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PORTARIA Nº 183-COTER, DE 13 DE JUNHO DE 2022 
EB: 64322.007432/2022-13 

 
Aprova o Manual de Campanha EB70-MC-
10.378 Bateria de Busca de Alvos, edição 
experimental, 2022, e dá outras providências.  

 
O COMANDANTE DE OPERAÇÕES TERRESTRES, no uso da 

atribuição que lhe confere o inciso III do artigo 16 das Instruções Gerais para o 
Sistema de Doutrina Militar Terrestre – SIDOMT (EB10-IG-01.005), 6ª edição, 
aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.676, de 25 de janeiro 
de 2022, resolve:  

 
Art. 1o  Aprovar o Manual de Campanha EB70-MC-10.378 Bateria de 

Busca de Alvos, edição experimental, 2022, que com esta baixa. 
 
Art. 2o  Estipular o prazo de vigência de cinco anos para este manual, 

contados a partir da data de entrada em vigor. 
 
Art. 3º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 
 
 

Gen Ex ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA 
Comandante de Operações Terrestres 

 
 
 

(Publicado no Boletim do Exército nº 25, de 24 de junho de 2022) 
 



 

 

 
 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 



 

 

As sugestões para o aperfeiçoamento desta publicação, relacionadas aos 
conceitos e/ou à forma, devem ser remetidas para o e-mail 
portal.cdoutex@coter.eb.mil.br ou registradas no site do Centro de Doutrina do 
Exército http://www.cdoutex.eb.mil.br/index.php/fale-conosco. 

 
O quadro a seguir apresenta uma forma de relatar as sugestões dos leitores. 

 

Manual Item Redação Atual Redação Sugerida Observação/Comentário 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUÇÃO 

 
 
 
1.1 FINALIDADE 

 
1.1.1 Este manual visa a dar o suporte técnico e tático no que se refere à 
bateria de busca de alvos (Bia BA) na artilharia de campanha, no que tange à 
sua organização, ao seu emprego e à coordenação de seus meios para 
propiciar a eficiente busca de alvos para a função de combate fogos. 
 
 
1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
1.2.1 A bateria de busca de alvos é o principal meio de que dispõe o 
comandante de artilharia divisionária (AD) ou de artilharia do corpo de exército 
(ACEx) para ampliar a eficiência do apoio de fogo, avaliar os seus efeitos e 
auxiliar no trabalho de obtenção da consciência situacional. 
 
1.2.2 Para o entendimento do presente manual, são utilizados fundamentos e 
conceitos do manual do Ministério da Defesa (MD) Apoio de Fogo em 
Operações Conjuntas e dos manuais Artilharia de Campanha nas Operações, 
Defesa Antiaérea nas Operações, Grupo de Mísseis e Foguetes (GMF) e 
Planejamento e Coordenação de Fogos. 
 
 
1.3 DEFINIÇÕES 

 
1.3.1 Busca de alvos – é um subsistema de artilharia que visa à pronta 
detecção, à identificação e à localização precisa, em três dimensões, de um 
alvo, com pormenores suficientes para que seja eficazmente batido pelas 
armas. A busca pode ser classificada em: 
a) direta, que é realizada por uma estrutura organizacional de busca de alvos; e 

b) indireta, que resulta do processamento de informes fornecidos por dois ou 
mais meios de busca de alvos. 
 
1.3.2 Alvo – designação genérica que se dá a qualquer elemento físico, ponto, 
linha ou área que se deseja detectar, acompanhar, reconhecer, neutralizar, 
destruir, iluminar, bloquear, interditar, suprimir ou inquietar; pessoa, lugar ou 
objeto considerado para possível engajamento ou ação, a fim de alterar ou 
neutralizar a função que desempenha para o adversário. 
 
1.3.3 Vigilância de combate – é a observação sistemática, contínua (diurna, 
noturna e sob quaisquer condições meteorológicas) do campo de batalha, a fim 
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de propiciar oportunos informes sobre as atividades recentes do inimigo, para a 
eficácia das operações táticas. 
 
1.3.4 Observação – é o estudo de assuntos, como, terreno, fogos de artilharia 
ou condições meteorológicas para a obtenção de informes de valor militar. A 
observação pode ser classificada em: 
a) direta – obtida diretamente pela vista, quer a olho nu, quer auxiliada por 
instrumentos eletrônicos ou óticos, de fato em curso; e 

b) indireta – obtida por meio do estudo de imagens, como fotografias, mosaicos 
etc. 
 

1.3.5 Contrabateria – o termo refere-se aos fogos de artilharia de tubo, mísseis 
e foguetes contra armas de tiro indireto do inimigo. A informação oriunda da 
busca de alvos tem como objetivo a reunião de informes completos sobre os 
meios de apoio de fogo do inimigo. 
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CAPÍTULO II 
 

ORGANIZAÇÃO DA BATERIA DE BUSCA DE ALVOS 
 
 
 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
2.1.1 A bateria de busca de alvos (Bia BA) é uma subunidade com capacidade 
de realizar as atividades de obtenção das informações necessárias sobre 
alvos, principalmente aqueles tidos como altamente compensadores, para que 
possam ser engajados em local e momento oportunos pelos diversos sistemas 
de armas do Exército Brasileiro. 
 
2.1.2 A Bia BA poderá prestar o apoio para os escalões corpo de exército 
(C Ex) e divisão de exército (DE), podendo ser organizada, preparada e 
equipada conforme a missão recebida. Poderá integrar ainda um grupo de 
busca de alvos quando este for constituído. 
 
2.1.3 Empregará, em princípio, suas seções de forma centralizada. 
 
2.1.4 Contudo, dependendo dos fatores de decisão e conforme as 
necessidades das operações, a Bia BA poderá empregar suas seções de forma 
descentralizada, apoiando escalões inferiores à DE.  
 
2.1.5 A Bia BA poderá ser incluída no apoio à campanha aeroestratégica do 
Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) ou da Força Aérea 
Componente (FAC), proporcionando uma análise criteriosa dos alvos definidos 
pela equipe de coordenação de apoio de fogo (ECAF).  
 
 
2.2 ORGANIZAÇÃO DA BATERIA DE BUSCA DE ALVOS 
 
2.2.1 A organização básica da Bia BA compreende: um comando (Cmdo) e seu 
estado-maior (EM), uma seção de comando (Seç Cmdo), uma seção de 
inteligência (Seç Intlg), uma seção de operações (Seç Op), uma seção de 
logística (Seç Log), uma seção de radares de busca de alvos (Seç Rdr BA), 
uma seção de sistema de aeronaves remotamente pilotadas (Seç SARP) e 
uma seção de vigilância terrestre (Seç Vig Ter). 
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Fig 2-1 – Estrutura orgânica da Bia BA 

 
2.2.2 A Bia BA poderá ser estruturada de maneira modular, para fins de 
emprego com módulos de busca, também chamados de seções de busca, em 
função do exame de situação do comando de artilharia responsável pelo seu 
emprego. 
 
2.2.3 A Bia BA possui as seguintes seções de busca possíveis: 
a) SARP; 
b) radares de busca de alvos; e 
c) vigilância terrestre. 
 
2.2.4 Essa organização permite a combinação de meios de busca de alvos 
dentro de uma mesma seção, possibilitando melhor utilização dos meios 
conforme a situação exigir. 
 
2.2.5 Dessa forma, a estrutura da Bia BA se torna flexível para fins de 
emprego, entretanto sem perder suas capacidades orgânicas. 
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Fig 2-2 – Estrutura modular da Bia BA 

 
 
2.3 ATIVIDADES E TAREFAS DA BATERIA DE BUSCA DE ALVOS 
 
2.3.1 A Bia BA realiza as seguintes atividades operativas: 
a) a busca de alvos, proporcionando a pronta detecção, identificação e 
localização precisa em três dimensões; 
b) a vigilância terrestre por intermédio de uma observação sistemática e 
contínua (diurna, noturna e sob quaisquer condições meteorológicas) do campo 
de batalha, a fim de proporcionar oportunos informes às operações; 
c) a observação para condução de fogos de artilharia; 
d) o levantamento dos meios de apoio de fogo inimigos para apoiar a 
realização da busca de alvos; e 

e) o controle dos efeitos após o engajamento. 
 
2.3.2 Para cumprir as atividades acima, a Bia BA executa as seguintes tarefas 
operativas: 
a) planejar e coordenar a busca de alvos; 
b) executar as missões de busca designadas nos planos de busca de alvos 
(PBA); 
c) confeccionar e transmitir o relatório de busca de alvos (RBA); 
d) informar ou transmitir os resultados do engajamento no alvo; 
e) contribuir para a formulação da taxa de danos de batalha e a taxa de 
efetividade das munições; e 
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f) compartilhar informações referentes à avaliação de ataques realizados com 
as células de fogos e inteligência. 
 
2.3.3 Ademais, a Bia BA tem a possibilidade de cumprir outras tarefas, além de 
suas missões precípuas, caso seja interesse do escalão superior: 
a) obter dados e informações que alimentem o processo de integração, terreno, 
condições meteorológicas, inimigo e considerações civis (PITCIC), por meio de 
informações detalhadas do terreno, das ameaças/inimigo, das condições 
meteorológicas e considerações civis na zona de ação e seus efeitos sobre as 
operações; 
b) proporcionar aquisição de alvos – consiste nas tarefas de detecção, 
localização e identificação de um objetivo, empregando os meios de 
sensoriamento de cada escalão de combate, para possibilitar o seu 
engajamento por qualquer capacidade operativa; 
c) apoiar a realização de reconhecimentos – consiste na tarefa de orientar a 
realização de reconhecimentos de eixo, zona, área, reconhecimento em força e 
patrulhas de reconhecimento especializado de forças especiais (FE) e de 
inteligência; 
d) apoiar a realização de vigilância – consiste na tarefa de orientar a realização 
de vigilância de áreas, pessoas, instalações, materiais e equipamentos, 
utilizando o auxílio de meios eletrônicos, cibernéticos, fotográficos, óticos ou 
acústicos, entre outros; 
e) conduzir, eventualmente, a ajustagem dos fogos da artilharia de campanha; 
e 
f) contribuir com as operações de cooperação e coordenação interagências, 
operações de garantia da lei e da ordem, entre outras. 

 
 
2.4 ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR DA BATERIA DE BUSCA DE 
ALVOS 
 
2.4.1 A distribuição de funções do EM, dentro dos cargos previstos nos 
quadros de organização (QO), é prerrogativa do comandante (Cmt). 
 
2.4.2 O estado-maior da Bia BA tem as seguintes responsabilidades: 
a) assessorar o Cmt no exercício do comando; 
b) obter as informações apropriadas e fornecer ao Cmt estudos e informações 
solicitados; 
c) elaborar os planos da bateria de busca de alvos, a fim de remetê-los ao 
escalão superior; 
d) fiscalizar a execução dos planos e ordens e propor as medidas necessárias 
para cumpri-las; e 
e) realizar o planejamento para o emprego dos meios da Bia BA.   
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2.4.3 FUNÇÕES NORMAIS DO ESTADO-MAIOR 
 
2.4.3.1 A Bia BA possui um estado-maior geral e um estado-maior especial.  
 
2.4.3.2 O subcomandante (SCmt) é o chefe de ambos os EM e principal 
assessor do comandante da bateria de busca de alvos (Cmt Bia BA).  
 
2.4.3.3 As principais atribuições do SCmt são as abaixo especificadas: 
a) responder pelo comandante quando este se ausentar do posto de comando 
(PC), assumindo suas responsabilidades; 
b) chefiar o EM coordenando suas atividades; 
c) supervisionar o estabelecimento e a operação do PC da Bia BA; 
d) organizar o relatório da subunidade e o boletim interno; 
e) verificar o registro e o relatório de rotina das seções; 
f) coordenar a defesa aproximada, elaborando o plano respectivo; e 
g) conduzir a bateria para a ocupação de posição. 

 
2.4.3.4 Compõem o estado-maior geral da Bia BA: oficial de pessoal (S-1), 
oficial de inteligência (S-2), oficial de operações (S-3) e oficial de logística (S-
4). 
 
2.4.3.5 As atribuições dos oficiais do EM geral estão descritas a seguir. 
 
2.4.3.5.1 O oficial de pessoal (S-1) é o assessor do Cmt em assuntos de 
pessoal e serviços de ajudância, além de adjunto do SCmt como chefe do EM. 
Suas atribuições são as abaixo especificadas: 
a) planejar, coordenar e fiscalizar as atividades de pessoal; 
b) exercer os trabalhos de ajudante geral da bateria; 
c) supervisionar a contabilidade e as estimativas referentes ao controle de 
efetivos; 
d) planejar, integrar e controlar o recompletamento de efetivos; 
e) gerenciar as necessidades de emprego de mão de obra civil na Bia; 
f) realizar levantamentos e observar o moral e o estado disciplinar da tropa, 
assessorando o Cmt quanto à adoção de medidas para a sua manutenção e 
melhoria; 
g) fiscalizar a destinação dos prisioneiros de guerra e civis internados; 
h) supervisionar as atividades de saúde realizadas pelo médico e sua equipe; 
i) supervisionar a preparação da documentação relativa a pessoal e fornecer ao 
SCmt dados concernentes a pessoal, para inclusão no relatório da organização 
militar (OM); 
j) fornecer ao oficial de logística (S-4) os elementos relativos aos assuntos de 
pessoal, para inclusão na ordem de operações (O Op), no anexo de apoio 
logístico ou qualquer outro documento que regule o apoio logístico (Ap Log); 
k) organizar e prescrever as normas de funcionamento da seção de comando; 
l) controlar as escalas de serviço, mapa da força, relatórios de classificação, 
fichário de localização de pessoal, relatórios de perdas, relatórios de situação 
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de prisioneiros de guerra e outros relatórios e estatísticas de pessoal que se 
fizerem necessários; 
m) controlar os relatórios e dados estatísticos da situação da organização, 
inclusive relações de endereços; 
n) gerenciar e controlar o serviço postal, agência de correio do PC, centros de 
distribuição e serviços de mensageiros para documentos não táticos, 
ostensivos ou não; 
o) gerenciar os arquivos (organização, operação e destino final); 
p) administrar o serviço de divulgação; 
q) estabelecer normas de padronização e controle de relatórios; 
r) estabelecer o serviço de administração de pessoal militar, incluindo pedido 
para recrutamento, incorporação e reinclusão, testes de pessoal, classificação 
e reclassificação, indicações e reconduções, avaliação de pessoal, promoções, 
manutenção do arquivo de pessoal e afastamento, inclusive passagem para a 
reserva, baixas, transferências e exclusões; 
s) estabelecer o serviço de moral e assistência do pessoal, incluindo relatórios 
de perdas e atividades correlatas, tais como, condições que especificam as 
baixas por ferimento em ação, condolências e assistência aos herdeiros, 
condecorações e recompensas, ausências, conselhos pessoais, inclusive 
assuntos relacionados com os dependentes, serviço postal, serviço especial, 
inclusive recreações, trabalhos manuais, bibliotecas, clubes, esportes, repouso, 
licenças, atividades recreativas e bandas de música; 
t) estabelecer instrução do pessoal nos assuntos de administração de pessoal; 
u) gerenciar o emprego de pessoal civil; 
v) confeccionar o registro histórico da OM; e 
w) receber documentos, normas, diretrizes e orientações dos escalões 
superiores no que tange ao pessoal, assessorando o comandante quanto ao 
seu cumprimento. 
 
2.4.3.5.2 O oficial de inteligência (S-2) coordena e orienta o esforço das 
atividades de busca de alvos por meio de dados e conhecimentos de 
inteligência. Suas atribuições são as abaixo especificadas: 
a) realizar uma obtenção sistemática e coordenada de dados acerca do inimigo 
e, para isso, deverá: 

- manter contínua ligação com as seções de inteligência dos escalões 
superiores, o elemento apoiado e o sistema de armas; 
- prever as necessidades em cartas, fotocartas e imagens aéreas, para 
obtenção e distribuição digital; 
- estudar e interpretar imagens aéreas quando não existirem intérpretes de 
imagens e, caso existam, fiscalizar o trabalho dessas equipes; e 
- dirigir as atividades de produção dos conhecimentos de inteligência 
relativos aos dados de busca de alvos. 

b) reunir e processar os dados sobre alvos, difundindo os conhecimentos em 
tempo útil; 
c) manter o Cmt, o EM e as seções informados da situação e das 
possibilidades do inimigo, particularmente as da artilharia inimiga; 
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d) analisar as características da região de operações (terreno, condições 
meteorológicas, luminosidade, entre outros); 
e) colaborar com o S-3 nos assuntos ligados às operações; 
f) examinar a precisão das cartas, fotocartas e imagens aéreas, difundindo 
esse conhecimento; 
g) preparar e difundir relatórios de inteligência; 
h) manter em dia a carta de situação, o arquivo de inteligência de combate e 
outros documentos da atividade de inteligência; 
i) fornecer, para inclusão no relatório do comando, dados relacionados às suas 
funções; 
j) supervisionar a instrução da atividade de inteligência; 
k) obter e distribuir mensagens meteorológicas; 
l) elaborar o parágrafo da ordem de operações referente à inteligência; 
m) analisar os dados do inimigo fornecidos pelo escalão superior e propor 
medidas de proteção e dissimulação para evitar ataques aéreos, observação 
de meios de inteligência e busca de alvos do inimigo (SARP, elementos 
infiltrados, medida de apoio à guerra eletrônica) e para a segurança das 
operações; 
n) apoiar o estabelecimento da segurança do PC da Bia BA e das 
comunicações junto ao oficial de comunicações; e 
o) assessorar o comandante, fazer cumprir e orientar a Bia BA com relação às 
determinações relativas à proteção de dados, informações e assuntos sigilosos 
e procedimentos de contrainteligência. 
 
2.4.3.5.3 O oficial de operações (S-3) é o responsável pela organização e pelo 
planejamento da instrução e das operações. Suas atribuições são as abaixo 
especificadas: 
a) assessorar o Cmt com relação ao emprego da bateria; 
b) elaborar planos e ordens de operações a serem submetidos à aprovação do 
Cmt; 
c) manter o Cmt e o EM informados sobre a instrução, a eficiência em combate 
e o dispositivo da bateria; 
d) planejar e supervisionar a instrução e as operações; 
e) coordenar, com os outros oficiais do EM, os assuntos relativos às 
operações; 
f) fornecer informações atuais das possibilidades de atuação da busca de 
alvos; 
g) manter o S-4 informado das necessidades logísticas; 
h) planejar e supervisionar as atividades de ligação; 
i) manter, constantemente, o Centro de Operações Táticas (COT) do comando 
de artilharia enquadrante informado da situação tática da bateria; 
j) informar ao oficial de comunicações todos os planos que afetem as 
necessidades de comunicações (Com); 
k) fiscalizar a preparação de arquivos de dados e relatórios referentes às 
operações; 
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l) executar supervisão de EM sobre as atividades de emprego dos meios da 
bateria; 
m) durante o exame de situação (Exm Sit) na carta e no reconhecimento, 
deverá: 

- estabelecer áreas para o desdobramento dos módulos de busca da 
bateria, propondo linhas de ação para a decisão do comandante; 
- receber do escalão superior (Esc Sup) áreas de atuação da bateria e 
planejar a sua execução; 
- receber do Esc Sup ou prever a manobra do material; 
- propor o deslocamento da bateria; e 
- tomar conhecimento ou propor medidas de coordenação e controle do 
espaço aéreo (MCCEA). 

n) planejar e supervisionar atividades civis quando necessário; e 
o) informar ao S-2 sobre os planos que afetem os trabalhos de busca. 
 
2.4.3.5.4 O oficial de logística (S-4) é o responsável pelo planejamento, 
coordenação e supervisão de todas as atividades logísticas ligadas ao material. 
O S-4 tem meios à sua disposição para obter e distribuir os suprimentos e, se 
necessário, pode estabelecer postos de distribuição; deverá trocar informações 
logísticas em tempo integral com os escalões de apoio em razão das 
necessidades específicas de itens e peças do material da Bia BA. Face à 
multiplicidade de meios de tecnologia da informação, sensores e 
comunicações, não é incomum a necessidade de módulos especializados nos 
escalões logísticos superiores.  Além dessas atribuições, o S-4 tem os 
seguintes encargos: 
a) supervisionar a elaboração e a execução da logística das seções de busca; 
b) manter o Cmt e o EM informados sobre a situação logística; 
c) buscar e fornecer ao oficial de logística (E-4) do escalão enquadrante a 
localização dos pontos de suprimento e do transporte disponível; 
d) manter banco atualizado de todos os dados de trânsito e da rede de 
estradas; 
e) supervisionar todo o suprimento da bateria, a fim de assegurar uma 
adequada obtenção e distribuição; 
f) fiscalizar a atualização do banco de dados dos artigos críticos de suprimento 
e equipamento pelo escalão superior; 
g) coletar as necessidades de manutenção da bateria e solicitar providências 
ao escalão superior enquadrante; 
h) propor e reconhecer a área de trens da bateria; e 
i) elaborar o parágrafo 4, logística da O Op e, eventualmente, a ordem de apoio 
logístico (O Ap Log). 
 
2.4.3.6 Compõem o estado-maior especial da Bia BA: oficial de comunicações 
(O Com), oficial médico (O Med) e o oficial de ligação (O Lig). 
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2.4.3.7 As atribuições dos oficiais do EM especial estão descritas a seguir. 
 
2.4.3.7.1 O oficial de comunicações é o chefe do grupo de comunicações e 
possui as atribuições a seguir relacionadas: 
a) assessorar o Cmt em assuntos relacionados a comunicações; 
b) planejar o sistema de comunicações da bateria e fiscalizar sua instalação e 
exploração; 
c) obter e distribuir as instruções para a exploração de comunicações e 
eletrônica (IE Com Elt) e as instruções padrão de comunicações e eletrônica 
(IP Com Elt); 
d) elaborar o parágrafo 5, comando e comunicações da O Op, ou o anexo de 
comunicações; 
e) assessorar e assistir o S-4 na obtenção de suprimento de comunicações 
(Sup Com); 
f) supervisionar a instrução das Com; 
g) propor ao Cmt e EM medidas para a segurança das Com; 
h) fiscalizar a manutenção (Mnt) do material de comunicações da bateria; e 
i) assessorar o Cmt quanto ao PC da bateria: 

- propondo e reconhecendo o local do PC e de suas instalações básicas; 
- organizando o PC escolhido e supervisionando sua ocupação; 
- prevendo as mudanças do PC; e 
- planejando e supervisionando a execução da segurança do PC. 

