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 RESUMO 
 
 
 

 
 
Consubstanciado com a evolução dos combates e visando acompanhar as rápidas 
transformações tecnológicas ocorridas na Era do conhecimento, o Exército Brasileiro 
estabeleceu como um dos objetivos estratégicos, listados no Plano Estratégico do 
Exército (PEEx), a atualização de publicações do Ministério da Defesa. Alinhado a este 
objetivo e às recentes nomenclaturas e conceitos de Funções de Combates (FC), este 
trabalho buscou subsídios em literaturas nacionais e americana para o levantamento 
de sugestões de atualizações sobre o Batalhão de Infantaria na Marcha para o 
Combate. Após a pesquisa realizada, foi proposta uma atualização para o assunto 
Marcha para o Combate, no capítulo 4 (quatro) do Manual Batalhões de Infantaria (C 7-
20). 
 

 
 

Palavras chaves: Plano Estratégico do Exército Brasileiro; Funções de Combate; 
Batalhão de Infantaria na Marcha para o Combate; Manual Batalhões de infantaria. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

Consubstantiated with the evolution of combat and aiming to keep up with the rapid 
technological changes that occurred in the Age of knowledge, the Brazilian Army 
established as one of the strategic objectives, listed in the Strategic Plan of the Army 
(PEEx), the updating of publications by the Ministry of Defense. Aligned with this 
objective and with the recent nomenclatures and concepts of Combat Functions 
(CF), this work sought subsidies in national and American literature to survey 
suggestions for updates on the Infantry Battalion in the March for Combat. After the 
research carried out, an update was proposed for the topic March for Combat, in 
chapter 4 (four) of the Infantry Battalions Manual (C 7-20). 

 
 

Key words: Brazilian Army Strategic Plan; Combat Functions; Infantry Battalion on 
Moviment to Contact; Manual Infantry Battalions. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 
 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 142, define que o Exército 

Brasileiro (EB), assim como a Marinha e a Aeronáutica, é uma instituição nacional 

permanente e regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, e destinam- se à defesa da Pátria, à 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer      destes, da lei e da 

ordem (BRASIL, 2016a, p. 89). 

A capacidade de alcançar e manter os objetivos nacionais, em conformidade com 

a vontade nacional, denomina-se Poder Nacional e possui as seguintes expressões: 

política, econômica, psicossocial, científico- tecnológica e militar. 

De acordo com o manual de Operações (2017a), a expressão militar, por si só, 

não é capaz de restaurar ou manter a paz, no entanto, é responsável por proporcionar 

um ambiente seguro para que as demais expressões do Poder Nacional possam ser 

aplicadas. 

O Poder Militar é a expressão do Poder Nacional constituída de meios militares 

de que dispõe a Nação para, sob a direção do Estado, promover, pela dissuasão ou 

pelo emprego gradual e controlado da força, a conquista dos objetivos  nacionais, 

segundo o Exército (2019b). 

O manual de Operações menciona que o emprego da Força Terrestre (F Ter) 

pode ocorrer em dois tipos de situações: Não Guerra e De Guerra. A primeira é a 

situação na qual o poder militar é empregado de forma limitada, no âmbito interno ou 

externo, sem que envolva o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias 

especiais. Normalmente, o poder militar será empregado em ambiente interagências, 

podendo não exercer o papel principal. Já a segunda é quando a expressão militar do 

Poder Nacional é empregada na plenitude de suas características para a defesa da 

pátria, sendo a principal e mais tradicional missão das forças armadas, para a qual 

devem estar permanentemente preparadas. 

O manual Operações (2017a) define que os tipos de operações básicas a serem 

realizadas pela Força Terrestre, em um ambiente amplo espectro, são as seguintes: 

ofensivas, defensivas e operações de coordenação e controle entre agências (OCCA). 

Estas, no combate atual, podem ocorrer ao mesmo tempo ou sucessivamente, no 

Teatro de Operações (TO), a fim de que sejam estabelecidas as condições para 

alcançar os objetivos definidos. 

Segundo o manual Batalhões de Infantaria, as operações ofensivas são 
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divididas em 5 (cinco) tipos, sendo elas: marcha       combate, reconhecimento em força, 

ataque, aproveitamento do êxito e perseguição. Todas estas atividades são operações 

terrestres realizadas pelo EB, com objetivo de cerrar sobre o inimigo, para destruí- lo 

ou neutralizá- lo por meio da combinação do fogo e movimento. 

 
A marcha para o combate é uma marcha tática na direção do inimigo, com a 
finalidade de obter ou restabelecer o contato com o mesmo e/ou assegurar 
vantagens que facilitem operações futuras. O melhor aproveitamento do dispositivo 
no momento do contato é obtido pela apropriada organização da força para o 
combate e pela manobra dos seus componentes. Esse tipo de operação ofensiva é 
executado agressivamente para se apossar do objetivo antes que o inimigo possa 
reagir (BRASIL, 2017a, p.3-4). 

 

Segundo PEEx 2020 – 2023, com os grandes avanços tecnológicos ocorridos 

no final do último século e no início do atual, principalmente quanto à tecnologia da 

informação e às ameaças de diversas ordens na atual conjuntura mundial, o Exército 

Brasileiro iniciou um processo de transformação, em consonância com a Estratégia 

Nacional de Defesa, visando ao preparo para as possíveis ameaças futuras, entrando 

na chamada Era do Conhecimento. 

Dentro desse contexto, se faz necessário uma atualização das táticas, 

técnicas e procedimentos (TTP) e de suas capacidades operativas, com a finalidade de 

otimizar as condutas a serem realizadas pela tropa brasileira nos diversos teatros  de 

operações (TO). 

Buscando acompanhar a evolução dos combates, a necessidade tecnológica 

e objetivando o estado da arte, o Exército Brasileiro estabeleceu as ações estratégicas 

prioritárias no período de 2020 a 2023, listadas no Plano Estratégico do Exército (PEEx). 

