Determinar com antecedência e limitar o número de fatores de comparação das L Aç.
i. Emprego de militares com a função de anotadores.
j. Preparar com antecedência os meios e local.

7. COMPARAÇÃO DAS LINHAS DE AÇÃO
- Limitar a quantidade de fatores de comparação.

8. DECISÃO

- Caso o Cmt acompanhe o Exm Sit, pode decidir rapidamente.

COMO ECONOMIZAR TEMPO NO PITCIC 

1. Manter um banco de dados atualizado.
2. Confeccionar os Doc Bas com antecedência e mantê-los atualizados. Não se deve aguardar o recebimento da

missão para iniciar o trabalho. 
3. Verificar os documentos que o escalão superior pode fornecer.
4. Resumir todos os calcos do terreno no Calco das Vias de Acesso.
5. Detalhar os documentos de acordo com o tempo disponível.
6. Iniciar o detalhamento das L Aç do inimigo pela mais provável e pela mais perigosa.
7. Determinar as RIPI necessárias para acompanhar as L Aç mais provável e mais perigosa.
8. Somente após isto, realizar o detalhamento das demais L Aç e estabelecimento das respectivas RIPI.
9. Caso possível, apresentar diversas L Aç em um único Clc, ou utilizar esquemas do terreno.
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ANEXO S 
EXEMPLO DE DISTRIBUIÇÃO DE TEMPO 

EVENTO ATIVIDADES Rspnl 
HORAS ENTRE A O Op Bda E DA U 

36 24 12 6 

Recebimento da Mis 
(O Prep Bda) 

Atualizar dados S-2 - - - - 

O Prep Nr 1
12

Adj S-3 - - - - 

Rcb da O Op Bda Ordem escrita Of Lig -------- Hora H -------- 

Análise da Missão e 
Cnsd Prel 

Novo Enunciado S Cmt 1h 1h 45min 20min 

1º Briefing 
DIPLAN Cmt 1h 1h 1h 40min 

O Prep Nr 2
1

Adj S-3 1h 45min 30min 30min 

Situação e sua 
compreensão 

Cnsd Civ, Ter, Cndc 
Meteo, PRC 

S-2 2h 1h30 1h 30min 

2º Briefing 
FFF, CG, EEI S-3/S-2 1h 30min 45min - 

O Prep Nr 3
1

Adj S-3 1h 45min 30min - 

Psb Ini, L Aç e 
confronto 

Psb Ini S-2 2h 1h30 1h 20min 

Montagem das L Aç S-3 4h 2h30 1h 30min 

Confronto S-3 4h 2h30 30min 40min 

3º Briefing Resultado do confronto S-3 1h 30min 30min - 

Comparação das 
nossas L Aç 

1 a 3 L Aç EM 1h 30min 30min 15min 

4º Briefing 
Escolha da L Aç e 

Matriz de Sincronização 
S-3 1h 1h 1h 30min 

5º Briefing 
Decisão do Cmt Cmt 1h 30min 30min 15min 

O Prep Nr 4
1

Adj S-3 1h 45min 30min 30min 

Elaboração O Op Ordem e anexos EM 4h 2h 1h 30min 

Aprovação O Op - Cmt 2h 1h30 - - 

Reprodução da 
ordem (SFC) 

Nr cópias necessárias EM 1h 30min - - 

Preparo para emissão 
da Ordem 

Preparativos EM 2h 2h 1h 30min 

Emissão da Ordem Execução EM 2h 1h 1h 1h 

Total - EM 30h 20h 12h 6h 

Descanso conforme necessário EM 6h 4h 0h 0h 

- Empregando a técnica de deixar 2/3 do tempo disponível para o escalão subordinado, a Unidade empregará a seguinte sistemática 

na distribuição do tempo: 
- caso a Unidade tenha que executar uma defesa dentro de 108 horas (4,5 jornadas), após o recebimento da ordem da Bda, será 
empregada a sequencia de 36 horas; 
- caso o tempo disponível seja 72 horas (3 jornadas), será empregada a sequencia de 24 horas; e 
- caso o tempo disponível seja 36 horas (1,5 jornadas), será empregada a sequencia de 12 horas. 