 
2.4.3.7.2 O oficial médico assessora o comando sobre os assuntos do serviço 
de saúde na área de responsabilidade da Bia BA. É o chefe do grupo de saúde 
e possui as atribuições a seguir relacionadas: 
a) exercer supervisão sobre a instrução de saúde; 
b) exercer supervisão e controle técnico quando tal competência lhe for 
delegada sobre as atividades de saúde, incluindo higiene pessoal, condições 
sanitárias do meio ambiente, primeiros socorros, aspectos sanitários do serviço 
de aprovisionamento e outras atividades de medicina preventiva que afetam o 
estado de higidez da tropa; e 
c) planejar e supervisionar o sistema de tratamento e evacuação, incluindo 
evacuação aeromédica, a medicina preventiva, a elaboração de relatórios 
sobre acidentados, doentes e feridos, e manter sob sua custódia tais registros, 
o suprimento médico, a manutenção e a reparação das instalações, o exame e 
o processamento de equipamento e suprimento de saúde capturados, a 
inspeção técnica do equipamento e suprimento de saúde, inclusive 
manutenção orgânica, os sistemas de relatórios de situação do equipamento 
dentro de sua área de responsabilidade e o serviço veterinário. 
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2.4.3.7.3 O oficial de ligação (O Lig) possui como principal função manter a 
continuidade da troca de informações e promover a cooperação e a 
coordenação de esforço. O O Lig possui os seguintes deveres: 
a) assessorar o COT do escalão apoiado nos assuntos relativos à busca de 
alvos, mantendo-o informado sobre a situação, as possibilidades e as 
limitações do emprego da bateria; 
b) manter o Cmt Bia BA e seu EM a par da situação; e 
c) apresentar, quando solicitado, relatórios sobre assuntos relacionados à sua 
missão. 
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CAPÍTULO III 
 

SISTEMA DE BUSCA DE ALVOS 
 
 
 

3.1 GENERALIDADES 
 
3.1.1 Um sistema de busca de alvos consiste no equipamento e pessoal 
necessários à realização oportuna de detecção, identificação e localização de 
alvos terrestres, com o detalhamento de dados que permita o emprego 
eficiente dos sistemas de armas. 
 
3.1.2 Este capítulo abordará os meios de busca de alvos que compõem a 
bateria de busca de alvos. 
 
 
3.2 RADAR 
 
3.2.1 Radares são equipamentos ativos destinados a detectar atividade 
inimiga. Esses equipamentos por base de dados e capacidade de emissão de 
radiofrequência específicos para cada tipo de missão são regulados para 
captar uma dimensão mínima e máxima de RCS (Radio Cross Section – Seção 
Reta Radar), possibilitando identificar seus objetivos. 
 
3.2.2 A artilharia de campanha emprega três tipos de radar: de busca de alvos, 
de vigilância terrestre e multifunção. 
 
3.2.3 RADAR DE BUSCA DE ALVOS 
 
3.2.3.1 Radar que detecta a trajetória de granadas de morteiros, granadas de 
obuses e foguetes, permitindo determinar seu ponto de lançamento e provável 
local de queda por extrapolação. 
 
3.2.3.2 Características do Radar 
 
3.2.3.2.1 O radar de busca de alvos tem a capacidade de detectar, no mínimo, 
os seguintes tipos de alvos:  
a) granadas de morteiros de calibre de 60 mm;  
b) obuses de calibre de 105 mm; e  
c) foguetes.  
 
3.2.3.2.2 O equipamento radar possui as seguintes características: 
a) alcance instrumental em distância de, no mínimo, 60 km, sendo que deve 
detectar granadas de morteiro a partir de 120 mm a uma distância de, pelo 
menos, 18 km; 
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b) detecta alvos em um setor de, no mínimo, 1420’’’ em azimute; 
c) fornece ao operador as coordenadas absolutas da posição estimada de 
lançamento dos alvos detectados e o respectivo ponto de impacto com a 
precisão compatível com a artilharia de campanha. Possibilita, também, a 
exibição dessas posições sobre uma carta digital georreferenciada; e 
d) grava, em memória interna, registros de data e hora e classifica os alvos 
detectados entre, pelo menos, as seguintes classes:  

- morteiro; e 
- artilharia (obuseiro ou foguete). 

 
3.2.3.3 Operação do Radar 
 
3.2.3.3.1 A operação e o transporte do radar exigem uma equipe de, no 
máximo, 9 (nove) pessoas. 

 
3.2.3.3.2 O radar de busca de alvos é capaz de: 
a) funcionar por 48h, nos estados de operação e de espera, alimentado por 
grupo gerador próprio de energia elétrica; 
b) conservar as características de desempenho e ser operado sob quaisquer 
condições climáticas típicas do território nacional, de dia e à noite. Possuindo 
também considerável resistência à poeira, chuva, alta umidade, baixa umidade, 
salinidade, radiação solar e baixa pressão; 
c) apresentar, nos estados de operação e de espera, nível de interferência 
eletromagnética que permita ao radar não afetar nem ser afetado pelo 
funcionamento de outros dispositivos e equipamentos eletrônicos utilizados 
pelo combatente; e 
d) possuir, no estado de operação, medidas de proteção eletrônica (MPE) que 
dificultem as atividades de guerra eletrônica do inimigo.  

 
3.2.3.3.3 Quanto ao transporte, pode ser transportável em um único traslado 
nas aeronaves de transporte de carga da Força Aérea Brasileira (FAB) e em 
navio ou balsa, incluindo sua plataforma de transporte e seus acessórios.  

 
3.2.3.3.4 Os sistemas do radar de busca de alvos utilizam a busca, a 
verificação e o rastreamento para realizar a aquisição de alvos. Pesquisar, 
verificar e rastrear requerem que o radar responda muito rapidamente a cada 
detecção relatada, inserindo um feixe de verificação no quadro de busca. 
 
3.2.3.3.5 Estabelecer uma faixa de busca é a primeira etapa realizada pelo 
equipamento radar para detectar um objeto. O radar consegue isso 
transmitindo uma série de feixes que se adaptam ao terreno. Uma vez que um 
objeto penetre a faixa de busca, o software determina a velocidade, elevação, 
alcance e azimute do objeto.  

 



EB70-MC-10.378 

3-3 

3.2.3.3.6 O software usa essas informações para prever a próxima localização 
do objeto e enviar feixes de verificação para determinar se o objeto tem uma 
busca de alvos balística. 

 
3.2.3.3.7 Se uma busca de alvos balística for verificada, o software enviará 
uma série de feixes de rastreamento. Esses feixes fornecem ao equipamento 
as informações necessárias para extrapolar matematicamente um lançamento 
previsto e um ponto de impacto. 

 

 
Fig 3-1 – Esboço do funcionamento do sistema radar 

 
3.2.3.3.8 Existem dois outros fatores principais que afetam a capacidade do 
equipamento radar de detectar, verificar e localizar. O primeiro é o ângulo 
medido da antena do radar em relação à busca de alvos de destino do objeto. 
Em alguns modelos de radar, o ângulo citado deve ser maior que 1600 
milésimos. O outro fator é a velocidade do objeto. A velocidade deve estar 
dentro dos limites de velocidade mínimo e máximo para o sistema radar 
considerado. 
 
3.2.3.3.9 Para alguns equipamentos radar de busca de alvos, o escaneamento 
vertical máximo é de aproximadamente 100’’’. Alguns equipamentos requerem, 
ao menos, 50 milésimos de volume da trilha para rastrear uma busca de alvos 
por tempo suficiente para se chegar a uma solução. 
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Fig 3-2 – Recursos de varredura vertical do equipamento radar  

 

3.2.4 RADAR DE VIGILÂNCIA TERRESTRE  
 
3.2.4.1 Radar que detecta e acompanha alvos terrestres, como tropas a pé e 
diversos tipos de equipamentos militares, estáticos ou móveis. 
 
3.2.4.2 Possui as seguintes características: 
a) probabilidade de detecção de um homem à distância de até 4 km;  
b) probabilidade de detecção de uma viatura leve à distância de até 8 km; 
c) probabilidade de detecção de viatura pesada à distância de até 12 km; 
d) probabilidade de detecção de helicóptero à distância de até 12 km, voando 
em altitude compreendida entre 75 m e 100 m; 
e) detecção, localização e rastreamento de, pelo menos, 40 alvos, 
simultaneamente; 
f) classificar automaticamente, no mínimo, 70% dos alvos detectados por cinco 
ou mais vezes consecutivas, pelo menos entre as categorias “pessoa” e 
“viatura”; e 
g) operar ininterruptamente por, pelo menos, 300 h (trezentas horas), 
alimentado pela rede elétrica. 
 
3.2.5 RADAR MULTIFUNÇÃO 
 
3.2.5.1 O radar multifunção tem a capacidade de detectar, no mínimo, os 
seguintes tipos de alvos:  
a) granadas de morteiros de calibre de 60 mm; 
 

A área tridimensional mostrada no diagrama é a área 
onde um objeto pode ser detectado e rastreado. 

 



EB70-MC-10.378 

3-5 

b) obuses de calibre de 105 mm; e  
c) foguetes. 
 
3.2.5.2 Detecta também ameaças aéreas do tipo “aeronave remotamente 
pilotada” (ARP), sendo capaz de informar a posição, em tempo real, da ARP 
detectada para o elemento de defesa encarregado de realizar o engajamento.  
 
3.2.5.3 O equipamento radar possui as seguintes características: 
a) alcance instrumental à distância de, no mínimo, 60 km, sendo que detecta 
granadas de morteiro a partir de 120 mm a uma distância de, pelo menos, 20 
km; 
b) realiza a cobertura de 6400’’’ em azimute; 
c) detecta alvos em um setor de, no mínimo, 1420’’’ em azimute para busca de 
alvos; 
d) fornece ao operador as coordenadas absolutas da posição estimada de 
lançamento dos alvos detectados e o respectivo ponto de impacto, com a 
precisão compatível com a artilharia de campanha. Possibilita também a 
exibição dessas posições sobre uma carta digital georreferenciada; e 
e) grava, em memória interna, registros de data e hora, assim como classifica 
os alvos detectados entre, pelo menos, as seguintes classes:  

- morteiro; 
- obuseiro; 
- foguete; 
- vetores aéreos; e 
- outros.  

 
 
3.3 EQUIPAMENTO DE LOCALIZAÇÃO PELO SOM 
 
3.3.1 GENERALIDADES 
 
3.3.1.1 Os equipamentos de localização pelo som (sensores acústicos) têm a 
finalidade de determinar a localização das armas inimigas de tiro indireto, por 
meio da onda sonora produzida no momento do disparo. Configuram um meio 
passivo de detecção, não emitindo ondas eletromagnéticas e, portanto, de 
difícil detecção pelo inimigo. 
 
3.3.1.2 O equipamento de localização pelo som (Eqp Loc Som) é resistente à 
poeira, chuva, imersão, umidade, salinidade, radiação solar, baixa pressão, a 
choques e vibrações em conformidade com os padrões adotados pelo Exército 
Brasileiro. 
 
3.3.2 O equipamento de localização pelo som possui: 
a) estação de trabalho para exibir as informações do equipamento ao operador 
e permitir que o operador insira e obtenha informações do equipamento; 
b) mecanismos de controle de acesso de usuários em sua estação de trabalho; 
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c) bateria ou banco de baterias; e 
d) carregador de bateria. 
 
3.3.3 O equipamento de localização pelo som poderá ser capaz de: 
a) detectar o lançamento de granadas de morteiro de calibre a partir de 120 
mm, a uma distância de 12 km; 
b) detectar o lançamento de obuses de calibre a partir de 105 mm, a uma 
distância de 16 km; 
c) determinar sua localização automaticamente, por meio de sistema de 
localização por satélite; 
d) gravar, em memória interna, registro de data e hora de alvos detectados e 
de falhas do sistema; 
e) permitir ao operador extrair os registros de data e hora, gravados na 
memória interna do equipamento; 
f) funcionar por 48 horas, ininterruptamente, nos estados de operação e de 
espera; e 
g) entrar em operação em, no máximo, 25 min, utilizando até cinco pessoas. 
 
3.3.4 TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO 
 
3.3.4.1 O equipamento de localização pelo som pode ser transportado em 
módulos ou completo da seguinte maneira: 
a) cada um de seus módulos deve ser transportável à mão, no estado de 
transporte tático, por uma distância de 500 m, por uma pessoa em tempo 
inferior a dez minutos, em terreno plano e sem obstáculos; e 
b) o equipamento completo transportável à mão, no estado de transporte tático, 
por uma distância de 500 m, por, no máximo, cinco pessoas em tempo inferior 
a dez minutos, em terreno plano e sem obstáculos.  
 
3.3.4.2 Pode ser transportado, em um único traslado, completo e com seus 
acessórios no estado de armazenamento: 
a) nas aeronaves de transporte de carga da FAB; 
b) por helicópteros de manobra (HM-2, HM-3 ou HM-4), orgânicos da Aviação 
do Exército (Av Ex) ou similares, da FAB e da Marinha do Brasil (MB); 
c) em embarcação do tipo lancha-patrulha de rios – LPR-40; e 
d) no interior de uma VTNE ¾ ton (viatura de transporte não especializado de 
três quartos de tonelada). 
 
3.3.4.3 A operação e o transporte do radar exigem uma equipe de, no máximo, 
5 (cinco) pessoas. 
 
3.3.4.4 Deve ser transportável em um único traslado nas aeronaves de 
transporte de carga da FAB e em navio ou balsa, incluindo sua plataforma de 
transporte e seus acessórios.  
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3.4 SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS  
 
3.4.1 O sistema de aeronaves remotamente pilotadas (SARP) é um conjunto de 
meios necessários ao cumprimento de determinada tarefa com emprego de 
aeronave remotamente pilotada (ARP), englobando, além da plataforma aérea, 
a carga útil (payload), a estação de controle de solo, o terminal de transmissão 
de dados, o terminal de enlace de dados, a infraestrutura de apoio e os 
recursos humanos. Em função do desenvolvimento tecnológico, alguns desses 
componentes podem ser agrupados. 
 
3.4.2 As ARP podem transportar diversos tipos de carga útil (payload) na sua 
fuselagem, a saber: de imageamento diurno e noturno; de levantamento, 
acompanhamento e designação de alvos; de inteligência do sinal; de guerra 
eletrônica; de monitoramento acústico do campo de batalha; e de 
retransmissão de comunicações. Além disso, as ARP podem também atuar 
como plataforma de armas. 
 
3.4.3 Os sensores a serem embarcados em uma ARP e considerados 
indispensáveis para a atividade de busca de alvos em proveito das artilharias 
de tubo e de mísseis e foguetes são aqueles diretamente relacionados à busca, 
detecção, identificação, acompanhamento, designação de alvos e avaliação 
dos efeitos, tais como, sensores eletro-ópticos e sensores que atuam nas 
diversas faixas do espectro eletromagnético, de medições de distâncias, de 
levantamento de coordenadas do alvo em tempo real, de guiamento de armas 
e de fixação e acompanhamento de alvos móveis.  
 
3.4.4 MÓDULOS DE VOO  
 
3.4.4.1 Vetor aéreo (aeronave propriamente dita) – motorização, combustível e 
sistemas embarcados necessários ao controle, à navegação e à execução das 
diferentes fases do voo. É constituído de um número variável de aeronaves, de 
modo a manter a continuidade das operações.  
 
3.4.4.2 Carga útil (payload) – compreende os equipamentos operacionais 
embarcados dedicados à missão, tais como optrônicos, rádios, armamento e 
outros. 
 
3.4.4.3 Módulo de controle em solo – consiste da estação de controle de solo 
(ECS), componente fixo ou móvel (pode ser embarcado em navio), que 
compreende os subsistemas de preparação e condução da missão, de controle 
da aeronave e de operação da carga paga. 
 
3.4.4.4 Módulo de comando e controle – consiste de todos os equipamentos 
necessários à realização dos enlaces para os comandos de voo, transmissão 
de dados da carga paga e para a coordenação com os órgãos de controle de 
tráfego aéreo (CTA) na jurisdição do espaço aéreo onde a ARP evolua. 
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3.4.4.5 Recursos humanos – englobam as equipes especializadas que 
cumprem as tarefas relacionadas aos módulos funcionais dos SARP, bem 
como as equipes e os meios auxiliares de treinamento para formação e 
manutenção das habilitações técnicas específicas para o emprego desses 
sistemas. 
 
3.4.5 CATEGORIAS DE SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE 
PILOTADAS  
 
3.4.5.1 Existem vários parâmetros para se classificar os SARP, mas, para a 
Força Terrestre (F Ter), o nível do elemento de emprego é a principal 
referência para a definição das categorias. 
 
3.4.5.2 Cada categoria de SARP possui capacidades diferentes de geração de 
produtos e efeitos. Cada uma delas complementa as características da outra, o 
que permite aos comandantes, em cada nível de planejamento e condução das 
operações, obterem resultados de maneira mais completa e precisa possível. 
 
3.4.5.3 Os SARP de categoria 0 (zero) a 3 (três) são empregados no nível 
tático, fornecendo informações em tempo real à tropa apoiada e 
proporcionando suporte contínuo nas áreas de interesse para o planejamento e 
a condução das operações. 
 
3.4.5.4 Usualmente, os SARP das categorias 0 (zero) a 2 (dois) são operados 
por uma ou duas pessoas devido à baixa complexidade do sistema. Porém, os 
de categoria 3 (três) e superiores possuem uma operação mais complexa 
devido aos seus módulos e funções. Além disso, são operados por pessoas 
com competências específicas e exigem um apoio logístico mais estruturado, o 
que sugere a intermediação da Av Ex. 
 
3.4.6 SARP CATEGORIAS 0 E 1 (MICRO E PEQUENO) 
 
3.4.6.1 Essas duas categorias têm o seu emprego no nível tático em 
organização militar (OM) de valor unidade ou inferior. São capazes de cumprir 
tarefas de inteligência, reconhecimento, vigilância, aquisição de alvos (IRVA) e 
controle de danos, tudo com a finalidade de apoiar a consciência situacional. 
 
3.4.6.2 Os SARP dessas categorias são compostos por duas ou mais 
aeronaves de pequenas dimensões, estação de controle portátil, conjunto de 
itens de apoio à missão, payload (eletro-ótico, infravermelho ou designador a 
laser), podendo todo o sistema ser transportável em mochilas e operado por 
três militares. 
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3.4.7 SARP CATEGORIA 2 
 
3.4.7.1 As aeronaves de categoria 2 (dois) podem cumprir missões de 
reconhecimento, vigilância, guerra eletrônica, dentre outras. Atuam em apoio 
ao escalão brigada ou superior para possibilitar ao comandante realizar as 
atividades de reconhecimento, vigilância, aquisição de alvos e controle de 
danos. 

 
3.4.8 SARP CATEGORIA 3 

 
3.4.8.1 As aeronaves de categoria 3 (três) podem cumprir as mesmas missões 
das ARP de categoria 2 (dois), porém com uma autonomia e alcance maiores. 
São empregadas em apoio às forças operativas, equivalentes a uma DE ou a 
um C Ex, com a missão primária de vigilância, reconhecimento e retransmissão 
de comunicações, provendo o comandante de informações de uma ampla área 
por meios de longos e duradouros reconhecimentos. Além disso, possuem a 
capacidade de serem armadas para missões de ataque.  
 

Grupo 
Categoria 

(Catg) 
Elemento de Emprego Nível de Emprego 

III 
5 MD/EMCFA Estratégico 

4 C Cj Operacional 

II 3 C Ex/DE 

 
Tático I 

2 DE/Bda 

1 Bda/U 

0 até SU 
Quadro 3-1 – Categorias de SARP e seus níveis de emprego conforme manual Vetores Aéreos     

da Força Terrestre 

 
3.4.9 HELICÓPTERO DE OBSERVAÇÃO 

 
3.4.9.1 Consiste em um meio da Aviação do Exército com a capacidade de ser 
utilizado em reconhecimento, vigilância, aquisição de alvos e missões 
especiais. 
 
3.4.9.2 Pode cumprir missões especiais ou tarefas específicas de observação 
aérea que podem auxiliar o comandante no desenvolvimento de uma operação 
ou orientar o emprego dos meios de apoio de fogo da artilharia por meio de: 
fotografia aérea, missões de observação de tiro de artilharia e controle de 
efeitos.  
 



1117834174
Imagem Posicionada
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CAPÍTULO IV 

 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE BUSCA DE ALVOS 

 
 
 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
4.1.1 A importância do planejamento e da coordenação de busca de alvos 
reside na necessidade de haver regras e procedimentos que visem a: 
a) evitar a duplicidade no emprego dos meios; 
b) permitir a movimentação tática dos meios de busca, de forma a evitar a 
detecção dos nossos meios pelo inimigo; e 

c) possibilitar tanto a vigilância como a priorização das zonas de ação, de 
maneira a ampliar a eficiência da busca de alvos em seu apoio aos elementos 
de combate. 
 
4.1.2 Tal priorização deve ocorrer pela grande quantidade de meios das 
diferentes frações das forças componentes atuando dentro do campo de 
batalha. Além disso, as limitações de emprego, devido à quantidade existente 
de suprimentos ou em virtude das capacidades do material, também 
corroboram nesse ínterim. 
 
4.1.3 As informações e dados levantados podem contribuir no processo 
decisório do comando de artilharia em que Bia BA está enquadrada ou até 
mesmo no comando da DE ou C Ex, alimentando a capacidade operativa 
inteligência. 
 
4.1.4 Pode-se compreender que a efetividade do apoio de fogo será 
potencializada por meio da precisão e certeza das informações levantadas 
acerca dos alvos inimigos.  
 
4.1.5 O emprego dos meios da Bia BA, realizado por meio de um planejamento 
adequado e com as coordenações necessárias, poderá contribuir para uma 
melhor produção de conhecimentos. 
 
 
4.2 PLANEJAMENTO DE BUSCA DE ALVOS 

 
4.2.1 O planejamento de busca de alvos tem base, principalmente, na Diretriz 
de Busca de Alvos (DBA), documento remetido pela ECAF ao COT, tanto no 
nível C Ex quanto no escalão DE. Nele, estarão contidos os alvos da lista 
priorizada de alvos (LPA) que necessitem de vigilância ou avaliação de danos, 
bem como o levantamento de ameaças. 
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4.2.2 O Centro de Operações Táticas é um órgão técnico do comando de 
artilharia considerado, no qual se realiza a integração dos trabalhos de 
operações e inteligência. 
 