Um destes objetivos estratégicos é o de aperfeiçoar as publicações doutrinárias do 

Exército e contribuir com a atualização das publicações doutrinárias do Ministério da 

Defesa (objetivo 6.1.1.4 do PEEx 2020 - 2023). 

Dessa forma, este projeto tem por finalidade contribuir com PPEx (2020 - 

2023) e terá como objetivo analisar e atualizar um dos assuntos do capítulo 4 (quatro) do 

manual Batalhão de Infantaria (2003): o Batalhão de Infantaria da marcha para o 

combate.  

 

          

1.1 PROBLEMA  
 
  

O PEEx 2020 – 2023 diz que o permanente processo de modernização da Força 

Terrestre busca adequar boa parte das Organizações Militares (OM) operacionais, 

dotando- as de grande mobilidade estratégica e poder de combate compatível com as 
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potenciais ameaças ao país, de modo que possam atuar como elementos de dissuasão 

e de pronta resposta, no amplo espectro dos conflitos. 

Visando acompanhar as rápidas transformações tecnológicas ocorridas na Era 

do Conhecimento, o Exército vem passando por transformações em suas doutrinas. 

Nesse ambiente de incertezas, o EB deve gerar forças com base em capacidades 

operativas1, sendo que cada uma destas deve estar adequada para fazer frente às 

ameaças visualizadas no estudo dos cenários prospectivos, buscando atender aos 

seus fatores determinantes: Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, 

Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI) (BRASIL, 2015a, p. 28). 

Ao realizar um estudo nos fatores determinantes das capacidades operativas, em 

uma marcha para o combate, segundo o C 7-20, percebemos uma oportunidade de 

melhoria quanto a atualizações e uma reescrituração/ organização de conceitos 

relativos à Doutrina, já presentes em outros manuais do próprio EB. 

Defronte de um novo cenário mundial, o PEEx 2020 – 2023 menciona que o 

Exército Brasileiro resolveu se transformar de modo a se adequar às características do 

novo combate e assim aumentar seu poder de combate frente a uma possível ameaça. 

O conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter- relacionados, realizados por 

unidades das diferentes armas, quadros e serviços do Exército, passou a denominar- 

se função de combate (FC), divididos em comando e controle, movimento e manobra, 

inteligência, fogos, logística e proteção. 

Nesse sentido, baseado nos antecedentes do problema, foi estabelecido o 

seguinte questionamento: De que maneira a reescrituração/ atualização, através das 

funções de combate, do capítulo que fala sobre o emprego do batalhão de Infantaria 

em uma marcha para o combate pode contribuir para a ampliação das capacidades 

operativas do EB? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
 
 
1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

O presente estudo pretende analisar a Marcha para o combate de um batalhão de 

Infantaria segundo as funcões de combate. A partir deste dado, verificar, comparando 

com demais manuais brasileiros e com a doutrina do exército  americano, qual a forma 

de emprego mais adequada para este tipo de operação ofensiva. 
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A fim de propor as novas mudanças de emprego durante uma operação de 

marcha para o combate, o presente estudo pretende analisar o que já possuímos em 

outros manuais nacionais e fazer comparações com o Exercito Americano, tudo com a 

finalidade de formular uma proposta para o assunto em questão. 

Visando a uma melhor definição acerca do desenvolvimento deste trabalho, foi 

estabelecido como objetivo geral: formular uma proposta para reescrituração/ 

atualização do C 7-20, com uma visão abrangente sobre o tema, e objetivos 

específicos, que delinearão os passos em busca da solução para as questões 

levantadas. 

  

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 
 

       Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos de forma a encadear logicamente o raciocínio descritivo 

apresentado neste estudo: 

a) Identificar as funções de combate comando e controle, movimento e 

manobra, inteligencia, fogos, logística e proteção em uma marcha para o 

combate. 

 

1.3 Questões de Estudo  

             

Para alcançar o objetivo geral apresentado e as situações descritas  

anteriormente, foram tratadas as questões de estudo a seguir: 

 

 

a) O que temos sobre a funções de combate (FC) em manuais  nacionais e 

americanos? 

b) Na marcha para o combate, qual a importância das referidas FC? 

  

1.4 METODOLOGIA 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

A presente pesquisa tem por finalidade propor uma reestruturação do capítulo do 

batalhão de infantaria na marcha para o combate, a partir da elaboração de estudos 
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sobre as necessidades, possibilidades e limitações do EB. 

As FC apresentam-se como variáveis independentes, uma vez que sua 

manipulação exerce efeitos sobre a variável  dependente: atualização do manual que 

trata sobre a infantaria na marcha para o combate. 

 

 

1.4.2 Amostra  

 

Conforme Gil (2002), amostra é uma pequena parte da população selecionada 

em conformidade às regras. Neste sentido, serão selecionados para a coleta de dados 

oficiais e sargentos do Exército Brasileiro. 

Uma pesquisa será enviada a estes militares para que preencham um 

formulário, via “Google forms”, onde, com base em suas experiências profissionais, 

colocaram sua percepção a cerca das FC na M Cmb. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa  

Com base nos objetivos definidos neste projeto, o tipo de pesquisa empregado 

será a descritiva. Esta tem como objetivo fundamental a descrição das características 

de determinada população e o estabelecimento de relações entre as variáveis (GIL, 

2002). 

 A pesquisa também possui caráter quantitativa, que de acordo com Oliveira 

(2001), é uma pesquisa fundamentada em dados numéricos reunidos através de 

interações interpessoais e organizados em percentagens. Nesse contexto, a 

metodologia empregada nesse trabalho  será baseada na abordagem teórico- empírica, 

de ordem quantitativa do tipo descritivo. 