1
 As O Prep não computam no tempo total, tendo em vista que sua preparação é paralela às atividades de 

planejamento do Exm Sit, porém devem ser computadas a fim de colaborar com o Esc Subrd. 
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ANEXO T 
EXAME DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE 

(Classificação Sigilosa) 

Organização:_____________ 
Local:___________________ 
Data:___________________ 
Hora:___________________ 

EXAME DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE Nr 

Referências: 
a. Diretriz (escalão superior);
b. Cartas e calcos (Clc);
c. Outros documentos relevantes que tenham servido de base no Estudo de Situação do

Comandante. 

1. ANÁLISE DA MISSÃO E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1.1 RECEBIMENTO DA MISSÃO

- Alertar o EM e outros participantes do planejamento. 

1.2 ESTUDO DA MISSÃO DO ESCALÃO SUPERIOR  

1) Interpretação da intenção e da missão de no mínimo dois Esc acima (pelo Cmt)
a) Missão e Intenção do Cmt.
b) Estado Final Desejado (EFD).
c) Premissas.

2) Enunciado (pelo EM)
- Dos Prf 2º e 3º da O Op e do Clc Op do Esc Sp, O Par, O Frag, contatos pessoais,

Instruções Rcb, dentre outras. 

3) Finalidade (pelo EM)
- Para que?

4) Ações a realizar (pelo EM)
a) Impostas.
b) Deduzidas (se for o caso).

5) Análise da Própria Missão
a) Identificação dos objetivos e as condições do EFD.
b) Contribuição para as condições do EFD do escalão superior (conceitos

alinhados). 
c) Relação da missão com as de outros comandos.

6) Sequência das ações (pelo EM)

7) Condições de execução (pelo EM)
a) Quadro-horário até o início das Op (ordem inversa).
b) Área de interesse e Influência.
c) Revisão do Plano de Dissimulação Tática do Esc Sp.
d) Condicionantes e riscos.
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e) Facilidades e restrições ao planejamento.
f) Meios recebidos e composição preliminar dos meios.

8) Considerações preliminares
a) Aspectos: (observar quais fatores se aplicam ao nível de planejamento)

- Analisar os fatores operativos: (políticos, econômicos, militares, social, infra-
estrutura, informações, ambiente físico e tempo). 

b) Área de Operações.
c) Meios recebidos.

- Analisar se os meios recebidos serão suficientes para a execução de todas as
tarefas recebidas. 

d) Inimigo.
e) Apreciação sumária do poder relativo das forças em presença.

9) Considerações Civis Preliminares

10) Conclusão
a) Proposta do novo enunciado.
b) Aprovação do novo enunciado (pelo Cmt).
c) Outras.

1.3 DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO (Emitida pelo Cmt) – Produto da Metodologia de 
Concepção Operativa (SFC)  

1) Novo enunciado da missão.
2) Dados e conclusões da análise da missão.
3) Estado Final Desejado (MCOE).
4) Cronograma de Trabalho.
5) Intenção do Cmt do Esc considerado (MCOE).
6) Orientação ao EM e Elm Subrd, para o prosseguimento do Exm Sit – Ordem de

Alerta. 

2. SITUAÇÃO E SUA COMPREENSÃO
CONSIDERAÇÕES QUE AFETAM AS POSSÍVEIS LINHAS DE AÇÃO 

1) Considerações Civis
a) Área

(1) Divisão político-administrativa.
(2) Áreas de alto valor econômico.
(3) Centros políticos de governo: sedes dos governos provincial, distrital e

municipal e suas vizinhanças: sedes dos departamentos/ministérios de mais alto nível. 
(4) Áreas culturalmente importantes: sítios históricos e arqueológicos; locais 

considerados religiosamente sagrados.  
(5) Enclaves étnicos, tribais, políticos, religiosos, criminosos ou outros.  
(6) Rotas comerciais e de contrabando.  
(7) Sítios possíveis de utilização como áreas temporárias para refugiados e 

deslocados. 
b) Estrutura

(1) Postos de Comando das Forças de Segurança.
(2) Segurança Pública (delegacias policiais; tribunais de justiça; penitenciárias;

pontos de bloqueio e controle de estradas). 
(3) Mídia e Comunicação de Massa: (torres de transmissão rádio/TV; estações 

de rádio/TV: sedes de jornais e revistas; oficina de impressão).  
(4) Estradas e pontes.  
(5) Portos e aeroportos de entrada. 
(6) Represas.  
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(7) Estações e subestações de energia elétrica.  
(8) Refinarias e outras instalações de produção de combustível.  
(9) Reservatórios e usinas de água potável.  
(10) Sistemas de esgotos (subterrâneos).  
(11) Hospitais e clínicas.  
(12) Escolas e universidades.  
(13) Igrejas e locais de culto religioso.  
(14) Bancos e instituições financeiras. 
(15) Mercados populares e centros comerciais. 