4.2.3 A ECAF do C Ex confeccionará a LPA  e a DBA com base no anexo de 
Apoio de Fogo ao Plano Operacional, do comando operacional. Encaminhará 
ambos os produtos para o COT da ACEx, a fim de que o órgão realize os 
planejamentos necessários. 
 

 
Fig 4-1 – Fluxo comando conjunto e comando operações – ECAF 

 
4.2.4 A ECAF, nível divisão de exército (DE), receberá a LPA, e esta será o 
documento base para a confecção da Diretriz de Busca de Alvos a ser 
encaminhada para a artilharia divisionária enquadrada.   
 
4.2.5 A ECAF, nível C Ex e DE, poderá receber também demandas da célula 
de inteligência do respectivo comando acerca do levantamento de ameaças 
contidas no Plano de Obtenção de Conhecimento (POC). 
 
4.2.6 Em relação às demandas contidas no POC, a ECAF verifica as 
possibilidades da Bia BA, buscando atender às demandas sem comprometer 
os levantamentos e avaliações estabelecidos pelo elemento de coordenação 
de apoio de fogo. Tal contexto se explica pelo fato da busca de alvos ser, 
conforme manual Planejamento e Coordenação de Fogos, um subsistema de 
artilharia de campanha, devendo, dessa forma, atender, prioritariamente, às 
missões do comando da artilharia a qual está subordinada. 
 
4.2.7 Oportuno considerar que a presença de um oficial de ligação da bateria 
de busca de alvos junto à ECAF poderá auxiliar quanto às possibilidades e 
limitações da Bia BA. 
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4.2.8 Tendo estabelecido as necessidades de busca, sejam elas de avaliação 
de danos, vigilância, confirmação de ameaças ou levantamento de elementos 
essenciais de inteligência (EEI), a ECAF remete a documentação para o COT.  
 

4.2.9 O COT recebe a documentação da ECAF e inicia os trabalhos dentro das 
equipes que o constituem, particularmente na equipe de análise de alvos e 
equipe de informações. 
 

 
Fig 4-2 – Fluxo de informações ECAF – COT 

 

4.2.10 A equipe de informações é responsável pelo levantamento de todas as 
informações da ordem de batalha do inimigo. 
 

4.2.11 A equipe de análise de alvos do COT, conforme o manual Planejamento 
e Coordenação de Fogos, é responsável pelo planejamento, controle e 
coordenação dos meios de busca de alvos. Confeccionará, com base na DBA 
remetida pela ECAF, um Plano Provisório de Busca de Alvos (PPBA), 
remetendo-o à bateria de busca de alvos.  
 

4.2.12 O plano confeccionado pela equipe de análise de alvos é provisório em 
virtude de que a possibilidade de atendimento de todas as demandas precisa 
ser verificada pelo Cmt Bia BA. 
 

 
Fig 4-3 – Fluxo COT – Bateria de busca de alvos 
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4.2.13 Oportuno destacar que o PPBA visa a embasar a atuação do emprego 
do SARP, que é um meio de funcionamento ativo da bateria. Os demais meios 
serão desdobrados conforme planejamento do comandante da Bia BA, com 
base na DBA, atendendo à zona de ação apoiada pelo comando de artilharia 
que a subordina. 
 
4.2.14 O plano conterá as necessidades quanto à avaliação de danos, 
vigilância, confirmação de ameaças estabelecidas dentro de uma ordem de 
prioridade, além do levantamento de elementos essenciais de inteligência. 

 
4.2.15 Ressalta-se que, em relação aos EEI, estes constituem um objetivo 
secundário do emprego dos meios de busca (SARP), com informações que 
poderão ser obtidas no aproveitamento do trajeto a ser seguido pela ARP. 
 

4.2.16 O PPBA indicará ainda os aspectos levantados acerca do inimigo pela 
equipe de informações do COT, principalmente no que se refere à sua artilharia 
de campanha (Art Cmp) e defesa antiaérea. 

 
4.2.17 O número excessivo de demandas à Bia BA pode comprometer a 
previsão, a oportunidade do planejamento e a correta execução das missões. 
Dessa forma, o COT deve executar um filtro adequado às possibilidades da Bia 
BA.  

 
4.2.18 O planejamento, na Bia BA, inicia-se antes do recebimento das 
documentações, com base principalmente na missão tática da bateria. 

 
4.2.19 De posse das informações necessárias, o Cmt Bia BA, juntamente com 
seu estado-maior, realiza um planejamento mais detalhado do emprego de 
seus meios. 
 
4.2.20 Tal planejamento tem base principalmente na DBA, no PPBA, na zona 
de ação do comando de artilharia a qual a Bia BA está enquadrada, na missão 
tática da bateria, na disponibilidade de meios, na disponibilidade diária de 
suprimentos e na capacidade dos materiais de busca. 

 
4.2.21 A zona de ação do comando de artilharia a qual a Bia BA está 
enquadrada norteia o desdobramento dos sensores de vigilância e de busca de 
alvos e define a zona de atuação do SARP. 

 
4.2.22 Devem ser estabelecidas ligações internas e externas na Bia BA que 
utilizem meios automatizados, dotados de grande alcance de transmissão, 
além de relevante capacidade de transferência de dados, propiciando eficiência 
e rapidez na troca de informações relativas às informações adquiridas.   
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4.2.23 A rota a ser seguida pelo SARP será planejada com base em diversos 
aspectos, dos quais se destacam: 
a) trajetos com menor probabilidade de existência de meios antiaéreos; 
b) prioridade estabelecida no PPBA; 
c) capacidades da aeronave (autonomia e distância); 
d) capacidade logística diária (classe III); 
e) payload existente na aeronave;  
f) distância do ponto de decolagem até a linha de partida/linha de contato 
(LP/LC) ou limite anterior da área de defesa avançada (LAADA); 
g) tempo de deslocamento para área de decolagem; e 

h) tempo necessário para o abastecimento. 
 
4.2.24 O processo de planejamento de busca de alvos é dotado de diversas 
características, entre as quais se destacam: 
a) é simultâneo, isto é, executado em todos os escalões, visando ao apoio para 
as respectivas manobras; 
b) é detalhado de acordo com a disponibilidade de tempo para o planejamento; 
c) é coordenado e necessita ser consolidado; 
d) é consolidado para o emprego de todos os meios de busca de alvos 
disponíveis das AD e ACEx, se for o caso (SFC); e 

e) é contínuo, prossegue durante toda a operação, complementando-se com a 
aquisição de novos dados ou modificando-se para atender às evoluções do 
combate. 

 
4.2.25 Após realizar o planejamento, o Cmt Bia BA remete o Plano de Busca 
de Alvos (PBA) ao COT, contendo o Plano de Desdobramento dos Sensores 
de Vigilância e Busca de Alvos (PDSVBA) e o Plano de Observação e 
Avaliação (POA). Este último indicará as missões que a bateria não disporá de 
capacidade para cumprir dentro das prioridades estabelecidas. 
 

 
Fig 4-4 – Fluxo de informações da bateria de busca de alvos – COT 
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4.3 COORDENAÇÃO DE BUSCA DE ALVOS 

 
4.3.1 A coordenação envolverá aspectos operacionais, táticos e técnicos, bem 
como será constantemente atualizada, conforme o desenrolar das ações.  
 
4.3.2 A coordenação deve ser clara, flexível, de rápida disseminação e de fácil 
compreensão, tendo em vista o envolvimento de diversos meios em uma 
mesma zona de ação. 
 
4.3.3 O COT da ACEx receberá os PBA das artilharias enquadradas nos 
escalões subordinados, integrando-os com o PBA da ACEx. Observará 
possíveis sobreposições de meios, possíveis limitações da Bia BA sob sua 
responsabilidade e pedidos de apoio de busca das AD.  
 
4.3.4 O COT da ACEx deverá manter comunicações e ligações com os COT 
das artilharias enquadradas nos escalões subordinados para atendimento de 
necessidades de busca de alvos, por meio dos sensores ou por meio do SARP. 
 
4.3.5 Feitas as coordenações necessárias com as AD, a ACEx remeterá a 
consolidação dos planejamentos para a ECAF/C Ex. A consolidação dos PBA 
dará origem ao Plano Integrado de Busca de Alvos (PIBA), contendo também 
as demandas a serem solicitadas à célula de inteligência do C Ex, em virtude 
das limitações dos meios de busca de alvos. 
 

 
Fig 4-5 – Consolidação dos planos de busca de alvos e envio ao ECAF 

 
4.3.6 O COT remeterá também sugestões de MCCEA à ECAF, como as que 
são exemplificadas a seguir. 
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4.3.7 Zona de operação restrita (ZOR) – volume de espaço aéreo com 
dimensões definidas e duração temporária, estabelecido para uma atividade 
operacional específica. Restringe a utilização do espaço aéreo, podendo, por 
exemplo, ser utilizado para missões envolvendo SARP. A área de SARP 
(ASARP) é um exemplo de ZOR, na qual se preserva uma faixa do espaço 
aéreo destinada para missões de SARP. 
 
4.3.8 Zona de operação prioritária (ZOP) – zona em que se destina o espaço 
aéreo para uma operação prioritária, devendo ser evitada pelos demais 
usuários quando ativada. 
 
4.3.9 Volume de responsabilidade da defesa antiaérea (VRDAAe) – conforme 
define o manual Defesa Antiaérea, o VRDAAe é estabelecido como uma 
porção do espaço aéreo envolvendo uma defesa antiaérea das forças amigas, 
assemelhando-se a um cilindro, onde são definidos procedimentos em relação 
à passagem de aeronaves amigas por esse compartimento. 
 

 
Fig 4-6 – Exemplo de volume de responsabilidade conforme manual Defesa Antiaérea nas 

Operações  

 
4.3.10 Corredores de segurança (CSEG) – conforme preconizado no manual 
Defesa Antiaérea, são rotas de passagem para aeronaves amigas, visando a 
minimizar riscos de fratricídio pela antiaérea amiga. São utilizados 
principalmente em casos de problemas de comunicação ou de identificação 
das aeronaves. 
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Fig 4-7 – Exemplo de corredor de segurança conforme manual Defesa Antiaérea nas Operações 

 
4.3.11 A ECAF, com auxílio do oficial de ligação da Força Aérea Componente 
(FAC), presente na célula de fogos, irá requisitar uma MCCEA por meio da 
Requisição de Acionamento de Medidas de Coordenação do Espaço Aéreo 
(RAMCEA). Tal procedimento visa a coordenar o espaço aéreo tanto em 
relação às munições de apoio de fogo quanto para atuação do SARP da Bia 
BA. A ECAF também deverá solicitar à FAC os códigos de identificação 
amigo/inimigo (IFF – Identification Friend or Foe) para serem utilizados pela 
Seç SARP. 
 
4.3.12 A coordenação em relação à busca de alvos visa a obter o melhor 
rendimento possível dos meios disponíveis, coibir eventuais óbices e diminuir 
os riscos de fratricídio. A integração dos planos integrados de busca de alvos 
evita principalmente a sobreposição de meios dentro de uma zona específica. 
 
4.3.13 A efetividade da busca de alvos poderá ser um fator decisivo para o 
sucesso da operação planejada. 
 
 
4.4 EXAME DE SITUAÇÃO 
 
4.4.1 O comandante da Bia BA, ao receber a missão, realiza o exame de 
situação para melhor execução de suas missões.  
 
4.4.2 O exame de situação apresenta a seguinte sequência: 
a) análise da missão e considerações preliminares; 
b) situação e sua compreensão; 
c) possibilidades do inimigo, linhas de ação e confronto; 
d) comparação das nossas linhas de ação; 
 

CSEG 
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e) decisão; e 
f) emissão da ordem de operações. 
 
4.4.3 Nesse exame, o Cmt, assessorado pelo estado-maior, tomará por base 
aspectos táticos e aspectos técnicos.  
 
4.4.4 Os principais aspectos táticos a serem considerados são: missão tática 
atribuída à Bia, artilharia que enquadra a Bia BA, intenção do comandante da 
divisão e do C Ex; dentro dos aspectos técnicos, a amplitude de atuação da 
seção SARP, condições meteorológicas, autonomia da aeronave remotamente 
pilotada, alcance dos sensores da bateria e possibilidades da artilharia 
antiaérea inimiga. 
 
4.4.5 ANÁLISE DA MISSÃO 
 
4.4.5.1 A análise da missão oferece subsídio inicial quanto ao apoio a ser 
prestado pelos meios de busca. 
 
4.4.5.2 A intenção dos comandantes da divisão e do C Ex orienta quanto aos 
objetivos futuros, o que poderá interferir na manobra dos meios da bateria. 
 
4.4.5.3 Na análise da missão, atribuição pessoal do comandante, devem ser 
verificados os seguintes fatores: 
a) enunciado da missão; 
b) missão da artilharia que enquadra a Bia BA; 
c) condições de execução, contidas na DBA e no PPBA e missão tática da 
bateria; 
d) ações a realizar pela Bia BA; e 
e) conclusão. 
 
4.4.5.4 Para verificação da missão da artilharia que enquadra a Bia BA, devem 
ser observados aspectos como: 
a) missão tática; 
b) zona de ação prioritária para o apoio; 
c) prazos disponíveis; e 
d) diretrizes, ordens, recomendações e medidas de coordenação contidas na 
DBA. 
 
4.4.5.5 Após analisar a missão, o comandante da bateria emite suas diretrizes 
para o emprego da Bia BA, estabelecendo: 
a) dados e conclusões da análise da missão e considerações preliminares; 
b) objetivos de busca a serem alcançados; e 
c) o cronograma de trabalho (confecção do PBA e emissão de relatórios de 
busca).  
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4.4.6 SITUAÇÃO E SUA COMPREENSÃO 
 
4.4.6.1 Devem ser levantados todos os aspectos que podem influenciar o 
emprego da bateria, sendo delineadas linhas de ação (L Aç) para o 
cumprimento da missão. 
 
4.4.6.2 São analisados os seguintes aspectos relacionados com as 
características da operação: 
a) tipo de operação (ofensiva, defensiva, complementar, subsidiária); 
b) manobra da artilharia que enquadra a Bia BA, bem como do escalão 
enquadrante; 
c) pontos críticos do terreno para emprego do SARP, deslocamentos nas 
manobras de posição ou que afetem os sensores; 
d) prioridade dos objetivos de busca; 
e) largura e profundidade da zona de ação da bateria;  
f) necessidades de coordenação; e 
g) atualização das condições meteorológicas. 
 
4.4.7 POSSIBILIDADES DO INIMIGO, LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO 
 
4.4.7.1 Nessa fase, o estado-maior levanta o máximo de informações e 
estabelece linhas de ação a serem apresentadas ao Cmt. 
 
4.4.7.2 Os dados obtidos permitirão a consecução de um melhor processo 
decisório. 
 
4.4.7.3 O S-2 levanta aspectos a respeito da situação do inimigo, com base nas 
informações do escalão superior: 
a) tipos de defesa antiaérea (baixa, média altura); 
b) quantidade de meios antiaéreos; 
c) características do armamento empregado (arma, munição, alcance); 
d) possibilidade de desdobramento (análise dos pontos que deverão estar 
protegidos pela defesa AAe); 
e) características dos meios de artilharia de campanha, mísseis e foguetes 
(alcance, quantidade e tipos de munição); 
f) possibilidade de desdobramento da artilharia de campanha inimiga; 
g) possibilidade de busca de alvos da artilharia de campanha inimiga; 
h) possibilidade da artilharia antiaérea inimiga; 
i) situação aérea (equilíbrio, superioridade, inferioridade); 
j) características do terreno de emprego; 
k) atualização constante das condições meteorológicas; 
l) meios do inimigo aéreo (Ini Ae); e 
m) capacidade de guerra eletrônica. 
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4.4.7.4 O S-3 busca levantar os seguintes fatores: 
a) possibilidades e limitações no apoio à zona de ação da bateria, por meio do 
planejamento na carta; 
b) manobras possíveis de serem realizadas para manter a continuidade do 
apoio; 
c) manobras da força apoiada; 
d) necessidades de apoio (pedidos de busca); 
e) segurança no desdobramento e emprego da bateria; 
f) necessidades de ligações e comunicações; 
g) necessidades de medidas de coordenação do espaço aéreo; 
h) autonomia da aeronave remotamente pilotada da Bia BA; e 
i) alcance dos sensores da bateria. 
 
4.4.7.5 O S-4 é responsável por apresentar assuntos atinentes à logística, tais 
como: 
a) a situação do suprimento (particularmente Cl I e III), da manutenção, do 
transporte e da saúde; 
b) locais de ressuprimento; 
c) possibilidades de desdobramento da Bia BA, a fim de serem mantidas as 
condições de ressuprimento e manutenção; 
d) demandas de apoio logístico à bateria, principalmente no que se refere à 
manutenção e necessidade de módulos especializados de apoio; 
e) distância da área de decolagem do SARP até a LP/LC ou LAAD; e 
f) eixo principal de suprimento. 
 
4.4.7.6 As regiões, para PC e área de trens (AT), são decididas pelo Cmt, após 
assessoramento do S-3, S-4 e O Com, atentando para: 
a) rede de estradas; 
b) cobertura oferecida e desenfiamento oferecidos pelo terreno;  
c) localização do PC do COT; 
d) localização da logística que apoia a bateria; 
e) estabelecimento das comunicações com o COT, com o sistema de armas e 
com os meios de busca da bateria; 
f) distância até as regiões de desdobramento dos meios de busca; e 
g) facilidade para instalação. 
 
4.4.7.7 O reconhecimento das áreas de trens e do PC serão realizados pelo   
S-3 e S-4, dentro das possibilidades de tempo e de acordo com as imposições 
do COT. 
 
4.4.7.8 As regiões de desdobramento dos meios de busca são planejadas pelo 
S-3 e apresentadas ao Cmt Bia BA, enfatizando aspectos, como: 
a) zona de ação (Z Aç) atribuída à missão tática; 
b) questões topográficas do terreno, evitando, nos casos dos sensores, as 
zonas de sombra; 
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c) alcance dos materiais, o mais próximo das linhas inimigas e fora do alcance 
dos materiais de apoio de fogo inimigo; 
d) emprego dos meios nas áreas de maior importância para a manobra do 
escalão apoiado, na impossibilidade de oferecer apoio a toda a zona de ação; 
e) situação de combate existente;  
f) situação dos meios da bateria; 
g) disponibilidade de suprimento; e 
h) possibilidades da rede de estradas. 
 
4.4.7.9 O planejamento da montagem do sistema de comunicações é 
apresentado pelo O Com ao Cmt, com o S-2 e S-3 cooperando nesse estudo, 
sendo observados: 
a) eixo de comunicações; 
b) ligações internas e externas; 
c) possibilidade de apoio pelo escalão superior; 
d) utilização de instruções para exploração de comunicações e eletrônica (IE 
Com Elt) na bateria; 
e) medidas contra guerra eletrônica; e 
f) facilidade para instalação. 

4.4.7.10 O EM, de posse das informações, pode, então, formular linhas de 
ação a serem apresentadas ao Cmt Bia. A constante integração do EM é 
fundamental para que o planejamento de emprego da Bia leve em 
consideração os fatores de responsabilidade de cada um de seus integrantes.  
 
4.4.7.11 O EM deve buscar confrontar as nossas linhas de ação com as 
possibilidades do inimigo aéreo e artilharia antiaérea da força oponente. 
 
4.4.7.12 Para a execução do planejamento, faz-se necessária a constante 
integração entre a Bia BA e o COT. 
 
4.4.8 COMPARAÇÃO DAS LINHAS DE AÇÃO 
 
4.4.8.1 As linhas de ação são apresentadas ao Cmt, estabelecendo as 
vantagens e desvantagens de cada uma, a fim de que o Cmt Bia possa tomar a 
melhor decisão. 
 
4.4.8.2 As comparações devem seguir alguns aspectos, como: 
a) segurança; 
b) comunicações; 
c) apoio logístico; 
d) atendimento às demandas do COT; e 
e) facilidade de desdobramento e de manobra dos meios. 
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4.4.9 DECISÃO 
 
4.4.9.1 O Cmt decide por uma L Aç ou pela combinação de linhas de ação, 
informando ao escalão superior aspectos que dificultem a atuação da bateria. 
 
4.4.9.2 A decisão permitirá ao COT e à Bia entender como deve ser cumprida a 
missão, com elementos claros acerca das possibilidades e limitações do apoio.  
 
4.4.9.3 O desenvolvimento das ações, bem como novas informações podem 
modificar as decisões a respeito do emprego da Bia BA. 
 
4.4.9.4 Com base na decisão, é confeccionado o plano de busca de alvos da 
bateria e remetido ao COT. 
 
4.4.9.5 O S-3 expede as diretrizes aos comandantes das seções de meios de 
busca para iniciarem seus planejamentos, aguardando a confirmação do COT. 
 
4.4.10 ORDEM DE OPERAÇÕES  
 
4.4.10.1 A ordem de operações (O Op) é o documento expedido que 
estabelece as diretrizes do Cmt relativas ao cumprimento da missão da bateria 
e que visa a orientar internamente as seções que compõem a bateria. 
 
4.4.10.2 Uma O Op compreende: cabeçalho, texto e fecho. 
 
4.4.10.3 O cabeçalho é composto por: 
a) número do exemplar distribuído; 
b) unidade que o expede; 
c) local da expedição; 
d) data-hora; e 
e) indicativo de referência.  
 
4.4.10.4 O texto compreende seis parágrafos:  
a) situação;  
b) missão;  
c) execução;  
d) logística;  
e) comando e comunicações; e  
f) considerações civis. 
 
4.4.10.5 O fecho é composto por: 
a) assinatura; 
b) anexos; 
c) distribuição; e 
d) autenticação. 
 



EB70-MC-10.378 

4-14 

4.4.10.6 O S-3 é responsável pela confecção da ordem de operações, 
estabelecendo as diretrizes quanto às operações e reunindo as informações 
confeccionadas pelos demais integrantes do estado-maior, como: S-1 com 
informações relativas a pessoal; S-2 com informações relativas às condições 
meteorológicas, terreno e informações do inimigo; S-4 com informações 
relativas a suprimento, transporte, saúde; e do oficial de comunicações com 
informações relativas às comunicações e ao comando e controle (C²). 
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CAPÍTULO V 
 

EMPREGO E DESDOBRAMENTO 
 
 
 

5.1 EMPREGO TÁTICO DA BATERIA DE BUSCA DE ALVOS 
 
5.1.1 As considerações gerais, características e finalidades da Bia BA possuem 
princípios similares aos do grupo de artilharia de campanha (GAC), os quais 
estão apresentados no manual Grupo de Artilharia de Campanha. 
 