Assim, no que diz respeito à sua natureza, é do tipo aplicada, uma vez que 

gera conhecimento para aplicação prática. 

 

 

  1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  

 

Até a coleta de dados, serão selecionadas as fontes de consultas que 

interessam à pesquisa, por intermédio de manuais, portarias e legislações do EB e do 

portfólio de apoio à gestão do conhecimento do EB chamado EBConhecer. 

Os critérios de inclusão são: infantaria na marcha para o combate, funções de 
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combate e tipos de operações ofensivas, onde quando encontradas as fontes será 

realizada a revisão e estudo dos títulos das publicações. 

Os procedimentos metodológicos para a realização deste trabalho após a 

coleta de dados prosseguirá com a revisão da literatura por meio da contínua busca    por 

artigos científicos, trabalhos de conclusão de cursos, dissertações e relatório de 

pesquisa sobre o assunto em questão. 

A fim de obter maior suporte informacional, foi realizada pesquisa bibliográfica 

nas fontes já citadas que contribuirão ainda mais com as variáveis identificadas. O 

questionário do apêndice A será aplicado a capitães alunos da ESAO, oficiais/ 

sargentos do EB e alunos de infantaria da ESA. 

Assim, o espaço a ser considerado limitou-se ao C 7-20 de 2003, em vigor, e    

demais manuais afins mais atualizados. 

  

  
1.5 JUSTIFICATIVA  

 
 
 

O general norte- americano Charles Krulak (2014) define o campo de batalha do 

século XXI como um ambiente extremamente complexo, letal e volátil. Para ele, este é 

um novo tipo de conflito para o qual “as „regras‟ ainda não foram escritas”. A 

superioridade tecnológica já não é clara vantagem, o inimigo já não é distinguido com 

facilidade e, aumentando a pressão sobre as tropas, a presença da mídia transmite 

para a audiência cada uma das ações empreendidas, sejam elas acertadas ou não. É 

neste contexto que Lind (2005) enquadra a quarta geração dos conflitos, acrescentando 

que os Estados perderiam o monopólio sobre a guerra e que a descentralização das 

tropas e a iniciativa dos militares são características fundamentais no atual campo de 

batalha. 

Os novos termos como o das operações no amplo espectro, descrito no manual 

de Operações, permitem visualizar que novas demandas recaem sobre os militares, em 

especial sobre os comandantes nos diversos níveis hierárquicos, suscitando novas 

capacidades da F Ter. Além disso, há que se destacar a radical mudança do terreno 

nas atuais operações militares. 

Nesse sentido, o presente trabalho justifica-se por promover uma discussão 

embasada a respeito de um tema atual e novo vivido pelo Exército Brasileiro, a fim de se 

motivar e de oferecer alternativas para a organização e atualização da doutrina de um 

batalhão de Infantaria, no âmbito do EB. 
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A modernização de equipamentos favorece a obtenção de uma capacidade de 

decisão, melhor e mais rápida que a reação do adversário. Esse ciclo de decisão, que em 

outros tempos demorava dias, pode hoje ser encurtado para minutos. Essa 

superioridade está dependente, em todos os estágios das operações, da obtenção do 

domínio de informação e da partilha de consciência situacional. Cabe ressaltar, que a 

marcha para o combate é um tipo de operação ofensiva, e somente a ação ofensiva 

conduz a resultados decisivos na guerra. 

Desse modo, enfatiza-se que o problema levantado poderá trazer benefícios para 

a Força Terrestre, uma vez que apresentará reflexões e novas idéias com vistas ao 

incremento da doutrina na marcha para o combate. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 A função de combate inteligência  

 

A inteligência é uma das seis FC e sua abrangência alcança a todas as demais 

FC, que são diretamente afetadas ou estão relacionadas com os produtos da 

inteligência. De acordo com BRASIL (2016b), a missão desta FC é apoiar o 

planejamento, a preparação, a execução e a avaliação das operações. Portanto o 

papel mais importante que desempenha é o de servir de base para o desenvolvimento 

das operações, apoiando o processo decisório, numa atividade contínua e dinâmica. 

Os comandantes utilizam o exame de situação, segundo o BRASIL (2016c) para 

desenvolver linhas de ação para a decisão e produção de planos ou ordens. Os 

produtos do PITICIC são essenciais para apoiar esse processo decisório. Ainda que 

não haja uma missão específica de marcha para o combate, este movimento tático terá 

êxito ao realizar uma conquista ou a manutenção de determinada região afastada 

daquela onde se encontra a tropa executante. 

De acordo com C-720, a conquista de um objetivo específico se dará por meio de 

um ataque coordenado ou de oportunidade. Porém, para cumprir esta missão recebida, 

terá de realizar um deslocamento que, dadas as condições de sua execução, resultará 

numa marcha para o combate, assunto do presente trabalho, que será estudado, a 

partir dos próximos tópicos. 

Segundo BRASIL (2014), o comandante necessita ter uma ideia clara e completa 

do problema militar antes de tentar solucioná-lo. Soma- se a isso o entendimento da 

missão e a intenção, de no mínimo, dois escalões acima, seguindo assim o estado final 
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desejado (EFD) estabelecido pelos comandantes dos escalões considerados. 

De acordo com BRASIL (2003), a finalidade da missão que comporta a realização 

de uma marcha para o combate pode ser de natureza ofensiva ou defensiva, impondo, 

normalmente, a conquista de determinada região do terreno, com a possibilidade de 

interferência do inimigo durante a execução do deslocamento necessário para atingi- la. 

A missão será a conquista ou a manutenção de determinada região afastada 

daquela onde se encontra a tropa executante. 

A definição da missão se inicia com a confecção de um enunciado, que com as 

evoluções dos acontecimentos, se transformará no parágrafo 2º da Ordem de 

Operação. Neste parágrafo em questão se faz necessário responder os seguintes 

questionamentos: “Quando”, “Onde” e “Por que” da marcha para o combate em 

questão. 