c) Capacidades  
(1) Administração pública: polícia, burocracia, cortes de justiça, instalações 

governamentais.  
(2) Segurança Pública: polícia militar, fronteiras, polícia civil, órgãos de 

inteligência.  
(3) Serviços Emergenciais: corpo de bombeiro, serviços de ambulâncias.  
(4) Saúde Pública: clínicas; hospitais, serviços veterinários.  
(5) Alimentação e Abastecimento.  
(6) Água (tratamento e abastecimento).  
(7) Sistemas Sanitários (recolhimento do lixo e esgotos).  

d) Organizações  
(1) Religiosas.  
(2) Partidos políticos.  
(3) Patrióticos.  
(4) Sindicatos de Classe.  
(5) Criminosas.  
(6) Comunitárias.  
(7) Governamentais Internacionais.  
(8) Não Governamentais.  

e) População  
(1) Sociedade.  
(2) Estruturas sociais; grupos; redes; instituições; influência exercida; normas 

sociais; cultura; identidade; formas culturais; narrativas; símbolos.  
(3) Segurança Física:  

- Segurança da população.  
- Eficiência da polícia e do sistema jurídico.  
- Integridade e atitude discriminatória da polícia.  
- Outros elementos que proporcionem segurança que não a polícia.  

(4) Recursos Econômicos.  
(5) Participação Política:  

- Classe política dominante.  
- Discriminação étnica, religiosa ou qualquer outra.  
- Existência de violação dos direitos humanos.  
- Existência de alguma força de ocupação no país.  
- Acesso da população aos serviços públicos essenciais (educação, saúde, 

segurança, energia, etc.).  
- Aspectos políticos, sociais ou outros que contribuam para um ambiente 

revolucionário.  
(6) Descontentamentos.  
(7) Principal atividade econômica da área.  
(8) Impacto das operações na economia local.  
(9) Considerações civis complementares: línguas e dialetos falados pela 

população; comunicação não verbal (gestos e sinais); níveis de educação, incluído as taxas de 
alfabetização e disponibilidade de educação; meios de Com e sua importância para a 
população; importância da comunicação interpessoal, face a face, por telefone e e-mail; 
importância da mídia de massa, tais como publicações impressas, rádio, televisão ou internet; 
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história política nacional; eventos que conduziram à insurreição; a disponibilidade de armas 
para a população em geral.  

(10) Refugiados e deslocados.  
f) Eventos  

(1) Feriados nacionais e religiosos.  
(2) Colheitas agrícolas/estoque e ciclos de produção.  
(3) Eleições.  
(4) Distúrbios civis.  
(5) Celebrações. 

2) Determinação da área de operações  
a) Área de influência  
b) Área de interesse  

3) Características da área de operações (PITCIC)  
a) Base de dados dos aspectos gerais do terreno  
b) Terreno  

(1) Identificação dos aspectos a conhecer  
(2) Elaboração dos Clc dos aspectos gerais do terreno  

(a) Vegetação  
(b) Relevo  
(c) Natureza do solo  
(d) Hidrografia 
(e) Obras de arte  
(f) Localidades  
(g) Vias de transporte  

c) Condições meteorológicas  
(1) Elementos meteorológicos  

(a) Crepúsculo  
(b) Fase da lua  
(c) Condições atmosféricas  
- Temperatura  
- Precipitações  
- Nebulosidade  
- Umidade  
(d) Ventos  
(e) Outros elementos  