5.1.2 A seção de operações e a seção de inteligência deverão estar 
justapostas ao COT do escalão de artilharia enquadrante para proporcionar 
ações rápidas e oportunas sobre o alvo, bem como para a reunião de informes 
gerais por meio das seções de busca (Rdr C Bia, SARP e Vig Ter). 
 
5.1.3 De acordo com as capacidades da Bia BA e a sua natureza, as missões 
táticas de ação de conjunto (Aç Cj) e de apoio direto (Ap Dto) serão as mais 
adequadas. 
 
5.1.4 MISSÃO TÁTICA 
 
5.1.4.1 A Bia BA não integrante de um grupo de busca de alvos receberá, 
preferencialmente, a missão tática de ação de conjunto. 
 
5.1.4.2 A missão tática de apoio direto será atribuída à Bia BA ou às suas 
seções para o apoio aos escalões brigada e unidade de manobra ou de 
artilharia.  
 
5.1.4.3 A Bia BA, bem como suas seções de busca, poderá ser passada em 
reforço a outro escalão, situação em que o comando e a logística passam a ser 
atribuições do escalão que recebe a bateria. 
 
5.1.4.4 Quando nenhuma missão tática padrão traduzir a ideia do comandante, 
poderá ser atribuída à Bia BA a situação de comando reforço. 
 
5.1.5 AÇÃO DE CONJUNTO 
 
5.1.5.1 A missão tática mais comumente atribuída à Bia BA é a de ação de 
conjunto, com a finalidade de atender ao fundamento do controle centralizado 
ao máximo possível, com o qual o Cmt do escalão de artilharia enquadrante 
possa intervir imediatamente no combate. 
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5.1.5.2 O processo de desdobramento é análogo ao processo fracionado por 
baterias, entretanto poderá ser “fracionado por seções”, considerando as 
características e limitações do material de dotação da Bia BA. 
 
5.1.5.3 A Bia BA mudará de posição mediante ordem do escalão de artilharia 
enquadrante, tendo seus meios de busca desdobrados, conforme 
determinação de seu comandante após o devido estudo de situação. 
 
5.1.6 APOIO DIRETO 
 
5.1.6.1 Poderá ser atribuída à Bia BA a missão de apoio direto com a finalidade 
de atender ao fundamento tático de apoio adequado a um elemento de 
manobra ou para priorizar alguma área na operação, inclusive podendo ser 
atribuída a um módulo de busca com o objetivo de realizar uma tarefa 
específica. 
 
5.1.6.2 Ao ser atribuída essa missão tática a uma seção de busca em proveito 
de um Esc inferior à DE, a Bia BA exercerá menor grau de controle sobre a 
missão. 
 
5.1.6.3 As seções de busca de alvos (Seç BA) em Ap Dto mudarão de posição 
mediante ordem do Cmt Bia BA, devido à mudança no combate ou por 
imposição do escalão superior de artilharia enquadrante. 
 
5.1.6.4 A Seç BA em Ap Dto deverá estar reforçada com um módulo da seção 
de operações para apoiar o seu emprego (Emp) e planejamento (Plj) do meio 
em proveito do elemento apoiado (SFC). 
 
 
5.2 DESDOBRAMENTO DOS MEIOS 
 
5.2.1 O desdobramento dos meios de uma bateria de busca de alvos não 
segue um dispositivo rígido, podendo admitir várias posições desde que 
atendam à mesma finalidade tática. 
 
5.2.2 Para o desdobramento dos meios de uma Bia BA, deverão ser seguidos 
alguns fatores comuns a qualquer tipo de operação, tais quais: segurança, 
deslocamentos, circulação na posição, dispositivo da força apoiada, 
continuidade de observação, coordenação e comando e controle. 
 
5.2.3 No desdobramento, deverão ser observados os seguintes aspectos: 
a) quanto à segurança – camuflagem, desenfiamento, espaço para dispersão 
dos meios, obstáculos interpostos entre a posição e o inimigo, facilidade para a 
ocupação da posição de troca, distância da LP/LC ou LAADA e proximidade de 
tropas amigas; 



EB70-MC-10.378 

5-3 

b) quanto aos deslocamentos – condições de trafegabilidade, obstáculos, 
segurança para acesso à área de posição e, desta, para a posição de 
manobra; 
c) quanto à circulação – condições de circulação no interior da posição, 
natureza do solo, efeitos das condições meteorológicas no solo e obstáculos 
interpostos; 
d) quanto ao dispositivo da força apoiada – amplitude do setor de observação e 
orientação da parte mais importante da frente; 
e) quanto à continuidade de observação – características das posições de 
manobra (acesso, segurança etc.), alcance e orientação do deslocamento;  
f) quanto à coordenação – necessidade de coordenação com o escalão 
superior, unidades vizinhas, tropas apoiadas e outras; e 
g) quanto ao comando e controle – a distância das seções de sensores (Seç 
Sns) deve ser adequada aos meios C² disponíveis na Bia BA.  
 
5.2.4 RADARES 
 
5.2.4.1 Os radares são equipamentos eletrônicos ativos e, consequentemente, 
sujeitos a contramedidas eletrônicas. Poderão ser empregados tanto nas 
operações de movimento quanto em operações mais estáticas. 
 
5.2.4.2 A Bia BA emprega três tipos de radares: radar de busca de alvos, radar 
multifunção e radar de vigilância terrestre. 
 
5.2.4.3 Nas operações de movimento, os radares deverão ser empregados 
ativamente para proporcionar cobertura contínua. Mas, nas situações estáticas, 
deverão ser preparadas posições de troca, a fim de dificultar o esforço inimigo 
de neutralização do radar. 
 
5.2.4.4 O Cmt Bia BA determina a área de posição da Seç Rdr, devendo o 
comandante da seção de radar (Cmt Seç Rdr) responsabilizar-se por seu 
desdobramento. 
 
5.2.4.5 Quanto aos radares de busca de alvos e multifunção, normalmente, 
serão designadas posições em ambos os lados da zona de ação, de modo que 
haja a cobertura radar na maior parte dela. Sempre que possível, as posições 
desses radares deverão estar próximas às posições de unidades de combate, 
a fim de aproveitar a sua segurança e de facilitar as ligações e comunicações. 
 
5.2.4.6 Quanto aos radares de vigilância terrestre, a posição deverá possibilitar 
as comunicações, facilitar a topografia e o apoio logístico e possibilitar o 
aproveitamento do dispositivo de defesa das unidades apoiadas. Se possível, o 
posicionamento dos sensores de vigilância deverá localizar-se de 1 a 2 Km da 
LP/LC ou LAADA. 
 



EB70-MC-10.378 

5-4 

5.2.4.7 O Cmt Bia BA determinará o setor de busca de cada radar sob 
coordenação do S-3 da Bia BA. O Cmt Seç Rdr realiza a escolha final da 
posição dos radares, de acordo com as possibilidades e limitações táticas e 
técnicas do material. 
 
5.2.4.8 O sargento adjunto da seção (Sgt Adj Seç) será o responsável por 
reconhecer e mobiliar a posição da viatura de comando e controle. 
 
5.2.4.9 O sargento chefe de grupo de apoio (Sgt Ch Gp Ap) deve reconhecer e 
montar o órgão em que serão realizadas as atividades logísticas de 
manutenção, suprimento e apoio dos meios radar. 
 
5.2.4.10 Os chefes de grupamentos de radares (Ch Gp Rdr) deverão 
reconhecer e ocupar a posição onde serão desdobrados os radares. 
 
5.2.4.11 São fatores que influenciam a escolha da posição do radar: 
a) linha de visada; 
b) número de radares disponíveis; 
c) tipo de superfície refletora; 
d) acesso; 
e) comunicações; 
f) inclinação do terreno; 
g) capacidade de apoio logístico; 
h) disfarce e organização do terreno; 
i) interferência mútua; e 
j) defesa local. 
 
5.2.4.11.1 Linha de Visada 
- É ideal que a posição de cada radar tenha a linha de visada livre em todas as 
direções. É muito difícil satisfazer esta condição, porém ela deve ser atendida, 
em sua plenitude, no setor principal do radar.  
 
5.2.4.11.2 Número de Radares Disponíveis 
- A quantidade de radares disponíveis influencia diretamente seu 
posicionamento. O desdobramento dos radares deve levar em consideração 
frequentes mudanças de posição dos radares (posições de troca), a fim de 
dificultar a detecção por parte do inimigo. 
 
5.2.4.11.3 Tipo de Superfície Refletora 
- Influencia diretamente o alcance máximo de detecção a ser obtido por cada 
aparelho. Deve-se atentar para a movimentação do terreno, bem como para a 
existência de bosques e edificações na região circunvizinha à posição do radar. 
 
5.2.4.11.4 Acesso 
- Devem ser buscadas posições com facilidade de acesso, preferencialmente, 
próximas às estradas. 
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5.2.4.11.5 Comunicações 
- É um fator fundamental, pois deve haver a capacidade de comunicações com 
o Centro de Coordenação de Informações (CCI) e com o sistema de armas 
(quando necessário).  
 
5.2.4.11.6 Inclinação do Terreno 
- Analisar as condições do terreno, verificando se a inclinação não ultrapassa a 
capacidade dos dispositivos de nivelamento dos equipamentos, permitindo uma 
operação dentro dos parâmetros previstos para cada aparelho. 
 
5.2.4.11.7 Capacidade de Apoio Logístico 
- Na escolha da posição do radar, deve-se levar em consideração os aspectos 
logísticos, de modo a tornar exequível o suporte, principalmente as demandas 
de suprimentos do pessoal e a manutenção dos equipamentos. 
 
5.2.4.11.8 Disfarce e Organização do Terreno 
- Sempre que possível, a posição deve facilitar o disfarce do radar e propiciar a 
construção de abrigos para a guarnição do radar.  
 
5.2.4.11.9 Interferência Mútua 
- A fim de não haver interferência entre os radares, as posições devem ser bem 
afastadas umas das outras. Sempre que possível, as posições devem ser 
separadas por massa cobridora, para evitar a radiação direta. 
 
5.2.4.11.10 Defesa Local 
- Os radares são objetivos compensadores para as ações inimigas. Isso se 
deve à sua grande importância, extrema vulnerabilidade, alta silhueta, 
pequenas guarnições e dificuldade para saída de posição, apesar de boa 
mobilidade para grandes deslocamentos. Assim, a tropa apoiada deve prover 
os meios necessários à defesa imediata da posição do radar sempre que 
possível. 
 
5.2.5 SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (SARP) 
 
5.2.5.1 Os SARP são um conjunto de meios necessários ao cumprimento de 
determinada missão com o emprego de ARP. Esses sistemas englobam 
diversos elementos além da plataforma aérea, tais como: estação de controle 
de solo, terminais de enlace e de transmissão de dados, carga paga, 
infraestrutura de apoio e os recursos humanos. 
 
5.2.5.2 O comandante da Seç SARP emprega as aeronaves em coordenação 
com o S-2 da Bia BA, o qual terá o seu planejamento alinhado com as 
demandas do E-2 da AD ou da ACEx. 
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5.2.5.3 O Cmt Bia BA determina a posição na qual a Seç SARP será 
desdobrada, devendo o Cmt Seç SARP ser o responsável por seu 
desdobramento e escolha das posições dos meios. 
 
5.2.5.4 O Sgt Adj será o responsável por reconhecer e mobiliar a posição da 
viatura de comando e controle. 
 
5.2.5.5 O Sgt Ch Gp Ap deve reconhecer e montar o órgão em que serão 
realizadas as atividades logísticas de manutenção, suprimento e apoio dos 
meios do SARP. 
 
5.2.5.6 Os comandantes de grupo (Cmt Gp) SARP deverão reconhecer e 
ocupar a posição na qual serão desdobradas as instalações para as 
aeronaves. 
 
5.2.5.7 Quanto aos fatores de seleção da área de posição do SARP, deverão 
ser considerados, principalmente, o inimigo e o terreno. 
 
5.2.5.8 O inimigo deve ser levado em consideração no desdobramento do 
SARP. São fatores que influenciam diretamente seu desdobramento: a 
localização, o dispositivo, as possibilidades do inimigo, em especial no que 
tange à capacidade de sua artilharia, sua ordem de batalha eletrônica, defesas 
aéreas e antiaéreas. Deve o SARP, sempre que possível, ser desdobrado fora 
do alcance desses meios inimigos. 
 

5.2.5.9 Devem ser previstas medidas de proteção ativa e passiva para as 

posições do SARP, visto que é um alvo de grande valor para a ação inimiga. 
 
5.2.5.10 Quanto ao terreno, devem ser buscados locais que possuam 
infraestrutura adequada ao desdobramento dos meios logísticos de apoio e 
manutenção do SARP; áreas que favoreçam a dispersão e dissimulação dos 
meios, principalmente das ARP; facilidade de acesso; e locais que favoreçam o 
pouso e decolagem da ARP. 
 
5.2.6 LOCALIZAÇÃO PELO SOM 
 
5.2.6.1 A seção de localização pelo som (Seç Loc Som) tem a possibilidade de 
operar 24 horas por dia. Os equipamentos de localização pelo som (Loc Som) 
podem ser empregados tanto nas operações de movimento quanto nas 
estáticas. Nas operações de movimento, os sensores de Loc Som serão 
empregados ativamente, visando a proporcionar cobertura contínua. 
 
5.2.6.2 Os sensores de Loc Som não necessitam de linha de visada para o 
alvo. São muito eficientes em períodos de pouca ou nenhuma visibilidade e 
podem ser um eficiente meio para localizar as posições de artilharia inimigas. 
No entanto, terrenos montanhosos podem afetar as operações, devido ao eco 
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produzido, diminuindo a precisão do equipamento, e ventos fortes podem 
tornar a localização pelo som ineficiente. 
 
5.2.6.3 Devido ao seu alcance menor, os equipamentos de Loc Som são 
instalados mais próximos à LP/LC ou LAADA. Assim, o tempo disponível é um 
fator preponderante para a instalação dos sensores e precisão de seu 
levantamento. 
 
5.2.6.4 Quando o tempo permitir, poderão ser instaladas bases definitivas que 
utilizam um maior número de sensores e proporcionam uma maior precisão no 
levantamento de alvos.  
 
5.2.6.5 Quando não houver tempo disponível para a instalação de uma base de 
som definitiva, será utilizado o tipo de base expedito. Tal base dispõe de um 
menor número de microfones que são instalados sem auxílio da topografia. As 
bases de som poderão ser locadas por inspeção na carta. As locações dos 
alvos não poderão ser transmitidas ao Esc Sup ou unidades apoiadas, visto 
que a base não está na mesma trama da artilharia amiga. Porém, esse tipo de 
base possibilita que a Seç Loc Som auxilie na ajustagem dos tiros das armas 
de tiro indireto sobre os alvos inimigos. 
 
5.2.6.6 O Cmt Bia BA determina a posição na qual a Seç Loc Som será 
desdobrada, devendo o Cmt Seç Loc Som ser o responsável por seu 
desdobramento e escolha das posições dos meios. 
 
5.2.6.7 O Sgt Adj será o responsável por reconhecer e mobiliar a posição da 
viatura de comando e controle. 
 
5.2.6.8 O Sgt Ch Gp Ap deve reconhecer e montar o órgão em que serão 
realizadas as atividades logísticas de manutenção, suprimento e apoio dos 
meios de localização pelo som. 
 
5.2.6.9 Os comandantes dos grupos de localização pelo som (Cmt Gp Loc 
Som) deverão reconhecer e ocupar a posição onde serão desdobrados os 
sensores. 
 
 
5.3 DESDOBRAMENTO DO POSTO DE COMANDO 
 
5.3.1 O posto de comando (PC) da bateria de busca de alvos é o conjunto de 
órgãos e instalações voltados a realizar o C², sobretudo para a coordenação e 
planejamento das operações táticas, correntes e futuras. Possibilita ao 
comandante e ao seu estado-maior o exercício de suas funções táticas e 
logísticas. 
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5.3.2 O PC normalmente é dividido em escalões, sendo um avançado e o outro 
recuado. O escalão avançado é, frequentemente, o PC propriamente dito, onde 
são realizadas as atividades de direção, planejamento, coordenação e controle 
das operações da Bia BA. O escalão recuado, também chamado de área de 
trens (AT), tem os encargos logísticos da Bia BA. 
 
5.3.3 Os principais encargos do EM, no PC, estão elencados com as 
operações e atividades de inteligência. O oficial de comunicações (O Com) da 
bateria de busca de alvos assessora o comandante no desdobramento do PC. 
Assim, além do exercício de suas atribuições normais de seu cargo, cabe a ele 
responsabilizar-se pela: 
a) localização dos órgãos do PC; 
b) organização do PC; 
c) direção do deslocamento do PC; 
d) fiscalização e coordenação do serviço de rancho, viaturas e suprimentos do 
PC; e 
e) organização da segurança local do PC. 
 
5.3.3.1 Cabe ao subcomandante verificar o estacionamento e funcionamento 
do PC da Bia BA, e cabe ao Oficial de Inteligência verificar a segurança do PC 
e dos meios de comunicações. O Cmt do escalão recuado da área de 
trens/bateria de busca de alvos (AT/Bia BA) é o S-4, sendo o responsável pela 
montagem e funcionamento dos órgãos da AT. 
 
5.3.4 FATORES DE SELEÇÃO DO POSTO DE COMANDO 
 
5.3.4.1 O Cmt Bia BA poderá ter a liberdade de escolha da posição do PC. 
Deve informar sua decisão e possíveis mudanças de posição ao escalão 
superior com a máxima brevidade. 
 
5.3.4.2 O escalão superior poderá designar a região, ou mesmo, a localização 
do PC da Bia BA. Poderá também determinar que a posição do PC da Bia BA 
fique orientada com o eixo de comunicações atribuído por ele. 
 
5.3.4.3 Os fatores que influenciam a localização do PC da Bia BA são: 
a) facilidade de ligação com o PC do Esc Sup; 
b) facilidade de ligação com a força apoiada e com as Seç Sns desdobradas; 
c) afastamento de pontos notáveis do terreno e de instalações importantes, 
particularmente posições de artilharia, para evitar os efeitos da busca de alvos 
inimiga; 
d) espaço suficiente para a dispersão dos órgãos; 
e) boas condições de cobertura e desenfiamento; e 
f) facilidade de acesso. 
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5.3.4.4 Órgãos do Posto de Comando 
 
5.3.4.4.1 O PC da bateria de busca de alvos compreende os seguintes órgãos: 
a) centro de operações (C Op): 

- centro de comando (C Cmdo); 
- centro de coordenação de informações (CCI); e 
- centro de comunicações (C Com). 

b) posto de controle de feridos (PCF); 
c) zona de pouso de helicóptero (ZPH); 
d) área de estacionamento; e 
e) linha de viaturas.  
 
5.3.4.5 Centro de Operações 
 
5.3.4.5.1 O C Op é a instalação empregada mais ativamente nas operações da 
Bia BA. Ele é composto pelos seguintes órgãos: centro de comando, centro de 
coordenação de informações e centro de comunicações.  
 
5.3.4.5.2 Esses órgãos, normalmente, localizam-se em uma mesma área, 
distantes a cerca de cem metros uns dos outros. O posicionamento depende 
do espaço disponível e das particularidades do terreno. 
 
5.3.4.5.3 O C Op deve ser capaz de realizar o controle tático e técnico da Bia 
BA, por intermédio do CCI. A troca de informações com os sistemas de armas 
e com o Esc Sup é realizada por meio do C Com. 
 
5.3.4.6 Comando 
 
5.3.4.6.1 O Cmdo é o local onde o Cmt Bia BA realiza seus trabalhos, 
assessorado por seu EM. Em geral, o Cmdo é localizado em posição coberta e 
abrigada e que facilite o contato pessoal do comandante com os demais órgãos 
da área do PC. 
 
5.3.4.7 Centro de Coordenação de Informações 
 
5.3.4.7.1 O CCI é o órgão do PC responsável pelo controle tático e técnico dos 
meios de busca de alvos. Funciona sob a chefia do SCmt, com a supervisão do 
S-3 em trabalho conjunto com o S-2.  
 
5.3.4.7.2 O CCI é composto por equipamentos informatizados que operam de 
forma integrada. Ele recebe os pedidos de busca do escalão enquadrante e as 
informações sobre os alvos, analisa-os e transforma-os em missões para as 
suas seções.  
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5.3.4.7.3 É composto pelas seções de inteligência (chefiada pelo S-2) e 
operações (chefiada pelo S-3), que trabalham de forma integrada. Conta com o 
pessoal de operações, de informações e análise de alvos. 
 
5.3.4.8 Centro de Comunicações 
 
5.3.4.8.1 O C Com é montado pelo Gp Com e supervisionado pelo oficial de 
comunicações, o qual se responsabiliza pelo planejamento e pelas ligações do 
C Com. 
 
5.3.4.8.2 É o órgão encarregado pela recepção, transmissão, criptografia, 
decriptografia e pelo controle de mensagens do PC. Recebe as ligações do Esc 
Sup e estabelece as ligações internas do PC e com os elementos apoiados 
(quando necessário). 
 
5.3.4.9 Posto de Controle de Feridos 
 
5.3.4.9.1 Na área do PC, é desdobrado um PCF, que deverá ser montado pela 
turma de evacuação do grupo saúde (Gp Sau), em região de fácil acesso. 
 
5.3.4.10 Zona de Pouso de Helicóptero 
 
5.3.4.10.1 A ZPH é estabelecida quando há previsão de recebimento de apoio 
de helicópteros nas operações ou por determinação do escalão superior. O 
terreno ocupado deve ser plano e afastado de árvores, antenas, postes e fios 
para facilitar a operação dos helicópteros. Em princípio, a Bia BA deve 
aproveitar locais de aterragem organizados por outra unidade. 
 
5.3.4.11 Área de Estacionamento 
 
5.3.4.11.1 A área de estacionamento é montada pelo Sgt Adj Seç Log e ela 
deve fornecer a estrutura necessária para atender às necessidades de 
alimentação, de higiene e de descanso do pessoal que atua no PC. Deve ficar 
a cerca de 200 metros da área do PC. 
 