Na fase da „situação e sua compreensão‟ é realizado um levantamento mais 

pormenorizado sobre considerações civis do local, terreno, informações relativas ao 

inimigo e condições meteorológicas. 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES CIVIS 
 

 

Com raras exceções, não se pode mais conceber área passível de conflito 

onde não haja presença considerável do elemento humano. Portanto, se faz 

necessário ressaltar a importância do terreno humano para as operações militares. Tal 

fator apresenta tamanha relevância na atualidade que levou a doutrina militar a 

implementar novo fator de decisão juntamente com os já consagrados ítens missão, 

inimigo, terreno, meios e tempo. 

Este novo fator de decisão busca despertar nos comandantes e em seus 

subordinados a capacidade de obter dados que influenciam os planejamentos táticos 

de maneira primordial as operações militares. Os referidos conhecimentos são obtidos 

por meio de levantamentos dos aspectos vitais e culturais de determinada população, 

os quais poderão comprometer todo o esforço de guerra caso não sejam observados 

com critério. 

Nesta fase, se faz necessário um levantamento de dados da cultura e das 

atividades civis que podem influenciar a condução da M Cmb no Teatro de Operações 

(TO). Neste sentido analisa- se as considerações civis por meio de seis subcampos: 

área, estrutura, capacidade, organizações, pessoas e eventos. 
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Entende-se como “Considerações Civis” um conjunto de aspectos com capacidade 
de influenciar o Espaço de Batalha. Incluem atitudes e atividades da população, 
instituições e lideranças civis, opinião pública, meio ambiente, infraestrutura 
construída pelo homem, agências nacionais e internacionais, governamentais ou 
não. As populações das regiões envolvidas na execução das operações 
influenciam na forma como são conduzidas as ações militares e no seu resultado, 
ainda que de forma passiva e não intencional. (BRASIL 2016, p. 7-3). 
 

 

Em suma deve-se esforçar para que nossa operação cause o mínimo de dano 

colateral para população, buscando sempre que possível o uso mínimo da força, 

contribuindo assim para a letalidade seletiva. 

 

2.1.2 Terreno 
 
 

Segundo BRASIL (2016b), desde os tempos de paz se faz necessário 

manter atualizado em nosso banco de dados, as informações de possíveis TO. Tal 

estudo, de responsabilidade dos mais altos escalões, é realizado por meio do 

levantamento estratégico de área (LEA). Este será a base dos estudos dos 

comandantes no nível operacional no TO. 

Os estudos do solo, relevo, vegetação ou hidrografia no Eixo de Progressão (E 

Prog) e à cavaleira deste levarão às classificações de impeditivo, restrito ou adequado. 

O conhecimento destas informações contribuirão para tomadas de decisão durante o 

movimento em direção ao inimigo. 

Ainda a mesma fonte de consulta menciona que a classificação em 

impeditivo, restritivo ou adequado se dará em função da natureza da tropa que por ela 

progredirá. A análise das características do terreno ao longo do (E Prog) será de 

fundamental importância na condução das operações, em especial daquelas que se 

apresentam em condições de serem exploradas pelo inimigo para o retardamento de 

nossa tropa com ações de surpresa. 

Após análise dos manuais C7-20, OPERAÇÕES e MANUAL DE ENSINO – O 

TRABALHO DE ESTADO MAIOR, extraiu- se que um estudo do terreno deve ser 

realizado por meio da análise detalhada: 

 

- da observação e campos de tiro que facilitem a defesa ou o ataque; 

- das cobertas e abrigos; 

- dos obstáculos que restringem ou impedem o movimento; 

- dos acidentes capitais do terreno que permitam a conquista do objetivo 

imposto  pela missão; 
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- dos locais de canalizações e dos pontos de estrangulamento; 

- das condições gerais de trafegabilidade; 

- das redes viárias que favorecem o deslocamento de nossa tropa e apoios  

logísticos;  

- de outros aspectos julgados necessários. 

Ao analisarmos estes aspectos, realizamos o estudo das vias de acesso 

(VA)/corredores de mobilidade e chegamos a conclusão de qual será nossa melhor 

VA, fato a ser considerado por ocasião da decisão. 

 

2.1.3 Inimigo, suas possibilidades e linhas de ações 

 
  

 A análise do inimigo, suas possibilidades, e limitações, feitos pelo S2, serão a 

base para chegarmos às suas possíveis linhas de ação e, na sequência, o S3 levantar 

as nossas próprias linhas de ação. 

 

O S-2 deverá montar um banco de dados contendo todos os conhecimentos 
necessários sobre o inimigo localizado em nossa área de interesse. Os 
aspectos relevantes para ter conhecimento sobre o inimigo são sua doutrina, o 
armamento e o equipamento que são utilizados, seus efetivos atuais, 
conhecimento sobre os principais líderes, os tipos de meios de transporte 
empregados, entre outros. Uma análise da ordem de batalha deverá ser feito 
nos seguintes aspectos: deficiências do serviço de recompletamento; 
deficiências de inteligência e contra-inteligência; faltas ou deficiências de 
suprimentos logísticos (BRASIL 2016b, p. 3-23 e 3-24). 

 
 

Baseado nas informações do dispositivo inimigo, a  localização das suas 

unidades inimigas, sua composição, valor e atividades recentes e atuaisnestas 

informações; serão levantadas as possibilidades do inimigo em nossa zona de ação: 

atacar, defender, reforçar, retrair, retardar, continuar defendendo, atuar, atacar com 

força aérea ou apresentar nova defesa. 