(2) Elaboração dos Clc dos efeitos das Condições meteorológicas  
(a) Nevoeiros ou neblina  
(b) Precipitações  
(c) Ventos  
(d) Outros 

d) Integração do terreno com as condições meteorológicas  
- Elaboração do calco de restrições ao movimento  

e) Idt dos CM e VA  
- Elaboração do Clc CM e VA  

f) Análise do terreno (VA)  
(1) Obs e C Tir  
(2) Cobertas e abrigos  
(3) Obstáculos  
(4) Acidentes capitais  
(5) Adequação do espaço de manobra  
(6) Facilidade de movimento  
(7) Rede viária  
(8) Outros aspectos (faixas de infiltração, rotas de aproximação etc.)  

g) Comparação das vias de acesso  
h) Efeitos do Ter e das Condições Meteorológicas sobre as operações militares  
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i) Resistências admissíveis nas VA  
(1) R Blq junto ao LAADA  
(2) R Blq em Prof que permite C Atq  
(3) R Blq mais em Prof  
(4) Traçado da PMA  
(5) Grau de Rst admissível  

 
4) Situação do inimigo (PITCIC)  

a) Base de dados sobre o inimigo  
b) Análise da ordem de batalha do inimigo  

(1) Dispositivo  
(2) Composição  
(3) Valor  
(4) Atividades importantes, recentes e atuais  
(5) Peculiaridades e deficiências  

c) Confecção dos Clc de situação do inimigo  
5) Nossa situação  

a) Efetivo  
b) Composição  
c) Dispositivo  
d) Situação logística  
e) Moral  
f) Instrução e adestramento  
g) Apoio ao combate  
h) Unidades vizinhas e interpostas  
i) Deficiências  
j) Condições de tempo e espaço  

(1) Distâncias e tempos de percurso  
(2) Duração provável de operação  

k) Outras informações  
6) Forças Amigas  
7) Centros de Gravidade e vulnerabilidades críticas (SFC)  
8) Capacidades Críticas, Requisitos Críticos e Vulnerabilidades Críticas da própria 

Força e do Inimigo  
9) Poder Relativo de Combate (dois modelos de análise do PRC)  

a) Fatores de comparação  
(1) Forças Combatentes  
(2) Comando e Controle  
(3) Logística 
(4) Fatores de tempo e distância  

b) Fatores de comparação  
(1) Função Movimento e Manobra  
(2) Função Fogos  
(3) Função Proteção  
(4) Função Logística  
(5) Função Comando e Controle  
(6) Apoio de engenharia  
(7) Terreno  
(8) Dispositivo  

c) Conclusão  
(1) Consolidação dos fatores de superioridade  
(2) Desequilíbrio  
(3) Reversão dos fatores de superioridade do inimigo  

10) Conclusão Parcial  
a) Aspectos relevantes das forças amigas  
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     b) Aspectos relevantes da área de responsabilidade e da CPC.  
     (1) Necessidades de Inteligência (EEI)  
     (2) Fatores de força e fraqueza (FFF); e  
     (3) Determinação inicial da adequação da própria força 
 

3. POSSIBILIDADES DO INIMIGO, LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO  
3.1 POSSIBILIDADES DO INIMIGO (Psb Ini) (PITICIC)  

1) Enumeração (QUE? , QUANDO?, ONDE? e COM QUE VALOR?)  
2) Vulnerabilidades  
3) Possibilidade(s) do Ini com maior probabilidade de adoção 
4) Prováveis Obj do Ini ou R Blq  
5) L Aç lni  

a) Montagem e análise das L Aç Ini  
b) Priorização das L Aç Ini  
c) Detalhamento das L Aç Ini  

6) Mntg do Calco e Matriz Eventos  
7) Probabilidade de adoção das Psb Ini 
 

3.2 NOSSAS LINHAS DE AÇÃO (LAç)  
1) Elaboração das linhas de ação.  

a) Faseamento da operação.  
b) Definição de indicadores.  
c) Seleção de frentes.  
d) Seleção de alvos. 
e) Seleção de direção(ões) tática(s) de atuação.  