5.3.4.12 Linha de Viaturas (L Vtr) 
 
5.3.4.12.1 A L Vtr é o local onde serão estacionadas as viaturas que apoiam o 
PC avançado. Esse posto é montado pelo sargento auxiliar de operações (Sgt 
Aux Op), que deve reconhecer o local da L Vtr e seu itinerário desde o local do 
órgão mais afastado. 
 
5.3.4.12.2 Deve ficar em região de fácil acesso, ampla e com bastante coberta. 
A linha de viaturas deve ficar afastada de 300 a 500 metros da área do PC. 
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5.4 DESDOBRAMENTO DA ÁREA DE TRENS 
 
5.4.1 O apoio logístico da Bia BA é realizado pela Seç Log com seus grupos de 
manutenção, de suprimento e de saúde. A área de atuação da bateria de busca 
(AT/Bia BA) é desdobrada sob a supervisão do S-4. 
 
5.4.2 FATORES DE SELEÇÃO DA ÁREA DE TRENS 
 
5.4.3 A AT/Bia BA localiza-se, normalmente, em áreas próximas a defesas 
estabelecidas, buscando atender à sua atividade-fim, isto é, atender às 
condições de segurança e prestar apoio cerrado à SU. Busca-se também 
proximidade e facilidade de acesso para a base logística terrestre (BLT) ou 
grupamento logístico (Gpt Log) mais próximo.  
 
5.4.4 Os fatores que influenciam a localização da área de trens (AT) da Bia BA 
são: 
a) dimensão; 
b) segurança; 
c) terreno; 
d) situação logística; e 
e) coordenação. 
 
5.4.5 FATORES DE SELEÇÃO PARA OS ÓRGÃOS DA ÁREA DE TRENS DA 
BATERIA DE BUSCA DE ALVOS 
 
5.4.5.1 Dimensão  
a) Dimensão adequada ao desdobramento dos órgãos que compõem a AT/Bia 
BA. 
b) Segurança – desenfiamento (massa cobridora). 
c) Cobertura vegetal para camuflagem. 
d) Afastado de pontos notáveis. 
e) Espaço para dispersão. 
d) Distância da linha de contato. 
e) Proximidade de tropa amiga. 

f) Obstáculos interpostos entre a posição e o inimigo. 

 
5.4.5.2 Terreno 
a) Itinerários de acesso e no interior da posição. 
b) Natureza do solo e efeito das condições meteorológicas (Cndc Meteo); 
c) Ausência de obstáculos. 
d) Condições de trafegabilidade das vias.  
e) Facilidade de acesso. 
f) Existência de construções. 
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5.4.5.3 Situação Logística  
a) Proximidade da estrada principal de suprimento (EPS). 
b) Proximidade da base logística do Esc Sup. 
 
5.4.5.4 Coordenação 
- Necessidade de coordenação com o Esc Sup, unidades vizinhas e/ou tropa 
apoiada. 
 
5.4.6 ÓRGÃOS DA ÁREA DE TRENS 
 
5.4.6.1 A AT/Bia BA é constituída pelos seguintes órgãos: 
a) centro de logística (C Log); 
b) posto de distribuição de suprimentos classes I e III; 
c) posto de coleta de salvados (se determinado); 
d) posto de coleta de mortos (se necessário); 
e) área de manutenção; 
f) área de cozinha; e 
g) posto de socorro. 
 
5.4.6.2 Centro de Logística (C Log) 
 
5.4.6.2.1 É constituído pela 1ª e 4ª seção da Bia BA e mobiliado pelos Gp 
Cmdo, da Seç Cmdo e da Seç Log da SU. No C Log, são planejadas e 
gerenciadas as atividades logísticas e administrativas da bateria. Sempre que 
possível, o chefe da 1ª seção (S-1) e o chefe da 4ª seção (S-4) executam suas 
atribuições a partir dessa instalação.  
 
5.4.6.2.2 Deve ser instalado em uma posição central, em área coberta, com 
espaço para a dispersão das instalações e para a instalação dos meios de 
comando e controle (C²). 
 
5.4.6.3 Posto de Distribuição de Suprimento Classe I (P Distr Sup Cl I) 
 
5.4.6.3.1 Essa instalação é mobiliada pelo grupo de suprimentos da seção de 
logística da bateria de busca (Gp Sup da Seç Log da Bia BA). Nesse local, o 
posto recebe do Esc Sup, armazena e distribui os gêneros alimentícios não 
preparados e água potável para abastecer o PC e as Seç Sns. 
 
5.4.6.3.2 O P Distr Sup Cl I deve ficar próximo ao EPS, em local coberto, de 
solo firme e seco (evitar locais baixos e alagadiços). O espaço deve possibilitar 
a dispersão e a ocultação de suprimentos volumosos. 
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5.4.6.4 Posto de Distribuição de Suprimento Classe III (P Distr Sup Cl III) 
 
5.4.6.4.1 Essa instalação é mobiliada pelo Gp Sup da Seç Log da Bia BA. 
Nesse local, o posto recebe do Esc Sup, armazena e distribui os óleos e os 
combustíveis para abastecer o PC e as Seç Sns. 
 
5.4.6.4.2 O P Distr Sup Cl III deve ficar próximo à área de manutenção de 
viaturas da Bia. Os principais requisitos para sua instalação são: local coberto, 
amplo espaço para a dispersão, terreno plano, de solo firme e próximo à 
estrada. 
 
5.4.6.5 Posto de Coleta de Salvados (P Col Slv) 
 
5.4.6.5.1 O P Col Slv somente será instalado quando determinado pelo Esc 
Sup. Nesse caso, ele fica a cargo do grupo de manutenção da seção de 
logística (Gp Mnt da Seç Log). Deve ser montado em área próxima à área de 
manutenção, coberta e com espaço para a dissimulação dos salvados 
recebidos. 
 
5.4.6.6 Posto de Coleta de Mortos (P Col Mor) 
 
5.4.6.6.1 O P Col Mor deverá estar a cargo do grupo de pessoal da seção de 
comando (Gp Pes da Sec Cmdo) da Bia BA. Essa instalação deve estar o mais 
à retaguarda possível, oculta das vistas da tropa. Deve ser localizada próximo 
a uma estrada e com ligação à EPS. 
 
5.4.6.7 Área de Manutenção (A Mnt) 
 
5.4.6.7.1 A cargo do Gp Mnt da Seç Log, os principais requisitos para sua 
instalação são: local coberto, amplo espaço para a dispersão, terreno plano, 
solo firme e próximo à estrada. 
 
5.4.6.8 Área de Cozinha (A Coz) 
 
5.4.6.8.1 É o local mobiliado pela turma de rancho da Seç Log da Bia BA, 
normalmente montado próximo ao P Distr Sup Cl I. Nele, prepara-se a ração 
quente que alimentará a Bia BA. No entanto, a cozinha pode ser 
descentralizada para as Seç Sns realizarem o preparo de sua ração quente, 
quando as distâncias forem muito longas para o transporte. 
 
5.4.6.9 Posto de Socorro (PS) 
 
5.4.6.9.1 A cargo do Gp Sau da Seç Log, esta instalação deve estar o mais à 
retaguarda possível, oculta das vistas da tropa e deve ser localizada próximo a 
uma estrada e com ligação à EPS. 
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CAPÍTULO VI 
 

COMANDO E CONTROLE 
 
 
 
6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
6.1.1 A eficácia do sistema de busca de alvos depende sobremaneira da 
capacidade estruturada de comando e controle no escalão em que estiver 
inserido.  
 
6.1.2 A estrutura compreende pessoal, equipamentos, tecnologia da 
informação e instalações. 
 
6.1.3 O comando tem por objetivo a tomada de decisão.  
 
6.1.4 O controle visa a compreender a eficácia do comando no que se refere ao 
cumprimento da missão. 
 
6.1.5 O comandante da bateria é o responsável pelas comunicações de sua 
subunidade, por meio do oficial de comunicações (O Com). 
 
6.1.6 A capacidade da Bia BA de prestar o apoio ao comando de artilharia ao 
qual está subordinada dependerá da efetividade do comando e controle. 
 
6.1.7 A Bia BA necessita de comunicações confiáveis, a fim de controlar e 
coordenar as seções da bateria, obter os dados necessários e difundi-los com 
oportunidade ao COT e ao sistema de armas.  
 
6.1.8 O fator tempo é decisivo para garantir a consciência situacional, que 
culmina no engajamento do inimigo aéreo, na rapidez e na precisão na 
transmissão de ordens e informações, requisitos indispensáveis. 
 
6.1.9 Na seção de comando, existe 1 (um) grupo de comunicações, composto 
por:  
a) 1 (um) Cmdo do grupo; 
b) 1 (uma) turma de comunicações; e 
c) 1 (uma) turma centro de mensagens. 
 
6.1.10 Cabe ao O Com da Bia BA conduzir a instalação, a operação e a 
manutenção do sistema de comunicações da bateria, por meio do grupo de 
comunicações, sendo também o responsável pela segurança desse sistema. 
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6.1.11 O grupo de comunicações, sob comando do O Com, possui as 
seguintes atribuições:  
a) instalar, explorar e manter as comunicações internas e com o Esc Sup;  
b) instalar, explorar e manter as comunicações no PC da bateria;  
c) integrar-se ao sistema de comunicações da AD ou da ACEx;  
d) realizar a manutenção de primeiro escalão do seu material orgânico de 
comunicações e eletrônica;  
e) responsabilizar-se pelo controle das comunicações no âmbito da bateria, 
assegurando a confiabilidade das ligações; e  
f) garantir a segurança das comunicações mediante judiciosa exploração de 
todos os meios, utilização de tecnologias e MPE adequadas aos equipamentos. 
 
6.1.12 As possibilidades das ações de guerra eletrônica tornam os 
equipamentos rádio vulneráveis às ações de interceptação, monitoramento e 
interferência, demandando medidas de proteção adequadas. 
 
 
6.2 SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DA BATERIA DE BUSCA DE ALVOS  
 
6.2.1 O sistema de comunicações da Bia BA representa o conjunto de meios 
de comunicações destinados a atender às necessidades específicas da bateria 
em operações.  
 
6.2.2 O sistema visa a ligar os meios de busca ao comando da bateria, bem 
como estabelecer ligações ao sistema de armas e ao escalão superior. 
 
6.2.3 Para esse fim, deve ter capacidade de operar diuturnamente, bem como 
adotar medidas de proteção eletrônica e defesa cibernética.  
 
6.2.4 As comunicações dentro da busca de alvos devem ser estruturadas 
visando a atender principalmente às características de flexibilidade, 
proporcionando múltiplas ligações na bateria, e à adaptabilidade com rápida 
adequação às mudanças das operações militares diante das constantes 
evoluções do combate. 
 
6.2.5 O alto tráfego de dados na bateria, aliado à elevada importância e 
sensibilidade das informações produzidas, requer um sistema de C2 confiável e 
seguro que permita grande integração e agilidade na transmissão. 
 
6.2.6 O sistema de comunicações da Bia BA deve seguir princípios de C2, 
como os que seguem, de modo a bem cumprir as missões determinadas: 
a) unidade de comando – essencial para o cumprimento da missão da Bia BA, 
materializado pelo comando de artilharia a qual encontra-se enquadrada; 
b) segurança – buscando negar ou dificultar o acesso não autorizado às 
informações produzidas e levantadas pela bateria; 
c) flexibilidade – de forma a atender às evoluções do combate; 
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d) confiabilidade – fundamental que o sistema passe credibilidade, tendo em 
vista o desdobramento dos sensores e da amplitude de atuação da seção 
SARP; 
e) continuidade – capacidade de operar ininterruptamente, tendo em vista as 
constantes evoluções do combate e necessidade de informações atualizadas 
para o processo decisório; e 
f) rapidez – fundamental que as informações produzidas possam ser 
transmitidas e retransmitidas de forma célere. 
 
6.2.7 A Bia BA será apoiada pelo escalão superior quanto à parte de 
comunicações com o comando de artilharia a que estiver subordinada e ao 
comando da DE ou do C Ex enquadrante.  
 
6.2.8 O sistema de comunicações interno da bateria visa a:  
a) identificar a exata posição dos meios da bateria;  
b) permitir o recebimento das informações dos sensores e do SARP;  
c) difundir alarmes; e  
d) difundir conhecimentos levantados. 
 
6.2.9 O sistema de comunicações externos visam: 
a) ao estabelecimento de comunicações com o escalão superior (COT da 
artilharia a qual a Bia está enquadrada e ao PC da DE ou C Ex para 
coordenação de demandas de interesse da inteligência);  
b) às comunicações com o sistema de armas da artilharia a qual está 
enquadrada;   
c) à recepção de alarmes;  
d) ao controle tático e administrativo; e  
e) à obtenção e difusão de dados e conhecimentos de inteligência. 
 
6.2.10 O sistema físico, em princípio, será pouco empregado na bateria, 
excetuando-se as ligações locais nas áreas de PC e de trens. 
 
6.2.11 O sistema rádio é o meio mais adequado para ser utilizado. Poderá 
permitir comunicações seguras a grandes distâncias, de forma célere e com 
um volume elevado de informações. 
 
6.2.12 O sistema satelital permite comunicações em áreas de difícil 
transmissão, o que possibilitaria o emprego da bateria nas diversas regiões do 
país. 
 
 
6.3 AS COMUNICAÇÕES RÁDIO NA BATERIA DE BUSCA DE ALVOS 
 
6.3.1 O meio de comunicações rádio é o mais adequado para a bateria em face 
do volume de informações, da necessidade de celeridade na transmissão e 
retransmissão e das distâncias entre os meios da bateria e o comando. 



EB70-MC-10.378 

6-4 

6.3.2 O rádio permite maior flexibilidade e rapidez de instalação, o que facilita o 
estabelecimento das comunicações pelos meios de busca da bateria. 
 
6.3.3 O sistema de comunicações rádio da bateria empregará duas redes 
internas para sintonização dos equipamentos: a rede de comando e a rede de 
informações. 
 
6.3.4 A rede de comando será para ligação entre o comandante da bateria e 
seus comandantes de seção. 
 
6.3.5 A rede de informações será para recebimento das informações 
levantadas pelos sensores e pelo SARP. 
 
6.3.6 Empregará duas redes externas para se ligar ao COT e ao sistema de 
armas, respectivamente. 
 

6.3.7 As possibilidades das ações de guerra eletrônica tornam os 
equipamentos rádio vulneráveis às ações de interceptação, monitoramento e 
interferência, demandando medidas de proteção adequadas, sendo 
fundamentais as medidas de segurança em relação às transmissões no 
espectro eletromagnético, com a finalidade de evitar a intervenção do inimigo. 
 
 
6.4 LIGAÇÕES 
 
6.4.1 As ligações são os contatos diretos ou indiretos que devem ser 
estabelecidos entre um determinado escalão e outros envolvidos em uma 
atividade ou operação militar, indispensáveis para o exercício do C².  
 
6.4.2 A bateria de busca de alvos estabelecerá as seguintes ligações: 
a) internas; 
b) com o escalão superior; e 
c) com o sistema de armas do escalão apoiado. 
 
6.4.3 A ligação com o sistema de armas visa a obter uma resposta adequada 
para missões de busca de alvos, bem como para bater alvos elencados na 
matriz guia de ataque. Haverá sempre o envio ao COT da artilharia a que 
estiver subordinada, para que esteja ciente ou determine o cancelamento da 
missão em virtude de novas informações remetidas pelo escalão superior.  
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Fig 6-1 – Ligações da bateria de busca de alvos 
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CAPÍTULO VII 
 

LOGÍSTICA 
 
 
 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

7.1.1 A Bia BA é uma OM que estará enquadrada por um grande comando de 
artilharia, normalmente uma AD ou ACEx. 
 
7.1.2 Nesse sentido, devido à grande extensão da zona de ação de uma 
divisão de exército ou de um C Ex, o conhecimento prévio dos princípios 
logísticos se torna fundamental para alcançar a linha de ação tática ideal, com 
melhor aproveitamento dos meios e uma maior gama de possibilidades na 
ação desejada (“logística na medida certa” – interferindo no alcance, manobra 
e/ou duração).  
 
7.1.3 Por conseguinte, devido à alta tecnologia e especificidade dos materiais 
de emprego militar (MEM) das seções de busca da Bia BA, os desafios 
logísticos, mesmo a grande distância, deverão ser superados para proporcionar 
à Bia BA todo o apoio necessário às operações. 
 
7.1.4 Outrossim, os escalões logísticos devem dispor de estrutura compatível, 
capaz de evoluir rapidamente, e com o mínimo de adaptações, de uma 
situação de paz para a de guerra/conflito armado. Para isso, poderá ser 
necessária a composição de módulos logísticos especializados.   
 
7.1.5 Dentre as funções logísticas existentes, a logística da Bia BA possui 
especificidades no tocante às funções logísticas de suprimento, manutenção e 
transporte para cada tipo de seção de busca de alvo, conforme figura abaixo. 
 

 
Fig 7-1 – Estrutura orgânica da Bia BA 
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7.1.6 Dessa forma, a Seç Log deverá possuir grupos específicos de 
suprimento, manutenção e transporte para Seç Rdr C Bia, Seç SARP e Seç Vig 
Ter, inclusive estando em condições de ocupar uma outra estrutura logística 
fora da sua área de trens, tais como BLT, base logística de brigada (BLB), Gpt 
Log ou até mesmo AT de outra OM, com a finalidade de prestar a logística 
necessária à seção de busca que estiver desdobrada a uma distância além da 
área de atuação da AT/Bia BA. 
 
7.1.7 A Bia BA deve prover seu próprio Ap Log de manutenção e suprimentos 
especiais até o 2º escalão de manutenção. Isso se deve à descentralização 
com que a Bia BA poderá ser demandada a operar. 
 
 
7.2 ATIVIDADES LOGÍSTICAS DA BATERIA DE BUSCA DE ALVOS 
 
7.2.1 O Cmt Bia BA é o responsável pelo apoio logístico aos elementos 
orgânicos de sua subunidade (SU) e aos que lhe estiverem em reforço. 
 
7.2.2 O S-1 e o S-4 são os principais assessores do Cmt nos assuntos de 
apoio logístico. Para isso, planejam, coordenam e supervisionam, dentro da 
sua esfera de atribuições, as atividades logísticas no âmbito da Bia BA. 
 
7.2.3 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO E POSTOS DESDOBRADOS  
 
7.2.3.1 O apoio logístico da Bia BA é realizado pela: 
a) seção de comando com seus grupos de pessoal; e 
b) seção de logística com seus grupos de manutenção, de suprimento, de 
transporte e de saúde.  
 
7.2.3.2 A Seç Log tem a missão de desdobrar a AT/Bia BA sob supervisão do 
S-4. 
 
7.2.3.3 A organização e as atividades da AT/Bia BA estão descritas no capítulo 
V deste manual. 
 
7.2.4 O apoio logístico interno e específico da Bia BA é executado de forma 
centralizada nas seções de busca, pelas seções de logística e de comando, por 
meio dos seus respectivos grupos que têm as seguintes missões: 
a) obter e distribuir todas as classes de Sup para as seções de busca 
(Seç Bsc); 
b) manter registros adequados de Sup; 
c) executar a manutenção orgânica; 
d) organizar a área de trens da Bia BA; e 
e) coordenar as atividades ligadas à área de pessoal. 
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7.2.5 Cada Seç Bsc poderá organizar simplificadamente sua AT de maneira 
semelhante aos órgãos da AT/Bia BA, podendo ter alguns postos omitidos ou 
unificados pela simplificação dos trabalhos. 
 
7.2.6 A seção de logística pode receber meios para auxiliar no escalonamento 
das funções logísticas apoiadas, a fim de manter o fluxo logístico de maneira 
mais cerrada. 
 
7.2.7 Outrossim, a seção de logística pode descentralizar seus meios para 
auxiliar no escalonamento das funções logísticas apoiadas, a fim de manter o 
fluxo logístico de maneira mais cerrada. 
 
 
7.3 LIGAÇÕES LOGÍSTICAS DA BATERIA DE BUSCA DE ALVOS 
 
7.3.1 O S-4 é o elemento responsável pelas ligações logísticas da Bia BA 
(assuntos relacionados a material). 
 
7.3.2 O S-4 deverá levantar as necessidades da Bia BA, providenciar os 
pedidos e orientar a distribuição dos suprimentos. 
 
7.3.3 Para execução das tarefas de apoio logístico, o S-4 da Bia BA deverá 
ligar-se, principalmente, ao E-4 do comando de artilharia enquadrante e à 
estrutura logística mais próxima (Gpt Log, BLB, BLT, AT de alguma outra OM, 
entre outros), com a finalidade de prover apoio por área, para as classes de 
materiais não específicos da respectiva Seç Bsc. O ente logístico que for 
prover o apoio por área deverá receber, quando necessário, módulos 
especializados de Ap Log. 
 
7.3.4 Como a logística dos meios de busca de alvos é muito específica no 
suprimento, na manutenção e no transporte, é comum seus elementos ficarem 
centralizados, podendo destacar módulos para apoio das seções de busca 
mais distantes ou passados em reforço a outro escalão. 
 
7.3.5 O apoio logístico prestado à Seç SARP (suprimentos específicos e 
reparação) é realizado em coordenação com a logística dos meios SARP da 
Aviação do Exército. 
 
7.3.6 O apoio logístico para as seções de busca da bateria será realizado de 
acordo com as atribuições apresentadas no Quadro 7-1 a seguir. 
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ESCALÃO RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO 

1º 
- Operador da 
respectiva Seç Bsc 

- Realizada com os meios orgânicos 
disponíveis. 
- Tarefas mais simples de manutenção 
preventiva e corretiva, com ênfase nas 
ações de conservação do material e 
reparações de falhas de baixa 
complexidade. 
 

2º 

- Seç Log da Bia BA (AT 
Bia BA) 
- Em reforço: Gpt Log 
da GU apoiada deverá 
desdobrar um módulo 
logístico. 

- Realizada com os meios orgânicos 
disponíveis. 
- Tarefas de manutenção preventiva e 
corretiva, com ênfase na reparação do 
material que apresente e/ou esteja por 
apresentar falhas de média 
complexidade. 
 

3º 

- Gpt Log (BLT ou 
BLDE): 
a. SARP; e 
b. Radar. 

- Realizada por meios de 
procedimentos técnicos, pessoal, 
ferramental e instalações compatíveis 
com a complexidade da falha. 
- Tarefas de manutenção corretiva, 
com ênfase na reparação do material 
que apresente e/ou esteja por 
apresentar falhas de alta 
complexidade. 
 