Segundo BRASIL (2016b), uma vez que o PITCIC é um processo cíclico e 

contínuo, as linhas de ação do inimigo são estabelecidas inicialmente, mas devem ser 

revisadas e atualizadas continuamente. A realização de uma análise detalhada do 

inimigo permite que o EM determine de forma antecipada suas ações. A célula de 

Inteligência deve determinar a maior quantidade possível de linhas de ação do inimigo 

de acordo com o tempo disponível, iniciando pela mais provável e pela mais perigosa. Ao 

considerar todas as opções disponíveis para o inimigo, o EM assegura-  se de que o 

planejamento possui flexibilidade. 
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De acordo com o atual C 7-20, no estudo de como realizar a marcha para o 

combate, o inimigo é fator preponderante. A possibilidade de uma interferência durante 

a execução da marcha é sempre considerada, porém leva- se em conta a natureza, 

valor e meios inimigos disponíveis no tempo e espaço a ser considerado  durante a 

realização da marcha. 

 

2.1.4 Condições meteorológicas 

 
 
 De acordo com BRASIL (2016b), um importante dado a ser considerado no 

calco de restrição de movimento são as condições meteorológicas, baseado na 

natureza da tropa, tipo de operação, ações a realizar e extensão da área de operações. 

Assim como acontece com as informações relativas ao relevo, as relacionadas com a 

meteorologia também são feitas pela LEA. 

 O estudo das condições do tempo junto ao terreno irá concluir as influências para 

a mobilidade, transitabilidade de nossa tropa e do inimigo. Outro importante aspecto a 

ser considerando-nos operações é a visibilidade, que dependendo da situação, pode 

beneficiar ou dificultar as ações de ambos os contendores. Segundo o BRASIL (2016b), 

crepúsculo é o período de claridade antes do nascer e após o pôr do sol. No primeiro 

caso, tem-se o crepúsculo matutino e, no segundo, o vespertino. Quanto aos tipos de 

crepúsculos, o astronômico possui pouca claridade para fins militares; já o náutico, 

possui claridade suficiente para realização dos movimentos terrestres e visibilidade de 

aproximadamente de 400 (quatrocentos) metros; e por fim o civil possui claridade 

suficiente para as atividades diurnas normais. 

 Portanto, o crepúsculo influencia diretamente na quantidade de luz para a 

execução das operações, sendo que na marcha para o combate, a baixa luminosidade 

favorece a concentração de forças, a manobra e a obtenção da surpresa; e dificulta a 

condução dos fogos e do comando e controle.  

 Outro aspecto em relação a luminosidade a ser considerado são as fases da   lua, 

que durante o período noturno, podem facilitar ou dificultar a condução de nossas 

atividades. Durante a lua cheia, existe luar na maior parte da noite; na minguante, 

existe luar na 2ª parte da noite; na nova não existe luar à noite; e na crescente, há luar 

na 1ª parte da noite. 

 Quanto à diferença entre a temperatura das camadas de ar (gradiente de 

temperatura) tem-se que quando se apresenta inversão favorece o lançamento de 

“cortina” de fumaça; já o lapso não favorece o lançamento de agentes QBRN e o 

emprego de “cortinas” de fumígeno, porém favorece a formação de tetos de fumaça. 

 Outras informações a serem consideradas são a previsão das temperaturas, 
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umidade, vento e precipitações influenciará no planejamento de trajes de frio ou não para 

o cumprimento das missões, algo que estará diretamente ligado à moral da tropa. 

 

       2.1.5 Tempo 
 

 Segundo BRASIL (2003), a presteza na realização da operação deve nortear as 

decisões dos comandantes táticos para evitar desgastes às tropas e retardos 

desnecessários ao nosso movimento tático em direção ao inimigo. Isso pode ser obtido 

definindo as formações adequadas, com reduzido número de objetivos intermediários 

de marcha, ou mesmo a ausência destes, entre outros aspectos. 

 De acordo com BRASIL (2016b), do tempo entre o recebimento da missão pelo 

escalão superior e a ação no objetivo, o Cmt em questão deve utilizar no máximo 1/3 

deste tempo, destinando 2/3 para planejamentos e ensaios dos escalões subordinados. 

 Por exemplo: em uma situação em que se tenham 30 horas entre o recebimento 

da missão pelo comandante da brigada e a hora de início da marcha para o combate, o 

comandante do batalhão deve usufruir no máximo de 10 horas, destinando assim no 

mínimo 20 horas para os comandantes de sub- unidades  realizarem seus trabalhos. 

 

 

2.2 A FUNÇÃO DE COMBATE MOVIMENTO E MANOBRA 
 
 

2.2.1 Conceitos doutrinários 
 

Segundo o atual manual C 7-20, marcha para o combate é uma marcha tática 

executada por unidades terrestres na direção do inimigo com a finalidade de 

estabelecer o contato ou restabelecê-lo, quando, perdido. Portanto, é o deslocamento 

de uma tropa de uma região para outra, mantendo sempre a liberdade de ação, a fim de 

poder concentrar os esforços, no momento oportuno e na região mais favorável para o 

cumprimento da missão estabelecida. O batalhão poderá fazer parte do grosso, atuar 

como força de segurança (vanguarda, flancoguarda e retaguarda) ou deslocar-se 

isoladamente. 

Durante o avanço da tropa ao longo do E Prog, deve-se ter uma outra tropa em 

condições de apoiar a primeira, seja este apoio por fogo ou manobra (fogo e 

movimento), sendo este um interessante conceito a ser implantado em nossa doutrina 

da Marcha para o combate. A menos que façam contato com inimigo, os elementos de 

apoio se deslocam por meio de itinerários cobertos para o próximo compartimento do 

terreno, mantendo seu apoio cerrado, de acordo com o manual Batalhões de Infantaria 
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americano. 

Segundo o manual de Movimento e Manobra, a tropa, deslocando-se em coluna 

de marcha ou tática, faz alto como prescrito nas normas gerais de ação da unidade ou 

como for determinado pelo comandante da coluna. Os comandantes de coluna mandam 

fazer o grande alto quando necessário. Durante a marcha de aproximação devem ser 

suprimidos os altos regulamentares. 