2) Conceito sumário de cada linha de ação.  
3) Prova preliminar de adequabilidade, praticabilidade e aceitabilidade.  
4) Validação das linhas de ação.  
5) Elementos essenciais  

- QUE: ações a realizar  
- QUANDO: início da ação  
- ONDE: por e para onde  
- COMO: Dspo, esforço, etc  

6) Na defesa (processo das cinco fases)  
a) Resistência adotada nas VA  
b) P Cmb na ADA  
c) P Cmb da Res 
d) P Cmb da F Seg e sua Loc  
e) Ajustamento das L Aç  

7) No ataque  
a) Passos preliminares  

(1) Seleção de frente  
(2) Forma de manobra  
(3) Objetivo decisivo  

b) Sequência de montagem  
(1) Obj intermediário  
(2) Regulação da Man  
(3) VA do Atq Pcp  
(4) VA do(s) Atq Scd  
(5) Valor da Res  
(6) Ações na Fr não selecionada  

8) Risco de fratricídio  
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3.3 CONFRONTO DAS LINHAS DE AÇÃO COM AS Psb Ini (Realização do Jogo da 

Guerra)  
1) Ações que o inimigo poderá executar para realizar a Psb Ini  
2) Ações que serão executadas para realizar a L Aç, em face dessa Psb Ini 
3) Interações entre a L Aç e a Psb Ini 
4) Conclusões 

3.3.1 CONFRONTO PROPRIAMENTE DITO  
1) L Aç Nr 1 do Ini x L Aç Nr  

a) P Cmb Nec ao Rpto da Pos da Tr Ini Empn  
b) Jogo da guerra (movimento)  
- Z Reu – P Atq  
- LP Rpto Pos Tr Ini Empn 
- Rupt da Pos Ini – Obj  
- Aç após Conq Obj final  
- Matriz de sincronização (registro)  

2) L Aç Nr 2 do Ini x L Aç Nr  
“Observação: Na análise, onde se visualiza o Cmb, procura-se:  
- determinar resultados prováveis  
- introduzir aperfeiçoamentos  
- completar os itens que, quando, onde, como  
- levantar Vtg e Dvtg  
- sincronizar as Aç no campo batalha (registro)  
- considerar os princípios de guerra  
- confeccionar o Clc apoio à decisão.” 

 
4.COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO  

4.1 PROCESSO DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS  
1) Linha de Ação Nr 1  

- Vantagens  
- Desvantagens  

2) Linha de Ação Nr 2  
- Vantagens  
- Desvantagens  

3) Conclusão  
- A melhor L Aç é a Nr  

“Observação: Na comparação procura-se julgar a importância das Vtg e Dvtg e não apenas a 
preponderância quantitativa.” 

 
4.2 PROCESSO DOS FATORES DE COMPARAÇÃO  

1) Terreno  
a) Linha de Ação Nr 1  

- Vantagens  
- Desvantagens  

b) Linhade Ação Nr 2  
- Vantagens  
- Desvantagens  

2) Rapidez  
3) Nosso dispositivo  
4) Dispositivo do inimigo  
5) Princípios de guerra  
6) Conclusão  

- A L Aç Nr..... é a mais rápida 
 
 



EB60-ME-12.401 

  

T-8 

 
4.3 PRODUTOS AO FINAL DA FASE  

1) Vantagens e desvantagens  
2) Prova final de Adequabilidade, Praticabilidade e Aceitabilidade.  
3) Matriz de Decisão  
4) Avaliação do Mérito Relativo das L Aç e Seleção de uma L Aç para a Decisão.  
5) Matriz de Sincronização.  

“Observação: O Cmt determina os fatores preponderantes (nosso Dspo, Dspo Ini, Nr de 
baixas,  terreno, GE, etc).” 
 
5. DECISÃO  

- Quem? Que? Quando? Onde? Como? e Para quê? (se for o caso)  
- Matriz de Sincronização  

1) Estado final desejado  
2) A missão e a concepção da manobra do comandante 
3) Necessidades de suporte logístico  
4) Diretrizes de Com Soc, OAI, As Civ, Op Esp e condutas de refugiados ou 

evacuados.  
5) Diretrizes para a confecção da Lista de Alvos 

 
6. EMISSÃO DO PLANO OU ORDEM  

- Distribuição dos planos ou ordens aos escalões subordinados  
- Reunião de confirmação de ordens 
 
 

(a)________________________________  
Comandante  
 
 

Anexos: (quando for o caso)  
 
Distribuição: (quando for o caso)  
 
Autenticação: (quando for o caso)  
 
 
 

(Classificação Sigilosa) 
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