Quadro 7-1 – Quadro resumo das atividades e ligações logísticas da Bia BA
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CAPÍTULO VIII 
 

OPERAÇÕES 
 
 
 
8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
8.1.1 Operações militares são o conjunto de ações realizadas com forças e 
meios militares, coordenadas em tempo, espaço e finalidade, de acordo com o 
estabelecido em uma diretriz, plano ou ordem para o cumprimento de uma 
atividade, tarefa, missão ou atribuição. São realizadas no amplo espectro dos 
conflitos, desde a paz até o conflito armado/guerra, passando pelas situações 
de crise, sob a responsabilidade direta de autoridade militar competente. 
 
8.1.2 As operações militares classificam-se quanto às forças empregadas e 
quanto à finalidade. Elas se classificam em operações básicas (em situação de 
guerra e não guerra) e em operações complementares, cujo detalhamento 
pode ser verificado no manual de campanha Operações. 
 
8.1.3 A busca de alvos é um dos subsistemas da Art Cmp que possibilita 
empregar fogos precisos e oportunos sobre os alvos que ameacem o êxito da 
operação. O conhecimento da ordem de batalha do inimigo e a localização de 
alvos táticos e estratégicos pelo comandante permitem a intervenção pelo fogo 
no combate, poupando vidas e facilitando a obtenção da vitória. 
 
8.1.4 A busca de alvos é uma atividade que deve ser coordenada com a 
capacidade operativa inteligência militar. A produção de informações do campo 
de batalha alimentará a célula funcional de inteligência, que, por sua vez, deve 
trabalhar em perfeita sinergia com a célula funcional de fogos. No entanto, 
determinados tipos de alvos, como os de busca de alvos, bem como a 
necessidade de observação do tiro e da avaliação de danos de batalha exigem, 
para uma maior efetividade, que alguns meios de busca estejam sob o controle 
centralizado dos escalões de artilharia. 
 
8.1.5 Assim, como parte integrante da capacidade operativa apoio de fogo, o 
objetivo da busca de alvos é detectar, identificar e localizar alvos, permitindo o 
emprego dos fogos de forma eficaz. O apoio de fogo adequado nas operações 
militares permite liberdade de manobra, possibilitando ao comandante a 
intervenção pelo fogo no combate. 
 
 
8.2 OPERAÇÕES BÁSICAS 
 
8.2.1 Operações básicas são aquelas que podem ocorrer simultânea ou 
sucessivamente no amplo espectro dos conflitos, a fim de que sejam 
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estabelecidas as condições para alcançar os objetivos definidos e atingir o 
estado final desejado da campanha. 
 

Quadro 8-1 – Operações militares básicas 

 
8.2.2 A combinação de atitudes confere aos comandantes amplas 
possibilidades para o emprego de seus meios, exigindo coordenação e 
proporcionando flexibilidade. 
 
8.2.3 A Bia BA deverá estar em condições de cobrir toda a frente do escalão de 
combate (DE ou C Ex) em que está enquadrada e ainda ser capaz de cobrir em 
profundidade o alcance dos meios recebidos em reforço, como, por exemplo, 
uma bateria de mísseis e foguetes (Bia MF). Nesse sentido, deverá ter 
condições de realizar a vigilância das principais áreas em conformidade com as 
dimensões da frente e, ao mesmo tempo, deverá ser capaz de buscar alvos de 
acordo com o alcance do material de emprego disponível na AD/ACEx 
(profundidade), quando a divisão de exército/corpo de exército (DE/C Ex) 
estiver sendo empregada(o) em operações básicas (ofensiva ou defensiva). 
 

 
Fig 8-1 – Consciência situacional da Bia BA no campo de batalha 

OPERAÇÕES MILITARES BÁSICAS 

Guerra 
Ofensivas 

Defensivas 

Não Guerra Cooperação e Coordenação com Agências 
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8.2.4 OPERAÇÕES OFENSIVAS 
 
8.2.4.1 As operações ofensivas (Op Ofs) são operações terrestres agressivas 
nas quais predominam o movimento, a manobra e a iniciativa, com a finalidade 
de cerrar sobre o inimigo, concentrar um poder de combate superior no local e 
momento decisivo e de aplicá-lo para destruir suas forças por meio do fogo, do 
movimento e da ação de choque e, obtido sucesso, passar ao aproveitamento 
do êxito ou à perseguição. 
 
8.2.4.2 Para cumprir sua missão numa operação ofensiva, a Bia BA deve 
detectar, identificar e localizar alvos de forma a proporcionar a continuidade do 
apoio de fogo. Deve, assim, fornecer aos elementos de apoio de fogo, com 
oportunidade, informações e conhecimentos atualizados sobre a situação da 
área de operações, a fim de que o comando de artilharia apoiado possa 
conduzir suas ações com eficácia.  
 
8.2.4.3 Em uma operação ofensiva, é fundamental a obtenção de informações 
que proporcionem segurança à força atacante e que permitam identificar o local 
e o momento adequado para concentrar poder de fogo suficiente, a fim de 
surpreender a força oponente. Para tanto, torna-se fundamental a rapidez no 
processamento de alvos levantados pela Bia BA. 
 
8.2.4.4 Desdobramento nas Operações Ofensivas 
 
8.2.4.4.1 Nas operações ofensivas, os sistemas de busca de alvos deverão ser 
desdobrados o mais à frente possível, conjugando sua operacionalidade com a 
segurança imediata, para permitir um apoio contínuo em profundidade. 
Geralmente, desdobrar-se-ão próximo a outras unidades de combate. 
 
8.2.4.4.2 Radares de Busca de Alvos e Multifunção 
a) O principal papel dos radares, nas operações ofensivas, é localizar alvos 
inimigos para serem neutralizados pelo fogo. Durante a ofensiva, atenção 
especial deve ser dada ao planejamento de movimentos de progressão do 
radar no terreno para garantir operações contínuas, conforme a progressão da 
manobra ofensiva. 
b) O Cmt Bia BA deve garantir uma progressão contínua do radar, fornecendo 
cobertura de radar em toda a área de operações, conforme a progressão do 
ataque. Os requisitos de posicionamento e movimento do radar são 
identificados durante os reconhecimentos do comandante da seção radar e 
vinculados a missões específicas. Isso permite uma cobertura contínua, 
facilitando o apoio mútuo entre os radares. 
c) Um método para fornecer cobertura contínua do radar é escalonar os 
radares durante a ofensiva. Isso é feito movendo um ou mais radares para 
frente enquanto outros radares cobrem o setor de busca dos radares em 
movimento. Os acionamentos para iniciar esse movimento podem ser 
baseados em pontos de controle, eventos ou tempo predeterminado durante o 
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processo de planejamento. O movimento dos radares deve estar sincronizado 
com a manobra. 
d) A primeira consideração para zonas de radar no ataque é a existência de 
medidas de coordenação de apoio de fogo (MCAF) permissivas. O 
estabelecimento de MCAF permissivas facilita fogos de busca de alvos 
responsivos imediatos para suprimir, neutralizar ou destruir as armas de fogo 
indireto do inimigo que podem interromper a continuidade da manobra. 
e) O emprego de radares geralmente será mais descentralizado para facilitar a 
flexibilidade e continuidade do apoio de fogo. O coordenador do apoio de fogo 
(CAF) em todos os níveis designa oficiais de ligação. Isso é necessário para 
agilizar o esforço de busca de alvos quando os elementos de manobra 
comprometidos podem ser particularmente vulneráveis ao fogo indireto inimigo. 
f) Radares de busca de alvos são, por excelência, um meio de apoio às ações 
de contrabateria e de contramorteiro, proporcionando a 
supremacia/superioridade de apoio da Força Terrestre (Ap F Ter), podendo 
operar em complemento a outros meios de BA e priorizando setores da Z Aç 
onde pode estar posicionada a artilharia inimiga (Art Ini), conforme o estudo de 
situação. 
 
8.2.4.4.3 Sistema de Vigilância Terrestre 
a) A vigilância terrestre deverá ter a capacidade de realizar a detecção e a 
identificação das tropas inimigas. Sua função primordial é dar o alerta sobre 
alvos compensadores para o escalão apoiado, em razão desses meios 
produzirem assinatura pelo movimento ou pelo som do disparo das armas. 
b) Por ser um meio passivo nas operações ofensivas, os sistemas de vigilância 
terrestre serão empregados ativamente, a fim de fornecer cobertura contínua à 
manobra ofensiva. 
c) Os radares de vigilância terrestre deverão ser desdobrados o mais próximo 
da LP/LC. 
 
8.2.4.4.4 Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) 
a) Os SARP da Bia BA podem ser usados para a aquisição de alvos, 
coordenação de apoio de fogo e ajuste de fogos nas operações ofensivas.  
Deverá ser dada devida atenção à rota a ser seguida pelo SARP. Ela deverá 
ser planejada com base nos aspectos apresentados no capítulo IV deste 
manual. 
b) Os SARP, por suas características, serão os meios que aprofundarão a 
detecção dos outros sensores e permitirão a visualização do controle de danos 
nas operações ofensivas. 
 
8.2.4.5 Marcha para o Combate 
 
8.2.4.5.1 Na marcha para o combate, a Bia BA deve buscar o seu emprego 
centralizado prioritariamente para assegurar vantagens que facilitem operações 
futuras. Tal centralização permite à Bia BA maior eficiência e flexibilidade no 
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apoio ao escalão apoiado, pois possibilita o emprego dos seus meios em 
proveito da manobra como um todo. 
 
8.2.4.5.2 A atuação da Bia BA, em uma marcha para o combate, deve ser 
precedida de uma análise criteriosa, tendo em vista a não exposição precoce 
dos seus meios de detecção. 
 
8.2.4.5.3 A missão tática da Bia BA é, em princípio, ação de conjunto e pode 
descentralizar uma de suas seções de busca em apoio direto ou situação de 
comando de reforço a um elemento apoiado com missão específica. 
 
8.2.4.6 Ataque Coordenado 
 
8.2.4.6.1 As missões da Bia BA no ataque são:  
a) fornecer ao escalão enquadrante, com oportunidade, informações e 
conhecimentos atualizados sobre a situação dos alvos, oriundos na Diretriz de 
Busca de Alvos (DBA), na área de operações;  
b) possibilitar ao escalão enquadrante realizar a atividade de contrabateria, ou 
seja, a resposta imediata a uma ameaça que pode ou está causando baixas 
por meio de fogos indiretos, impedindo ou retardando a continuidade do 
ataque; e  
c) possibilitar a observação e condução de tiro, além da avaliação de danos de 
batalha. 
 
8.2.4.6.2 Em relação à contrabateria, os fogos podem ser proativos ou reativos. 

 
8.2.4.6.3 A contrabateria proativa visa a atacar meios de fogos cinéticos e 
atuadores não cinéticos inimigos antes do seu emprego. Um meio de busca 
como o SARP (seja da própria Art ou mesmo da Av Ex) pode perfeitamente 
levantar um alvo para a contrabateria proativa. A artilharia inimiga geralmente é 
alvo de grande importância militar, podendo muitas vezes estar inserida na lista 
de alvos altamente compensadores (LAAC).  

 
8.2.4.6.4 A contrabateria reativa, como diz o nome, é uma reação a fogos que 
já foram executados por uma unidade de tiro inimiga, em que meios de busca 
específicos, por exemplo, radares de busca de alvos ou localizadores pelo 
som, conseguiram levantar a sua posição. 

 
8.2.4.6.5 O tratamento de alvos de contrabateria, principalmente a reativa, 
requer agilidade, porque as unidades de artilharia inimiga levantadas como 
alvos geralmente possuem boa mobilidade e podem estar executando o 
processo de shoot-and-scoot (ocupando posição, atirando e saindo de 
posição). Essa agilidade demanda um trabalho de processamento do alvo 
eficiente na célula de fogos e na própria Bia BA em sua seção de inteligência.  
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8.2.4.6.6 A missão tática da Bia BA é, em princípio, ação de conjunto, 
considerando como fatores predominantes a continuidade do apoio de fogo e a 
busca da superioridade sobre a artilharia inimiga. Caso ocorra a necessidade 
de maior flexibilidade para algum elemento de manobra, a Bia BA poderá 
descentralizar suas seções, sendo atribuída a missão tática de Ap Dto.  
 
8.2.4.7 Aproveitamento do Êxito e Perseguição 
 
8.2.4.7.1 O aproveitamento do êxito é a operação que se segue a um ataque 
exitoso e, normalmente, tem início quando a força inimiga se encontra em 
dificuldade para manter suas posições. Caracteriza-se por um avanço contínuo 
e rápido das nossas forças, com a finalidade de ampliar ao máximo as 
vantagens obtidas no ataque e anular a capacidade do inimigo de se 
reorganizar ou realizar um movimento retrógrado (Mvt Rtg) ordenado. 
 
8.2.4.7.2 A missão tática da Bia BA é, em princípio, ação de conjunto. 
 
8.2.5 OPERAÇÕES DEFENSIVAS 
 
8.2.5.1 São operações realizadas para conservar a posse de uma área ou 
território ou negá-los ao inimigo e também garantir a integridade de uma 
unidade ou meio. Normalmente, neutralizam ou reduzem a eficiência dos 
ataques inimigos sobre meios ou territórios defendidos, infligindo-lhes o 
máximo de desgaste e desorganização, buscando criar condições mais 
favoráveis para a retomada da ofensiva.  
 
8.2.5.2 Os fundamentos das operações defensivas são apresentados no 
capítulo III do manual de campanha Operações.  
 
8.2.5.3 Deduz-se de sua definição e de suas finalidades que a força que 
executa uma operação defensiva pode oferecer diferentes graus de resistência 
que se traduzem em diferentes missões: defender, retardar ou vigiar.  
 
8.2.5.4 São dois os tipos de operações defensivas: defesa em posição (Def 
Pos) e movimento retrógrado (Mvt Rtg).  
 

OPERAÇÕES DEFENSIVAS 

TIPOS DE OPERAÇÕES FORMAS DE MANOBRA 

MOVIMENTOS 
RETRÓGRADOS 

RETRAIMENTO 

AÇÃO RETARDADORA 

RETIRADA 

DEFESA EM POSIÇÃO 
DEFESA MÓVEL 

DEFESA DE ÁREA 
Quadro 8-2 – Tipos e formas de manobras defensivas 
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8.2.5.5 Nas operações defensivas, a Bia BA tem grande importância, 
fornecendo informações e dados para que o comando de artilharia apoiado 
consiga realizar o apoio de fogo necessário para defender uma posição e/ou 
retardar o inimigo.  
 
8.2.5.6 A execução da operação defensiva traduz-se, para o apoio de fogo de 
artilharia, na realização de ações que protejam e assegurem a liberdade de 
manobra das forças em contato com o inimigo, envolvidas na realização de 
operações tanto em profundidade como aproximadas e na retaguarda. Para 
isso, devem ser realizadas, em qualquer tipo de operação defensiva, as ações 
destinadas a desdobrar os meios de busca de alvos, coordenar sua atuação, 
estabelecer e garantir sua ligação com os centros de comando e controle e 
meios de fogos. 
 
8.2.5.7 A busca de alvos em operações defensivas será tão completa quanto o 
tempo disponível e a situação permitam. Uma eficiente avaliação dos meios de 
combate do inimigo e sua real capacidade de fogo são primordiais para o 
planejamento das ações defensivas, bem como para o emprego adequado dos 
armamentos. Essa tarefa é possível com o uso de eficientes meios de 
detecção, que forneçam as informações necessárias de forma precisa e 
atualizada. 
 
8.2.5.8 Desdobramento nas Operações Defensivas 
 
8.2.5.8.1 Nas operações defensivas, a Bia BA deve buscar possíveis vias de 
acesso do inimigo, suas áreas de reunião e concentração de tropa. Além disso, 
deve permitir o apoio de fogo preciso na realização de ações que protejam e 
assegurem liberdade de manobra das forças em contato com o inimigo, 
implicadas para identificar os objetivos inimigos e as possíveis abordagens, 
vulnerabilidades e capacidades do inimigo para realizar o ataque. 
 
8.2.5.8.2 Radares de Busca de Alvos e Multifunção 
a) O papel principal dos radares na defesa é fornecer dados e informações 
sobre o alvo para permitir o processamento da missão de contrabateria. O 
comandante da seção radar também deve considerar as possíveis transições 
para operações ofensivas como contra-ataques. Posicionamento, organização 
e missões decentralizadas devem facilitar essas transições. 
b) Medidas de coordenação de fogos permissivas devem ser planejadas para 
atacar o apoio de fogo inimigo suspeito ou conhecido. A intenção é suprimir, 
neutralizar ou destruir os sistemas de fogo indireto do inimigo antes que eles 
comecem seus disparos preparatórios. As MCAF permissivas deverão ser 
planejadas com base na Diretriz de Fogos e outros indicadores de alvo. Assim, 
os radares são usados para monitorar áreas suspeitas nas quais os fogos 
indiretos do inimigo podem comprometer a missão. 
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c) Algumas áreas da posição do radar podem ser estabelecidas onde não 
temos certeza sobre os disparos indiretos do inimigo e precisamos desenvolver 
a situação para operações futuras.  
 
8.2.5.8.3 Sistema de Vigilância Terrestre 
a) A vigilância terrestre, como na operação ofensiva, deverá ter a capacidade 
de realizar a detecção e a identificação das tropas inimigas. Sua função 
primordial é dar o alerta sobre alvos compensadores para o comando de 
artilharia apoiado, em razão desses meios produzirem assinatura pelo 
movimento ou pelo som do disparo das armas. 
b) Por serem um meio passivo, nas operações defensivas, os sistemas de 
vigilância terrestre serão empregados ativamente, a fim de fornecerem 
cobertura contínua à manobra. 
c) Os sistemas de localização pelo som deverão ser desdobrados o mais 
próximo da área de defesa avançada (ADA). 
 
8.2.5.8.4 Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) 
a) Os SARP podem ser usados para a aquisição de alvos, coordenação de 
apoio de fogo e ajuste de fogos nas operações defensivas.  Deverá ser dada 
devida atenção à rota a ser seguida pelo SARP. Ela deverá ser planejada, com 
base nos aspectos apresentados no capítulo IV deste manual. 
b) Os SARP, por suas características, serão os meios que aprofundarão a 
detecção dos outros sensores e permitirão a visualização do controle de danos 
nas operações defensivas. 
 
8.2.5.9 Movimentos Retrógrados 
 
8.2.5.9.1 O Mvt Rtg é qualquer movimento tático organizado de parte de uma F 
Ter para a retaguarda ou para longe do inimigo, seja forçado por este, seja 
executado voluntariamente, como parte de um esquema geral de manobra 
quando uma vantagem marcante possa ser obtida. 
 
8.2.5.9.2 Tal movimento ocorre com a finalidade principal de preservar a 
integridade de uma força para que, em uma ocasião futura, a ofensiva seja 
retomada.  
 
8.2.5.9.3 O Mvt Rtg é caracterizado pelo planejamento centralizado e pela 
execução descentralizada. Devido ao seu efeito sobre o moral da tropa, exige 
liderança e iniciativa em todos os escalões. 
 
8.2.5.9.4 O emprego da Bia BA é relevante nesse tipo de operação devido à 
sua capacidade de identificar, detectar e localizar alvos da força inimiga, 
permitindo ao comando de artilharia apoiado a realização de fogos eficazes, 
com a finalidade de obrigar o inimigo a se desdobrar prematuramente e 
retardar, assim, o seu movimento, mas principalmente buscar desencorajar o 
ataque inimigo antes mesmo do início do combate. 
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8.2.5.9.5 Para um adequado emprego da Bia BA no Mvt Rtg, normalmente, é 
necessário obedecer, em maior grau, aos seguintes princípios: flexibilidade e 
facilitação de operações futuras. 
 
8.2.5.9.6 Para dar flexibilidade, o comandante da Bia BA, normalmente, realiza 
todo o planejamento de forma centralizada. No entanto, atribui missões táticas 
que ofereçam maior grau de descentralização.  
 
8.2.5.9.7 A Bia BA, normalmente, concede maior flexibilidade às seções, 
devido à importância e à mobilidade tática envolvida nesse tipo de operação. 
Sendo assim, é de vital importância que sejam atribuídas missões táticas que 
facilitem operações futuras. 
 
8.2.5.9.8 Retraimento 
a) É um Mvt Rtg por meio do qual o grosso de uma força engajada rompe o 
contato com o inimigo, de acordo com a decisão do escalão superior, e parte 
das forças permanecem em contato, para evitar que o inimigo persiga o grosso 
das forças amigas e para lhe infligir danos pelo fogo e por uma manobra 
adequada. 
b) O emprego da Bia BA e dos seus meios deve ser precedido de uma análise 
criteriosa, tendo em vista a não exposição dos seus meios de detecção, 
essenciais para operações futuras como um ataque ou um contra-ataque. 
c) Da mesma forma, a missão tática da Bia BA é, em princípio, ação de 
conjunto, com a finalidade de atender ao fundamento do controle centralizado 
ao máximo possível. 
d) A Bia BA deve, sempre que possível, dar maior importância às demandas de 
contrabateria para os meios de apoio de fogo da reserva desdobrados à frente. 
Essa reserva proporciona cobertura ao retraimento das forças avançadas ou 
mesmo auxilia tais forças a romper o contato com o inimigo e a executar o 
retardamento entre as posições. 
 
8.2.5.9.9 Ação Retardadora  
a) É um Mvt Rtg no qual uma força terrestre sob pressão troca espaço por 
tempo, procurando infligir ao inimigo o máximo de retardamento e o maior 
desgaste possível sem se engajar decisivamente no combate. Na execução de 
uma ação retardadora, o mínimo de espaço é trocado pelo máximo de tempo. 
b) A Bia BA deverá buscar alvos para que o inimigo seja engajado no alcance 
máximo de todas as armas de tiro indireto. Essa ação obriga o inimigo a perder 
tempo no desdobramento, no esclarecimento da situação e em movimentos 
ofensivos. O emprego repetido dessa técnica retarda a progressão do inimigo e 
troca espaço por tempo. Em algumas situações, no entanto, os fogos de longo 
alcance podem ser deliberadamente contidos para fins de dissimulação. 
c) A Bia BA deve empregar os seus meios para que a artilharia mantenha o 
inimigo sob seus fogos o mais longe possível. Esse fogo inflige baixas ao 
inimigo, força seu desdobramento prematuro e exige que ele tome outras 
medidas que consomem tempo para cerrar sobre a posição. 
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d) A missão tática da Bia BA é, em princípio, ação de conjunto com a finalidade 
de atender ao fundamento do controle centralizado ao máximo possível. 
 