A segurança e o controle durante um movimento tático dependem do 

reconhecimento continuado e de informações oportunas e precisas. Os 

reconhecimentos aéreos e terrestres bem planejados e o emprego de meios eficazes de 

comunicações são necessários ao estabelecimento de um fluxo constante de 

informações, tanto para frente como para a retaguarda, para permitir as modificações 

convenientes nos grupamentos, dispositivos e nas medidas de segurança. Isto reduz a 

possibilidade de desdobramento prematuro e a consequente   perda de velocidade e 

controle. 

Segundo o atual C 7-20, alguns fatores considerados na determinação do efetivo 

dos elementos de segurança são: a iminência do contato com o inimigo; o efetivo e o 

tipo de força de cobertura (F Cob); a distância em que a F Cob está operando à frente 

do Btl; o terreno e a missão da unidade. 

A segurança nos flancos é obtida de maneira similar à segurança à frente. A  

flancoguarda dá alerta e protege a coluna contra surpresas. O elemento que recebe a 

missão de flancoguarda é responsável pela segurança no flanco do grosso e por sua 

própria segurança à frente, nos flancos e à retaguarda. Quando o contato com o inimigo 

for considerado iminente, deve-se realizar o estudo sobre segurança de retaguarda. 

A vanguarda é uma força de natureza essencialmente ofensiva, 

enquantoqueaflancoguardaearetaguardaatuam, de modo geral, defensivamente. As 

medidas de segurança antiaéreas estão contidas nas ordens dos comandantes ou nas 

NGA da unidade. Elas poderão ser ativas ou passivas e incluirão um sistema de  alarme 

aéreo. 

Ainda segundo o manual Batalhões de Infantaria, os elementos de 

reconhecimento que, normalmente, fornecem dados/conhecimentos ao batalhão 

durante os movimentos táticos são a aviação, as unidade de reconhecimento da divisão 

de exército, os aviões de ligação e os elementos de reconhecimento da Bda. 

Quando não se dispuser desses elementos ou quando eles não forem suficientes, 

o Cmt Btl organiza seu próprio reconhecimento. 

O Btl, normalmente, executa a fase inicial da marcha para o combate e outros 

movimentos táticos, por meio de uma marcha motorizada, mantendo assim os soldados 

descansados e melhor preparados para o combate. Eventualmente poderá ser realizada 
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por meio de uma marcha a pé. 

De acordo com o atual C 7-20, o Btl pode marchar como uma força 

independente, com ou sem reforço, fazendo parte do grosso de uma Bda ou ainda, 

atuando como força de segurança à frente, nos flancos, ou à retaguarda do grosso. O 

Btl poderá constituir uma FT, sendo reforçado por elementos de cavalaria. 

Isso irá proporcionar rapidez na entrada em ação do Btl e eficiente proteção 

anticarro à coluna. Esse reforço é dado, normalmente, quando o batalhão realiza uma 

marcha isoladamente, quando for empregado como vanguarda ou durante as marchas 

descobertas. 

Quando não for possível contornar algum tipo de obstáculos, deve-se informar 

ao Cmt Btl e realizar a segurança de elementos de Engenharia durante a abertura de 

brecha. Normalmente, o Btl que estiver como vanguarda receberá em apoio direto, um 

pelotão de engenharia, com a missão de auxiliar o Btl, em primeiro escalão, na limpeza 

do itinerário de marcha para o grosso, provendo assim nossa mobilidade. 

Os elementos de reconhecimento de engenharia marcharão junto à testa da 

coluna para reconhecer as pontes, as estradas, os obstáculos e as minas. Outros 

elementos de engenharia poderão ser colocados em apoio às flancoguardas com a 

missão de executar destruições, de bloquear estradas e de auxiliar em outras medidas 

contra blindados para segurança do grosso. 

Segundo o manual Movimento e Manobra, a missão de um Btl Vgd é evitar 

retardos desnecessários ao grosso e protegê-lo contra surpresas e ações inimigas 

terrestres vindas da frente. Quando o contato é estabelecido, a vanguarda ataca ou toma 

outras medidas que possam assegurar o ininterrupto avanço do grosso, ou que possam 

proporcionar tempo e espaço suficientes para o desdobramento ou desenvolvimento 

deste. Se antes do contato, houver suficientes informações sobre o inimigo, a missão 

do Btl de primeiro escalão pode ser modificada de vanguarda para a de ataque. 

Se o comandante da vanguarda sentir que os elementos de segurança do 

comando superior são incapazes de proporcionar o alerta e a proteção desejados ou 

quando estes forem acolhidos, deve organizar DSR. Um DSR pode ser composto por: 

elementos de reconhecimento do Btl, um pelotão de fuzileiros reforçado ou por  

elementos de reconhecimento da brigada em reforço. 

O DSR tem por missão dar proteção à tropa e deve ser suficientemente forte para 

destruir pequenas forças retardadoras inimigas ou barricadas encontradas no eixo de 

progressão. Deve- se também evitar que a vanguarda sofra um ataque de surpresa 

enquanto estiver sendo transportada em viaturas. 

 

A missão do escalão de combate (Esc Cmb) é evitar retardos desnecessários ao 
batalhão e protegê-lo contra a surpresa e a ação inimiga vindos da frente. O escalão 
de combate é constituído, normalmente, por uma companhia de fuzileiros reforçada. 
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Os reforços devem assegurar ao Esc Cmb um poder de combate suficiente para o 
cumprimento de sua missão. Prioritariamente, os CC devem ser empregados no Esc 
Cmb. O Esc Cmb envia, à frente, um escalão de reconhecimento cujo efetivo é da 
ordem de um pelotão de fuzileiros reforçado. O Esc Cmb propriamente dito segue 
o de reconhecimento a um intervalo de tempo suficiente, evitando deslocar-se no 
mesmo compartimento do terreno, com a finalidade de garantir sua liberdade de 
manobra caso venha a ser empregado. O escalão de reconhecimento atua como 
um conjunto e, a menos que utilize viaturas blindadas, deve desembarcar para 
iniciar o combate. (BRASIL 2003, p. 4-12). 

 

 

O grosso compõe- se de um Btl reforçado, menos o escalão de combate e 

elementos de segurança e desloca-se de acordo com as normas gerais de ação da 

unidade para os movimentos táticos motorizados. O Cmt e seu EM, normalmente, 

deslocam-se à testa do grosso. 

O Btl Vgd cumpre sua missão agressivamente por meio de reconhecimento do 

terreno à frente e nos flancos, destruindo resistências inimigas, removendo obstáculos 

do itinerário de marcha, reparando pontes e construindo passagens. A menos que 

tenha recebido ordens em contrário, a vanguarda e seus elementos atacam as 

resistências inimigas, sem hesitação. 

De acordo com C 7-20, a missão de um batalhão flancoguarda (Btl Fg) é 

proteger o grosso da observação e dos ataques de surpresa partidos do flanco. Na 

eventualidade de um ataque de flanco, o Btl Fg proporciona o tempo necessário para o 

desenvolvimento do grosso, para enfrentar esta ameaça, ou permitir a sua progressão 

ininterrupta. A missão de flancoguarda é de natureza defensiva, em contraste com a 

missão ofensiva de uma vanguarda. O Btl Fg pode receber elementos de 

reconhecimento da Bda, um pelotão ou elementos de engenharia, pessoal de ligação e 

observa- dores avançados da artilharia da brigada. O Btl, normalmente, recebe ainda, 

material especial de engenharia para construção de obstáculos e execução de 

destruições. 

O dispositivo adotado depende do terreno, dos meios recebidos, dos itinerários, 

das possibilidades do inimigo e do processo de deslocamento das flancoguardas. 

O Btl Fg adota o dispositivo de um Btl marchando isolado e atua na mesma 

altura do grosso, aumentando sua velocidade de marcha e enviando destacamentos de 

segurança suplementares, quando exigido por um grande afastamento de seu itinerário 

em relação ao seguido pelo grosso. 

Segundo o manual de Movimento e Manobra, os processos de deslocamento do 

Btl Fg são: movimento contínuo, lances sucessivos e lances alternados. O Cmt Btl 

flancoguarda controla seu deslocamento, regulando sua velocidade de marcha pela do 
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grosso e/ou determinando sucessivos objetivos de marcha para suas companhias. 

Mantém estreita ligação com o grosso, para manter a flancoguarda em condições de 

executar sua missão de segurança. 

Se não dispuser de itinerários paralelos, a flancoguarda dificilmente poderá 

manter o mesmo rendimento de marcha do grosso. Para cumprir sua missão, nessas 

circunstâncias, seu comandante organiza pequenos destaca- mentos motorizados que 

deslocar-se-ão pelo mesmo eixo do grosso, afastando- se periodicamente para ocupar 

posições de bloqueio sucessivas. Pode também, vir a constituir forças aeromóveis se 

dispuser de meios. 

Em situações onde o inimigo pode atacar em uma extensa zona do flanco, a 

flancoguarda necessária para proporcionar a segurança pode lançar uma força de 

cobertura, distribuída igualmente sobre aquela zona. Em tais situações, o comandante 

da flancoguarda mantém uma reserva localizada em um ponto central, para influir na 

ação. 

Por fim, a missão do Batalhão como retaguarda é proteger o grosso contra os 

ataques provenientes da retaguarda. Nos movimentos retrógrados, a retaguarda retarda 

a perseguição. Uma retaguarda assemelha-se a uma vanguarda invertida. O Esc 

Cmb destaca para trás um escalão de reconhecimento de retaguarda, ou em vez disso, 

pode destacar uma força de cobertura. A retaguarda atua de maneira semelhante a 

uma flancoguarda e é dotada de meios para executar destruições e construir obstáculos. 

Quando o Btl executa uma marcha isoladamente, o comandante do batalhão, 

normalmente, designa uma Cia Fzo Ref, como vanguarda do Btl. A vanguarda é, em 

princípio, responsável por sua própria segurança de flanco. A missão, conduta e 

dispositivo da companhia vanguarda são semelhantes aos da companhia como escalão 

de combate de um Btl Vgd. 

Segundo o manual de Batalhões de Infantaria americano, com as complexidades 

dos ambientes operacionais, a Marcha para o combate frequentemente ocorrerá nos 

centros populacionais e através dele. Como tal, os comandantes devem formar e 

influenciar proativamente as interações com as populações civis que estiverem ao 

longo do E Prog, por meio da condução eficaz das operações de informação. 

 

2.2.2 Medidas de coordenação e controle 
 

Segundo o atual C 7-20, as medidas de controle que podem ser prescritas pelo 

Cmt Btl aos seus elementos subordinados, são as seguintes: 

1. Ponto inicial (PI); 
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2. Hora de início do movimento; 

3. Eixo de progressão ou itinerário de marcha: é dado pelo Cmt quando este 

deseja que determinada estrada ou trilha seja usada no movimento, a fim de liberá-la 

para futura utilização. Neste caso, o comando subordinado prescinde de Z Aç; 

4. Zona de ação; 

5. Região de destino: é uma região para a qual é dirigido o movimento do 

segundo escalão e da qual só partirá mediante ordem. Normalmente é fixada pela Bda 

para os Btl de segundo escalão; 

7. Objetivo de marcha: é um acidente do terreno para o qual é dirigida a 

marcha de um elemento; ao atingir o objetivo marcado o Cmt informa ao escalão 

superior e só prosseguirá mediante ordem; 