8.2.5.9.10 Retirada 
a) A retirada é um Mvt Rtg no qual não existe contato com o inimigo, com a 
finalidade de evitar um combate decisivo em face da situação existente. Pode 
ser executada em seguida a um retraimento ou quando não houver contato 
físico com o inimigo. 
b) A atuação da Bia BA em uma retirada deve ser precedida de uma análise 
criteriosa, tendo em vista a não exposição dos seus meios de detecção. 
c) A missão tática da Bia BA é, em princípio, ação de conjunto.  
 
8.2.5.9.11 Defesa em Posição 
a) Na Def Pos, uma força procura se contrapor à força inimiga atacante em 
uma área organizada em largura e profundidade, ocupada total ou parcialmente 
por todos os meios disponíveis. 
b) Alguns meios de busca de alvos são aplicados desde o início, auxiliando na 
ocupação de posição na defesa das principais direções de atuação do inimigo. 
c) A missão tática da Bia BA é, em princípio, ação de conjunto com a finalidade 
de atender ao fundamento do controle centralizado ao máximo possível. 
 
8.2.5.9.12 Defesa Móvel 
a) Na Def Mv, é empregada uma combinação de ações ofensivas, defensivas e 
retardadoras. A Def Mv visa à destruição das forças inimigas e, para isso, 
apoia-se no emprego de forças ofensivas dotadas de elevada mobilidade e 
poder de choque (forças blindadas). 
b) Na Def Mv, as necessidades de busca de alvos estarão voltadas a detectar, 
identificar e localizar alvos da força oponente, principalmente relacionados à 
direção do esforço principal e à localização de suas reservas de segundo 
escalão.  
 
8.2.5.9.13 Defesa de Área 
a) A defesa de área (Def A) tem por objetivo a manutenção ou o controle de 
uma determinada região específica, por um determinado período. Adota-se 
uma defesa de área, normalmente, quando as forças terrestres disponíveis não 
reúnem as características ou estruturas adequadas ou ainda o terreno não se 
presta para a realização de defesa móvel.  
b) Na Def A, a Bia BA deve orientar-se para identificar os alvos essenciais que 
apoiarão o desembocar do ataque da força oponente. 
 
 
8.3 OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS 
 
8.3.1 São operações executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou 
instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais), definidos genericamente como agências. 
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Destinam-se a conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de 
objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum. Buscam 
evitar a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a divergência de 
soluções, levando os envolvidos a atuar com eficiência, eficácia, efetividade e 
menores custos. 
 
8.3.2 As operações de cooperação e coordenação com agências (OCCA) 
normalmente ocorrem nas situações de não guerra, nas quais o emprego do 
poder militar é usado no âmbito interno e externo, não envolvendo o combate 
propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais. 
 
8.3.3 A Bia BA poderia atuar com seus meios isolados, como, por exemplo, a 
seção SARP em operações de aquisição de “alvos”, em faixa de fronteira do 
território nacional ou no combate a ilícitos, entre outros. Nesse caso, a Bia BA, 
em OCCA, deve prever a composição do pessoal que permanece na zona de 
reunião, para atividades de comando, logística e segurança. 
 
8.3.4 Nas OCCA, a liberdade de ação do comandante da Bia BA está limitada 
pela norma legal que autorizou o emprego da tropa. Assim, o emprego é 
episódico, limitado pelas normas legais vigentes no país, no espaço e no 
tempo. 
 
 
8.4 OPERAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
8.4.1 Abrangem operações que, por sua natureza, características e condições 
em que são conduzidas, exigem especificidades quanto ao planejamento, à 
preparação e à condução. 
 
8.4.2 A Bia BA poderá participar das operações em que haverá o emprego do 
apoio de fogo, apoiando o EM do comando de artilharia apoiado durante a 
realização do exame de situação e durante o desenrolar da operação, 
identificando, detectando e localizando alvos de interesse. 
 
8.4.3 OPERAÇÕES AEROMÓVEIS  
 
8.4.3.1 As operações aeromóveis (Op Amv) são aquelas realizadas por forças 
de helicópteros (F Helcp) e/ou forças-tarefas aeromóveis (FT Amv), visando à 
execução de operações de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico 
em benefício de determinado elemento da Força Terrestre (F Ter).  
 
8.4.3.2 Pelas características e vulnerabilidades desse tipo de operação, a 
bateria de busca de alvos, se empregada, deverá assegurar informações 
precisas ao escalão enquadrante sobre a situação dos alvos levantados ou 
alvos que possam prejudicar a continuidade da operação, principalmente os 
meios de defesa antiaérea inimigos, a fim de conferir eficácia à operação. 
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8.4.3.3 Pela dificuldade do remuniciamento e grande descentralização do 
comando e controle dos meios de apoio de fogo nesse tipo de operação, o 
planejamento e a coordenação detalhados serão primordiais para o emprego 
da Bia BA. 
 
8.4.4 OPERAÇÃO AEROTERRESTRE  
 
8.4.4.1 A operação aeroterrestre (Op Aet) consiste em uma operação militar 
conjunta que envolve o movimento aéreo para a introdução de forças de 
combate e seus respectivos apoios a uma área, por meio de aterragem das 
aeronaves ou por meio de lançamento com paraquedas, visando à execução 
de uma ação de natureza tática ou estratégica, para emprego imediatamente 
após a chegada ao destino. Em princípio, é seguida de uma operação de 
junção.  
 
8.4.4.2 O emprego da Bia BA, em uma operação aeroterrestre, tem início antes 
de seu desencadeamento. Os alvos são levantados e planejados para serem 
eliminados nas diversas fases da operação: o movimento aéreo, o assalto, a 
defesa da cabeça de ponte aérea e as operações subsequentes.  
 
8.4.5 OPERAÇÕES DE SEGURANÇA  
 
8.4.5.1 Consistem em operações militares que têm por objetivo geral a 
manutenção da liberdade de manobra e a preservação do poder de combate 
necessário ao emprego eficiente da força principal.  
 
8.4.5.2 Devido às características da artilharia que presta o apoio de fogo 
cerrado às forças de segurança e também devido ao alto grau de 
descentralização desse tipo de operação, cresce a importância do emprego 
eficaz da busca de alvos. 
 
8.4.6 OPERAÇÃO CONTRA FORÇAS IRREGULARES  
 
8.4.6.1 A operação contra forças irregulares compreende um conjunto 
abrangente de esforços integrados (civis e militares), desencadeados para 
derrotar forças irregulares (caracterizadas por organização não 
institucionalizada), nacionais ou estrangeiras, dentro ou fora do território 
nacional. 
 
8.4.6.2 O êxito das operações contra forças irregulares repousa 
fundamentalmente na atividade de inteligência, particularmente, no esforço de 
busca para aquisição de alvos. A Bia BA colabora de forma eficiente na reunião 
de dados e conhecimentos de inteligência, por meio dos sistemas de 
aeronaves remotamente pilotadas (SARP) ou de suas outras seções. 
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8.4.6.3 Os radares, por exemplo, têm capacidade de adquirir e classificar alvos, 
fornecendo um meio de responsabilizar as forças irregulares pelo uso de 
sistemas de fogo indireto. Essas aquisições de alvos podem ser usadas para 
direcionar o ataque para um local de disparo hostil.  
 
8.4.7 OPERAÇÃO DE DISSIMULAÇÃO  
 
8.4.7.1 É aquela que se destina a iludir o inimigo, fazendo-o levantar, de forma 
incorreta ou incompleta, o dispositivo das tropas amigas, suas possibilidades e 
intenções, de tal forma que reaja de uma maneira que lhe seja desvantajosa. 
 
8.4.7.2 As operações de dissimulação (Op Dsml) induzem o decisor oponente a 
reagir de forma favorável aos interesses das tropas amigas. O oponente, 
revelando o seu poder de combate, localização e intenções futuras, por 
exemplo, possibilita à Bia BA detectar, identificar e localizar futuros alvos para 
o emprego do apoio de fogo na continuidade das operações. 
 
8.4.8 OPERAÇÃO DE EVACUAÇÃO DE NÃO COMBATENTES  

 
8.4.8.1 A operação de evacuação de não combatentes (Op Ev N Cmb) é 
decorrente de situações de crise no país anfitrião, as quais podem ter 
consequências nas áreas humanitárias, militares ou políticas, como nos casos 
de conflitos regionais, instabilidade interna, catástrofes causadas por 
fenômenos naturais ou acidentes de grandes proporções ambientais. 
 
8.4.8.2 As Op Ev N Cmb necessitam de um planejamento peculiar e possuem 
uma terminologia própria, relacionada ao Direito Internacional dos Conflitos 
Armados (DICA), no que se refere ao fluxo dos evacuados em situações que 
podem ou não contar com a colaboração ou autorização do país de origem.  
 

8.4.8.3 A evacuação de não combatentes pode ser conduzida como um 
prelúdio para as ações de combate, como parte de ações de dissuasão ou 
como parte de uma operação de paz. Na maioria das vezes, os comandantes 
da força de evacuação têm pouca influência sobre a situação local. Eles podem 
não ter autoridade para usar medidas militares para prevenir ações hostis, mas 
devem estar preparados para proteger os evacuados e defender a F Ter. A 
ameaça iminente pode vir de forças hostis, ilegalidade geral, condições 
ambientais perigosas ou uma combinação dos três. Avaliar corretamente a 
ameaça e o ambiente político-militar no qual as forças operam é a chave para o 
planejamento de evacuação de não combatentes. 
 
8.4.8.4 A Bia BA poderá atuar por meio de tarefas e ações nesse tipo de 
operação.  A seção radar, por exemplo, pode apoiar a evacuação de não 
combatentes em casos em que há uma ameaça indireta de fogos para os 
evacuados, oferecendo alertas de bombardeios de forma oportuna. Os radares 
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estabeleceriam cobertura de radar e zonas para rotas de evacuação, pontos de 
controle, centros de evacuação, entre outros. 
 
8.4.9 OPERAÇÃO DE JUNÇÃO  
 
8.4.9.1 A operação de junção é uma operação que envolve a ação de duas 
forças terrestres amigas que buscam se ligar diretamente. Pode ser realizada 
entre uma força em deslocamento e outra estacionária ou entre duas forças em 
movimentos convergentes. 
 
8.4.9.2 Considerando o elevado risco de fratricídio em operações dessa 
natureza, cresce de importância o emprego da Bia BA na aquisição de alvos 
para o êxito da operação.  
 
8.4.10 OPERAÇÃO DE INTERDIÇÃO  
 
8.4.10.1 Essa operação é executada para dificultar ou impedir que o inimigo se 
beneficie de determinada região, de instalações ou de materiais. As ações 
realizadas nessa operação abrangem, normalmente, o emprego de fogos 
aéreos e de artilharia, ocupação da área, infiltração de tropas, sabotagens, 
barreiras e as ações de guerrilhas. 
 
8.4.10.2 A Bia BA, nas operações de interdição, deve levantar alvos a fim de 
auxiliar o comando de artilharia enquadrante a evitar ou impedir que o inimigo 
se beneficie de determinadas regiões, de pessoal, de instalações ou de 
material. 
 
8.4.11 OPERAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE CURSO DE ÁGUA  
 
8.4.11.1 A operação de transposição de curso de água visa a levar o poder de 
combate à margem oposta, transpondo um obstáculo aquático, assegurando a 
integridade e a impulsão das forças.  
 
8.4.11.2 Devendo o apoio de fogo, nesse tipo de operação, ser o mais 
minucioso possível, cresce de importância o trabalho da Bia BA. Assim, antes 
da transposição, a Bia BA deve buscar alvos para que o apoio de fogo consiga 
executar as seguintes ações durante a transposição:  
a) isolamento da área da cabeça de ponte, auxiliando o escalão de assalto a 
transpor o obstáculo; 
b) neutralização dos meios de apoio de fogo do inimigo nas áreas de travessia 
e nos locais onde há previsão de emprego de meios aeromóveis; e 
c) participação no plano de dissimulação por meio da realização de fogos em 
áreas não previstas para a travessia. 
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8.4.11.3 O papel dos sensores da Bia BA, para a execução de fogos de 
contrabateria, no contexto dessa operação, é muito importante. Visa a evitar o 
desencadeamento dos fogos inimigos nas áreas de travessia e nas zonas de 
lançamento aeromóveis. 
 
8.4.12 OPERAÇÃO ANFÍBIA  
 
8.4.12.1 A operação anfíbia (Op Anf) consiste em um desembarque de forças 
terrestres em litoral defendido por forças oponentes ou em sua retirada de um 
litoral por meios navais, em virtude da ação do inimigo. Integra forças navais, 
terrestres e aéreas em um esforço militar unificado. 
 
8.4.12.2 A Op Anf exige um planejamento detalhado e uma sincronização 
precisa da artilharia de campanha do apoio de fogo naval e dos meios aéreos. 
 
8.4.12.3 Nesse tipo de operação, normalmente a artilharia não é empregada na 
preparação ao assalto à praia, mas após o início do ataque. 
 
8.4.12.4 Na Op Anf, as necessidades de busca de alvos estarão relacionadas a 
detectar, identificar e localizar alvos da força oponente, principalmente 
relacionados à direção do esforço principal e à localização de suas reservas de 
segundo escalão para que a força de desembarque continue a progredir 
rapidamente para os objetivos intermediários e finais e, com isso, a cabeça de 
praia seja conquistada e permita o lançamento de uma ofensiva terrestre.   
 
8.4.13 OPERAÇÃO RIBEIRINHA  
 
8.4.13.1 Constitui uma operação conjunta ou singular, realizada com o 
propósito de obter e manter o controle de parte ou de toda uma área ribeirinha 
ou para negá-la ao inimigo. Exige, normalmente, o controle simultâneo das 
hidrovias selecionadas e respectivas margens.  
 
8.4.13.2 Nesse tipo de operação, o emprego da Bia BA fica limitado devido às 
seguintes condicionantes: 
a) depende de apoio de embarcações ou aeronaves para seus deslocamentos; 
b) tem grande dificuldade para dispor seus sensores devido às condições do 
terreno; e 
c) necessita de maior segurança nas áreas de posição dos sensores, pois a 
existência de espaços vazios e não controlados favorece a infiltração e a 
obtenção da surpresa, por meio de emprego de forças irregulares e de 
operações especiais inimigas na execução de emboscadas e incursões.  
 
8.4.14 OPERAÇÃO CONTRA DESEMBARQUE ANFÍBIO  
 
8.4.14.1 É uma operação eminentemente conjunta, executada por forças 
destinadas à defesa do litoral contra ações de desembarque anfíbio inimigo.  
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8.4.14.2 Para se contrapor a um desembarque anfíbio inimigo, o apoio de fogo 
tem um papel importante de procurar desgastar e desorganizar o inimigo 
durante o seu deslocamento para a praia e na iminência do ataque. 
 
8.4.14.3 Com isso, a Bia BA deve ter a capacidade para encontrar alvos que, 
se neutralizados, impeçam a abordagem na praia, limitem a cabeça de praia e 
façam repelir a força de desembarque.  
 
8.4.15 OPERAÇÃO DE ABERTURA DE BRECHA  
 
8.4.15.1 A operação de abertura de brecha consiste na preparação e execução 
de uma passagem ou caminho que se abre, através dos obstáculos inimigos, 
para permitir a progressão de pessoal ou tropas.  
 
8.4.15.2 Uma das condicionantes desse tipo de operação é a maciça 
superioridade do poder de combate, particularmente no que se refere à 
engenharia e ao apoio de fogo. 
 
8.4.15.3 O papel dos sensores da Bia BA, para a execução de fogos de 
contrabateria, no contexto dessa operação, é muito importante. Visa a evitar o 
desencadeamento dos fogos inimigos na preparação e execução da abertura 
de trilhas ou brechas em obstáculos, construção e balizamento de vaus e 
identificação de obstáculos. 
 
8.4.16 OPERAÇÃO EM ÁREA URBANA  
 
8.4.16.1 Operação em área urbana é aquela com o propósito de obter e manter 
o controle de parte ou de toda uma área situada em localidades/cidades para 
negá-la ao inimigo.  
 
8.4.16.2 A aquisição de alvos em área urbana enfrenta vários desafios. 
Sensores e reconhecimento têm dificuldade em penetrar na cobertura e 
ocultação aumentadas dos edifícios, limitando tanto a aquisição de alvos 
quanto o controle de danos. 
 
8.4.16.3 A cobertura e a ocultação fornecidas pelo terreno urbano oferecem 
aos alvos em movimento tempos de exposição curtos, exigindo que os 
sistemas de armas atuem rapidamente nos dados de alvos. Em circunstâncias 
específicas, a aquisição de alvos por radar de busca de alvos pode ser mais 
eficaz na localização de armas de fogo hostis, devido ao aumento do uso de 
disparos indiretos de ângulo vertical.  
 
8.4.16.4 O emprego da seção SARP pode fornecer dados vitais para ajudar a 
avaliar as intenções e disposições das ameaças e uma compreensão da 
população civil, além de contribuir para avaliação dos danos. 
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8.4.17 OPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO  
 
8.4.17.1 Consiste na atuação integrada das capacidades relacionadas à 
informação, em conjunto com outros vetores, para informar e influenciar grupos 
e indivíduos. Protege o ciclo decisório da força amiga, afetando o do oponente. 
Além disso, visa a evitar, impedir ou a neutralizar os efeitos das ações 
adversas na dimensão informacional. 
 
8.4.17.2 Nesse tipo de operação, as informações geradas pelos sensores da 
Bia BA podem ser utilizadas em tarefas especiais. Um exemplo seria a 
oportunidade de explorar o valor da propaganda resultante de danos colaterais 
causados por fogos intencionais e indiretos do inimigo, levantados pelos 
sensores da Bia BA. 
 
8.4.18 OPERAÇÕES ESPECIAIS 
 
8.4.18.1 As operações especiais (Op Esp) são aquelas conduzidas por forças 
militares especialmente organizadas, treinadas e equipadas em ambientes 
hostis, negados ou politicamente sensíveis, visando a atingir objetivos militares, 
políticos, informacionais e/ou econômicos, empregando competências e 
capacidades específicas não encontradas nas forças convencionais. Podem 
ser realizadas de maneira ostensiva, sigilosa ou coberta. 
 
8.4.18.2 O foco de planejamento e coordenação de fogos, nas Op Esp, é 
atender à F Op Esp que cumprirá a missão ou tarefa. A eficaz integração dos 
fogos de artilharia, nas Op Esp, só é possível por meio da seleção e priorização 
das metas estabelecidas e de um sincronizado direcionamento de fogos na 
execução das operações.  
 
8.4.18.3 Dentro do contexto desse tipo de operação, havendo a necessidade 
da execução de fogos cinéticos, a Bia BA poderá atuar com uma de suas 
seções em tarefas específicas designadas pelo comando de artilharia apoiado. 
 
 
8.5 OPERAÇÕES EM AMBIENTES COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 
 
8.5.1 A Bia BA, por sua característica de emprego, poderá ser empregada em 
diferentes ambientes operacionais com características peculiares. Tais 
características exigem da tropa utilização de táticas, técnicas e procedimentos 
específicos para sua sobrevivência e para o cumprimento de sua missão. 
 
8.5.2 O preparo do material utilizado pela bateria (SARP, radar de busca de 
alvos, Loc Som) será de vital importância e dependerá do ambiente operacional 
a ser empregado. 
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8.5.3 AMBIENTE OPERACIONAL DE SELVA 
 
8.5.3.1 Características das operações em ambiente de selva que influenciam o 
planejamento e emprego da Bia BA: 
a) descentralização levada ao grau máximo, com emprego intensivo de 
menores escalões atuando isoladamente. Em consequência, a atribuição das 
missões é feita pela finalidade; 
b) atuação em áreas de grandes dimensões, com amplas regiões passivas;  
c) emprego condicionado a eixos dos rios navegáveis ou apoio de aeronaves;  
d) prazos para deslocamentos relativamente longos, tanto pelas consideráveis 
distâncias quanto pela baixa velocidade dos meios fluviais; 
e) bruscas e repentinas mudanças nas condições meteorológicas dificultando o 
emprego do SARP; e 
f) mudança significativa na topografia do terreno, dentro do contexto do regime 
de chuvas e estiagem. 
 
8.5.3.2 Condicionantes Básicas de Emprego 
 
8.5.3.2.1 Como a artilharia deve ser empregada em operações de vulto, o 
emprego da Bia BA deve ser bem criterioso.  
 
8.5.3.2.2 Devido ao alto grau de descentralização da operação na selva e às 
consideráveis distâncias entre as peças de manobra, a Bia BA poderá atuar 
com as suas seções descentralizadas. 
 
8.5.3.2.3 Considerações sobre o Emprego dos Sensores 
a) Os SARP podem ser importantes nas operações na selva. Eles podem 
detectar movimentos inimigos que as forças terrestres não têm como ver. Eles 
podem agir em conjunto com os observadores terrestres para conduzir fogos 
contra inimigos em contato próximo com as forças amigas. 
b) Especial atenção deve ser dada às condições meteorológicas. 
c) Os radares são eficazes na selva, uma vez que a maioria dos fogos indiretos 
atingem grandes altitudes em sua trajetória. Em operações de estabilidade, 
muitos alvos detectados pelos radares são fugazes por natureza (atiram e se 
movem), e o radar deve estar em contato com o apoio de fogo para garantir 
rápidos fogos de contrabateria. 
d) Outra característica importante a ser considerada é a influência dos cursos 
de água na operação dos radares, em virtude do aparecimento de sinais falsos 
ocasionados pelo “efeito espelho”. 
e) A capacidade em alcance de emprego do SARP poderá ser reduzida em 
virtude das características do terreno. Deve-se considerar que haverá uma 
sensível diminuição na comunicação de dados obtidos pelo SARP. 
f) Além disso, a maioria dos disparos indiretos do inimigo será direcionada 
contra posições de unidades amigas. Portanto, os radares devem ser 
orientados de forma a localizar essas posições inimigas. 
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8.5.4 AMBIENTE OPERACIONAL DE PANTANAL 
 
8.5.4.1 De maneira similar ao que se observa no ambiente de selva, em parte 
da região do Pantanal, as características locais criam um ambiente em que há 
a predominância de operações ribeirinhas. 
 
8.5.4.2 Para fins de planejamento, a busca de alvos, no ambiente operacional 
de Pantanal, assemelha-se ao ambiente de selva. Dessa forma, pode-se 
aplicar os mesmos conceitos, princípios, fundamentos que são utilizados em 
ambiente de selva. 
 
8.5.5 OPERAÇÃO EM AMBIENTE DE MONTANHA 
 
8.5.5.1 As unidades de artilharia podem atuar com êxito nas montanhas, 
apesar dos problemas peculiares às operações nessas áreas, relativos 
particularmente à mobilidade, ao tiro, às comunicações e ao emprego tático.  
 
8.5.5.2 Características das operações em ambiente de montanha que 
influenciam o planejamento e emprego da Bia BA: 
a) os deslocamentos da Bia BA ficam restritos às estradas e às trilhas 
improvisadas ou são realizados empregando meios aéreos limitados; 
b) a deficiência em rodovias limita a escolha de vias de acesso e canaliza os 
movimentos da Bia BA; e 
c) os helicópteros desempenham um papel importante nas operações em 
montanhas, transportando o material para regiões desprovidas de estradas. 
 
8.5.5.3 Condicionantes Básicas de Emprego 
 
8.5.5.3.1 Em regiões montanhosas, a localização da artilharia inimiga é feita, 
com maior segurança, por meio da observação aérea e dos estudos feitos nas 
cartas e fotografias aéreas do que por meio do radar e meios acústicos, devido 
às dificuldades provocadas pelas elevações. 
 
8.5.5.3.2 A compartimentação do terreno conduz, frequentemente, ao emprego 
fracionado da força, levando-a a se organizar em várias colunas quando na 
realização de um ataque. 
 
8.5.5.4 Considerações sobre o Emprego dos Sensores 
a) Os SARP são muito eficazes para observar além das máscaras de terreno, 
em profundos desfiladeiros e em encostas reversas. São um complemento aos 
observadores terrestres. 
b) Os SARP podem ser usados para detectar alvos profundos.  
c) Os radares devem se concentrar em terrenos que podem ser ocupados por 
artilharia e morteiros. 
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d) As elevações do terreno podem degradar o alcance efetivo do radar. 
e) O uso adicional de radares de vigilância terrestre e sensores remotos pode 
ser necessário. 
 
8.5.6 OPERAÇÃO EM AMBIENTE DE CAATINGA 
 
8.5.6.1 O emprego da Bia BA em ambiente de Caatinga tem a mesma 
organização para o combate de outras operações de guerra ou não guerra, 
levando-se em conta algumas condicionantes impostas por esse ambiente 
operacional. 
 
8.5.6.2 Condicionantes Básicas de Emprego 
 
8.5.6.2.1 A aridez do ambiente exige um planejamento acurado do sistema de 
apoio e logística, principalmente no que se refere à manutenção dos sensores 
e no suprimento de água potável para as tropas. 
 
8.5.6.2.2 Em ambiente de Caatinga, a vegetação é agressiva e de pequeno 
porte, o que pode dificultar a defesa passiva no quesito camuflagem das 
posições de radar. 
 
8.5.6.3 Considerações sobre o Emprego dos Sensores 
a) Os SARP podem ser usados para a aquisição de alvos, coordenação de 
apoio de fogo e ajuste de fogos no ambiente de Caatinga. A dificuldade de 
navegação aérea, nesse tipo de terreno, é uma desvantagem que deve ser 
planejada. 
b) O aumento da falha do equipamento pode ser esperado como resultado do 
calor, areia e poeira. Rádios e outros equipamentos eletrônicos são 
especialmente suscetíveis. 
c) Os radares são altamente eficazes na Caatinga. No entanto, eles podem ter 
que ser reposicionados com mais frequência porque o terreno não fornece 
coberturas adequadas. 
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ANEXO A 
 

PLANO PROVISÓRIO DE BUSCA DE ALVOS 
 
 
 
1. MISSÃO 
Executar ações de busca na zona de ação da AD/5, em apoio à manobra da 5ª DE. 
 
 
2. EXECUÇÃO 
a) Observação e vigilância 

- Elementos essenciais de inteligência: deverão ser levantados durante o deslocamento da rota do SARP. 
- Efeito desejado: acompanhar e confirmar valor, determinar as dimensões, pontos sensíveis, natureza e localização dos alvos 
já levantados a serem batidos pela ACEx. 
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PRIO ALVO DESCRIÇÃO 
LOCALIZAÇÃO 

(E-N) 
ASPECTOS 

SOLICITADOS 

POSSIBILIDADE MEIO 
UTLZ 

CNDC 
NEC 

OBS 
Sim Não Parcial 

1 
AA200
8 

PC 1º C Ex 
3500
00 

828000
0 

Confirmar 
coordenada do 
alvo, suas 
dimensões e 
pontos sensíveis.  
(Imediatamente) 

  

 

 

 

 

2 
AA200
2 

B Ap Log C 
Ex 

3400
00 

827000
0 

Confirmar 
coordenada do 
alvo, suas 
dimensões e 
pontos sensíveis. 
 (Mdt O, D+14 ) 

      

3 
AA200
4 

PC 2º C Ex 
2700
00 

823000
0 

Confirmar 
coordenada do 
alvo, suas 
dimensões e 
pontos sensíveis. 
(Mdt O, D+14 ) 

      

4 
AA200
6 

11º GAC 155 
AP C40 

3000
00 

823000
0 

Confirmar 
coordenada do 
alvo, suas 
dimensões e 
pontos sensíveis.   
(Mdt O, D+14 ) 
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b) Levantamento de EEI 
- Elementos essenciais de inteligência: deverão ser levantados durante o deslocamento da rota do SARP. 
- Efeito desejado: qual o dispositivo, área a ser batida, valor e localização. 
 

PRIO ALVO DESCRIÇÃO ASPECTOS SOLICITADOS 
POSSIBILIDADE MEIO 

UTLZ 

CNDC 
NEC OBS 

Sim Não Parcial 

1 FT1002 Bia LM Vm 
Pos Tir e Dimensões 
(Imediatamente) 

  
 

 
 

 

2 FT1004 
12º GAC 155 
AP C40 

Pos TIr e dimensões (Mdt O, 
D+14) 

      

 

c) Relatório de busca de alvos 
- Relatórios deverão dar entrada no COT assim que a bateria estiver de posse das informações solicitadas. 

 
 

3. SITUAÇÃO 
a) Inimigo 

1) Artilharia (meios, possibilidade de desdobramento, alcance dos materiais). 
2) Antiaérea (meios, possibilidade de desdobramento). 

 
b) Forças amigas 
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4. PRIORIDADE DE ATUAÇÃO DA BATERIA DE BUSCA DE ALVOS 
a) Missão Tática. 
b) Zona de Ação da 51ª Bda Inf Mec, prioritária para desdobramento dos sensores de vigilância, de busca de alvos e 
contramorteiro. 
 
 
5. LOGÍSTICA 
a) Generalidades. 

b) Suprimento (abordar principalmente CL III e possibilidade de surtidas diárias de SARP, pedidos de suprimento). 

 
 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
a) O plano de busca de alvos deverá dar entrada no COT até D-21600. 

 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Cel 

Chefe do Centro de Operações Táticas 
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ANEXO B 
 

PLANO DE BUSCA DE ALVOS 
 
 
 
1. OBSERVAÇÃO DE ALVOS 
- Elementos essenciais de inteligência: deverão ser levantados durante o deslocamento da rota do SARP. 
- Efeito desejado: acompanhar e confirmar valor, determinar as dimensões, pontos sensíveis, natureza e localização dos alvos já 
levantados a serem batidos pela ACEx. 
 

PRIO ALVO DESCRIÇÃO 
LOCALIZAÇÃO 

(E-N) 
ASPECTOS 

SOLICITADOS 

POSSIBILIDADE MEIO 
UTLZ 

CNDC 
NEC 

OBS 
Sim Não Parcial 

1 
AA200
8 

PC 1º C Ex 
350
000 

8280000 

Confirmar coordenada do 
alvo, suas dimensões e 
pontos sensíveis. 
(Imediatamente) 

 X 

 

 

 

(a) 

2 
AA200
2 

B Ap Log C Ex 
340
000 

8270000 

Confirmar coordenada do 
alvo, suas dimensões e 
pontos sensíveis. 
 (Mdt O, D+14 ) 

 X    (a) 

3 
AA200
4 

PC 2º C Ex 
270
000 

8230000 

Confirmar coordenada do 
alvo, suas dimensões e 
pontos sensíveis. 
(Mdt O, D+14 ) 

X   SARP 1 
(1)  
(2)  
(3) 

(b) 

4 
AA200
6 

11º GAC 155 
AP C40 

300
000 

8230000 

Confirmar coordenada do 
alvo, suas dimensões e 
pontos sensíveis.   
(Mdt O, D+14 ) 

X   SARP 1 

(1)  
(2) 
(3) 
(4) 

(b) 

 



EB70-MC-10.378 

B-2 

1.1 CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 
1) Manter a superioridade aérea durante a atuação da ARP (máximo por 8 horas). 
2) Estabelecer uma rota de risco mínimo (RRM) do ponto de coordenadas (271000-8313000) até o ponto de coordenadas dos 

alvos solicitados durante o período de operação do SARP 1 (ARP Vigilância), conforme imagem em anexo. 
3) Estabelecer uma ASARP na quadrícula (296-8235) durante o período de operação do SARP, conforme imagem em anexo. 
4) Confirmar a capacidade da AAe próxima ao PC 12ª Bda C Bld. Caso seja de média altura, impossibilitará a observação da ARP 

nesse alvo. 
 
 

1.2 OBSERVAÇÕES 
a) Alvo fora do alcance de observação (Zona de Ação da 3ª DE). 
b) Possível presença de artilharia antiaérea inimiga.  

 
 

2. BUSCA DE ALVOS 
- Elementos essenciais de inteligência: deverão ser levantados durante o deslocamento da rota do SARP. 
- Efeito desejado: qual o dispositivo, área a ser batida, valor e localização. 
 

PRIO ALVO DESCRIÇÃO ASPECTOS SOLICITADOS 
POSSIBILIDADE MEIO 

UTLZ 

CNDC 
NEC OBS 

Sim Não Parcial 

1 
FT100
2 

Bia LM Vm 
Pos Tir e Dimensões 
(Imediatamente) 

X  
 RDR 

TRAJ 

 
 

2 
FT100
4 

12º GAC 155 
AP C40 

Pos TIr e dimensões (Mdt O, 
D+14) 

  X 
SARP 
1 

(1) 
(2)  
(3) 

(a) 
(b) 
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2.1  CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 
1) Manter a superioridade aérea por 8 horas. 
2) Estabelecer uma RRM durante o período de operação do SARP 2 (ARP Aquisição), conforme imagem em anexo.  
3) Estabelecer condições de segurança de voo do SARP contra a artilharia antiaérea inimiga. 

 
 

2.2  OBSERVAÇÕES 
a) Possível presença de artilharia antiaérea inimiga. 
b) Possibilidade inicial parcial por não haver feito o reconhecimento pela ARP, podendo melhorar a avaliação após o 

engajamento. 
 
 

3 ANEXOS 
a) Anexo A: Calco de Desdobramento dos Sensores da Bia BA.  
b) Anexo B: Rota SARP. 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXX – Maj 
Comandante da Bateria de Busca de Alvos 
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 ANEXO AO PLANO DE BUSCA – CALCO DE DESDOBRAMENTO DE SENSORES DA BATERIA DE BUSCA DE ALVOS 

 
  
  

1. Desdobramento dos Sensores de Localização pelo Som 
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2. Desdobramento dos Radares de Vigilância Terrestre 
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3. Desdobramento dos Radares de Busca de Alvos e Multifunção  
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 ANEXO AO PLANO DE BUSCA – ROTA SARP 
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ANEXO C 
 

RELATÓRIO DE BUSCA DE ALVOS 
 
 
 
RELATÓRIO DE BUSCA DE ALVOS Nº XXX 

 

XX1. DATA: 25 OUT 21 

2. ASSUNTO: Observação dos alvos 

3. ORIGEM: Bia BA 

4. DIFUSÃO: COT Art C Ex 

5. REFERÊNCIA: Plano de Observação e Busca de Alvos do C Ex – Z 
Aç da 5ª DE 

6. ANEXO: --- 

 

7. ASPECTOS SOLICITADOS: 

- NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE POS DE BIA LM 127 INI.  

8.  ASPECTOS LEVANTADOS: 

A. IDENTIFICAÇÃO DO ALVO: Bia LM 127 mm 

B. COORDENADA: 8241400 - 278900 - 975  

C. DIMENSÃO DO ALVO: RETANGULAR – 4 Km X 8 Km 

D. ÁREA DO ALVO: 32 Km² 

E. PONTO SENSÍVEL DO ALVO: LM 8241400 – 278900 

F. PROXIMIDADE DE TROPAS AMIGAS: NÃO 

G. IMAGEM: 
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GLOSSÁRIO 
 

PARTE I – ABREVIATURAS E SIGLAS 
  

 A 

Abreviaturas/Siglas Significado 

A Coz Área de Cozinha 

A Mnt Área de Manutenção 

AAe Antiaérea 

Aç Cj Ação de Conjunto 

ACEx Artilharia de Corpo do Exército  

AD Artilharia Divisionária 

ADA Área de Defesa Avançada 

Alc  Alcance 

Ap Dto Apoio Direto  

Ap F Ter Apoio da Força Terrestre 

Ap Log Apoio Logístico 

ARP Aeronave Remotamente Pilotada  
 Art Cmp Artilharia de Campanha 

Art Ini Artilharia Inimiga 

ASARP Área de Sistema de Aeronaves Remotamente 
Pilotadas 

AT Área de Trens  

Av Ex Aviação do Exército 

 
 B 

Abreviaturas/Siglas Significado 

Bda Brigada 

Bia BA Bateria de Busca de Alvos 

Bia MF Bateria de Mísseis e Foguetes 

BLB Base Logística de Brigada  

BLDE Base Logística de Divisão de Exército 

BLT Base Logística Terrestre  
 

Btl Mnt Sup AAAe 
Batalhão de Manutenção de Suprimento da 
Artilharia Antiaérea 
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 C 

Abreviaturas/Siglas Significado 

C Bia Contrabateria 

C Cj Comando Conjunto 

C Cmdo Centro de Comando 

C Com Centro de Comunicações 

C Ex Corpo de Exército 

C Log Centro de Logística 

C Op Centro de Operações 

C Tir Bia Central de Tiro de Bateria 

C² Comando e Controle 

CAF Coordenador do Apoio de Fogo 

CCAF Centro de Coordenação de Apoio de Fogo 

CCI Centro de Coordenação de Informações 

Ch Gp Rdr Chefe de Grupamento de Radar 

Cl I Classe I 

Cmdo Comando 

Cmt Comandante 

Cmt Bia BA Comandante da Bateria de Busca de Alvos 

Cmt Gp Loc Som Comandante do Grupo de Localização pelo Som 

Cmt Seç Rdr Comandante da Seção de Radar  

Cndc Meteo Condições Meteorológicas 

Com Elt Comunicação e Eletrônica 

COMAE Comando de Operações Aeroespaciais 

COT Centro de Operações Táticas 

Crdr SegCSEG Corredores de Segurança  

CTA Controle de Tráfego Aéreo  

 
 D 

Abreviaturas/Siglas Significado 

DAF Diretriz de Apoio de Fogo 

DBA Diretriz de Busca de Alvos 

DE Divisão de Exército 

Def Mv Defesa Móvel 

Def Pos Defesa em Posição 

DICA Direito Internacional dos Conflitos Armados  
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 E 

Abreviaturas/Siglas Significado  

E-4 
 

Oficial de Logística 

ECAF Equipe de Coordenação de Apoio de Fogo 

ECS Estação de Controle de Solo 

EEI Elementos Essenciais de Inteligência  

EM Estado-Maior 

EMCFA Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 

Emp Emprego  

EPS Estrada Principal de Suprimento 

Eqp Loc Som Equipamento de Localização pelo Som  

Esc Sup Escalão Superior 

Exm Sit Exame de Situação 

  
 F 

Abreviaturas/Siglas Significado 

F Helcp Força de Helicóptero 

F Ter Força Terrestre 

FAC Força Aérea Componente  

FAMES 
 

Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, 
Elasticidade e Sustentabilidade 

FE Forças Especiais 

FT Amv Força-Tarefa Aeromóvel 

 
 G 

Abreviaturas/Siglas Significado 

GAC Grupo de Artilharia de Campanha 

Gp Mnt Seç Log Grupo de Manutenção da Seção de Logística 

Gp Pes Sec Cmdo Grupo de Pessoal da Seção de Comando 

Gp Sau Grupo Saúde  

Gp Sup Seç Log Bia BA 
Grupo de Suprimentos da Seção de Logística da 
Bateria de Busca de Alvos 

GPS 
Sistema de Posicionamento Global (Global 
Positioning System) 

Gpt Log Grupamento Logístico 

GU Grande Unidade 
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 H 

Abreviaturas/Siglas Significado 

HM Helicóptero de Manobra 

 
 I 

Abreviaturas/Siglas Significado 

IE Com Elt 
Instruções para a Exploração de Comunicações e 
Eletrônica 

IFF 
Identificação Amigo/Inimigo (Identification Friend or 
Foe) 

Ini Ae Inimigo Aéreo  

IP Com Elt Instruções Padrão de Comunicações e Eletrônica 

IRVA 
Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 
Aquisição de Alvos  

 
 L 

Abreviaturas/Siglas Significado 

L Aç Linhas de Ação  

L Vtr Linha de Viaturas 

LAAC Lista de Alvos Altamente Compensadores 

LAADA Limite Anterior da Área de Defesa Avançada  

LC Linha de Contato 

LIPA Lista Integrada e Priorizada de Alvos 

Loc Som Localização pelo Som 

LP Linha de Partida 

LPA Lista Priorizada de Alvos  

 
 M 

Abreviaturas/Siglas Significado 

MB Marinha do Brasil  

MCAF Medidas de Coordenação de Apoio de Fogo 

MCCEA 
Medidas de Coordenação e Controle do Espaço 
Aéreo 

MD Ministério da Defesa 

Mnt Manutenção 

Mod Módulo 

MPE Medidas de Proteção Eletrônica  

Mvt Rtg Movimento Retrógrado 
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 O 

Abreviaturas/Siglas Significado 

O Ap Log Ordem de Apoio Logístico 

O Com Oficial de Comunicações 

O Lig Oficial de Ligação 

O Med Oficial Médico  

O Op Ordem de Operações 

OA Observador Avançado 

OCCA 
Operações de Cooperação e Coordenação com 
Agências 

OM Organização Militar 

Op Aet Operação Aeroterrestre  

Op Amv Operações Aeromóveis 

Op Anf Operação Anfíbia 

Op Dsml Operações de Dissimulação 

Op Esp Operações Especiais 

Op Ev N Cmb Operação de Evacuação de Não Combatentes 

Op Ofs Operações Ofensivas  

 
 P 

Abreviaturas/Siglas Significado 

PAF Plano de Apoio de Fogo 

P Col Mor Posto de Coleta de Mortos 

P Col Slv Posto de Coleta de Salvados 

P Distr Sup Posto de Distribuição de Suprimento 

PBA Plano de Busca de Alvos 

PC Posto de Comando  

PCF Posto de Controle de Feridos 

PDSVBA Plano de Desdobramento dos Sensores de 
Vigilância e Busca de Alvos  

PIBA Plano Integrado de Busca de Alvos  

PITCIC Processo de Integração Terreno, Condições 
Meteorológicas, Inimigo e Considerações Civis 
 
 
 

Plj Planejamento 

POA Plano de Observação e Avaliação  

POC Plano de Obtenção de Conhecimento  
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Abreviaturas/Siglas Significado 

PPAA Plano Provisório de Apoio de Artilharia 

PPBA Plano Provisório de Busca de Alvos  

Proc Processo 

PS Posto de Socorro 

 
 Q 

Abreviaturas/Siglas Significado 

QO Quadros de Organização 

 
 R 

Abreviaturas/Siglas Significado 

RAMCEA 
Requisição de Acionamento de Medidas de 
Coordenação do Espaço Aéreo 

RBA Relatório de Busca de Alvos 

Rdr BA Radar de Busca de Alvos 

Rec/Topo Geo Reconhecimento, Topografia e Geoinformação 

RRM Rota de Risco Mínimo 

  
 S 

Abreviaturas/Siglas Significado 

S-1 Oficial de Pessoal 

S-2 Oficial de Inteligência 

S-3 Oficial de Operações 

S-4 Oficial de Logística 

SARP Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

SCmt Subcomandante  

Seç BA Seção de Busca de Alvos 

Seç Bsc Seção de Busca 

Seç Cmdo Seção de Comando 

Seç Intlg Seção de Inteligência 

Seç Loc Som Seção de Localização pelo Som 

Seç Log Seção de Logística 

Seç Op Seção de Operações 

Seç Rdr BA Seção de Radar de Busca de Alvos 

Seç Rdr C Bia Seção Radar de Contrabateria 

Seç SARP Seção de Sistema de Aeronaves Remotamente 
Pilotadas 
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Abreviaturas/Siglas Significado 

Seç Sns Seção de Sensores 

Seç Vig Ter Seção de Vigilância Terrestre 

SFC Se for o caso 

Sgt Adj 
 

Sargento Adjunto 

Sgt Adj Seç Sargento Adjunto da Seção 

Sgt Aux Op Sargento Auxiliar de Operações 

Sgt Ch Gp Ap Sargento Chefe de Grupo de Apoio 

SP2 Sistema de Posicionamento 2 

SU Subunidade 

Sup Com Suprimento de Comunicações 

 
 T 

Abreviaturas/Siglas Significado 

Tr Tropa 

Trnp Transporte 

 
 U 

Abreviaturas/Siglas Significado 

U Unidade 

 
 V 

Abreviaturas/Siglas Significado 

VANT Veículo Aéreo Não Tripulado 

Vig Ter Vigilância Terrestre 

VRDAAe 
Volume de Responsabilidade da Defesa 
Antiaérea 

VTNE  Viatura de Transporte Não Especializado  

 
 Z 

Abreviaturas/Siglas Significado 

Z Aç Zona de Ação 

ZF Zona de Fogos 

ZOP Zonas de Operações Prioritárias  

ZOR Zona de Operação Restrita  

ZPH Zona de Pouso de Helicóptero 
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