8. Linha de controle: é uma linha aproximadamente perpendicular à direção 

de marcha, facilmente identificável no terreno, e que facilita o controle de duas ou mais 

colunas. Ao atingir a linha de controle o elemento não se detém, participa ao escalão 

superior que a atingiu e prossegue. Durante a marcha para o combate às distâncias 

entre objetivos e entre linhas de controle dependem, principalmente, da maior ou 

menor ameaça do inimigo terrestre; 

9. Ponto de controle: adota-se o procedimento similar à L Ct; 

10. Zona de reunião. 

Importantes medidas de coordenação e controle, as linhas de controles são 

regiões do terreno que, uma vez calculadas irão determinar o tipo de contato da nossa 

força com a força inimiga e, por conseguinte, a formação a adotar. Tais linhas ou regiões 

são as que, uma vez de posse do inimigo, prejudicarão o cumprimento da nossa 

missão, pois lhe facultarão condições favoráveis às ações ofensivas ou defensivas. 

 

2.2.3 Meios 
 

O batalhão que estiver como vanguarda receberá a prioridade dos meios 

disponíveis de nossa brigada para o cumprimento da missão. E as subunidades que 

estiverem em 1º escalão, por exemplo, o escalão de combate, receberão a prioridade 

dos meios dentro das possibilidades da unidade. 

Os meios em apoios poderão ser: elementos de cavalaria, para possível 

formação de força tarefa (FT); elementos de engenharia para nos apoiar em nossa 

mobilidade, proteção e contra- mobilidade inimiga; apoio de caçadores; apoio de fogos; 

e apoios logísticos. 

De acordo com o atual manual Batalhões de Infantaria, um batalhão vanguarda 
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(Btl Vgd) terá prioridade para receber os meios necessários para o cumprimento da 

missão. Da mesma forma, a subunidade de 1º escalão dessa unidade poderá receber 

reforços de elementos de cavalaria, engenharia e armas de apoio. 

O oficial de operações de nosso Btl ou FT, tomando como base nossas 

possibilidades e limitações, fará o levantamento de possíveis linhas de ações (LA) para 

nossa tropa.  

 

 Neste momento acontece o chamado “Jogo da Guerra”, em que há um confronto 

entre as prováveis LA do inimigo, levantadas pelo S2, com as possíveis LA, levantadas 

pelo nosso S3. 

As conclusões obtidas no jogo da guerra permitem o aperfeiçoamento das linhas 

de ação da Força e proporcionam a base para que, na fase seguinte, tenham suas 

vantagens e desvantagens devidamente relacionadas. Durante o jogo da guerra, o EM 

confronta cada uma das linhas de ação da F Ter com todas as linhas de ação do 

inimigo. 

Nessa oportunidade, o oficial de Inteligência desempenha o papel de 

comandante inimigo. Em resposta às nossas linhas de ação, estima as reações do 

inimigo e suas possíveis perdas. Registra o resultado de cada ação e reação do 

inimigo, seus pontos fortes e vulnerabilidades decorrentes das ações. 

Durante o jogo da guerra, o oficial de Inteligência deve tentar conduzir o inimigo 

à vitória, forçando o EM a buscar respostas adequadas às suas possíveis ações. 

Após o confronto, o EM irá comparar as LA com objetivo de identificar a que tem 

maior probabilidade de sucesso contra o conjunto das linhas de ação do inimigo.       O oficial 

de Inteligência irá comparar as nossas linhas de ação baseadas nas informações e 

doutrinas do inimigo. Na sequência, será apresentado LA para auxiliar o Cmt em sua 

tomada de decisão. 

O Cmt Btl, para a tomada de decisão, normalmente, levará em consideração os 

seguintes aspectos: dispositivos e composição do inimigo, terreno e condições 

meteorológicas, objetivo(s) de marcha, E Prog; ações táticas a realizar, EEI levantados 

pelo S2, prioridade de fogos e medidas de coordenação e controle. 

Segundo o atual C 7-20, o Cmt Btl ao fixar objetivos aos escalões subordinados 

atenderá, normalmente, à necessidade de segurança. Na previsão de situacões em que 

o Cmt precise centralizar as ações da tropa, este deve procurar assegurar a posse de 

regiões ou linhas do terreno que lhe proporcionem condições favoráveis para o emprego 

de seus meios, de acordo com a manobra que pretende realizar. 

Sobre a marcação de objetivos, esta poderá ser feita em regiões que estejam em 

poder do inimigo e cuja posse seja necessária para o cumprimento da missão, além de 

poderem ser marcados em regiões favoráveis para a tomada de uma atitude defensiva 
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momentânea, visando aguardar o contato com o inimigo e em seguida atacá-lo em uma 

região escolhida. 

 E ainda poderá ser elencados objetivos quando a Z Aç for tão profunda que o 

percurso tenha de ser realizado em mais de uma etapa. Esses objetivos, marcados em 

regiões favoráveis ao prosseguimento do cumprimento da missão, e onde o Btl passará 

à noite, deverão ser atingidos em um prazo que permita, no mínimo, a tomada das 

medidas defensivas necessárias. 

As decisões do Cmt poderão ter como complementos os intervalos e distâncias 

entre as Cia e no interior destas; as medidas de segurança do Btl contra ataques 

terrestres e aéreos, inclusive QBRN; apoio logístico; emprego de comunicações; e 

outras medidas de controle. 

As ordens para uma marcha para o combate seguem as normas gerais de uma 

ordem de operações, segundo o C 101-5 (2º volume) e são expressas nos seguintes 

tópicos: 1. Situacão, 2. Missão, 3. Execução, 4. Logística e 5. Comando e  

comunicações. 

No parágrafo segundo estará a missão a ser realizada pelas Cias, enquanto que 

no 3. Execução estará escrito o “como” e as ordens específicas às subunidades. Já as 

ordens gerais para as peças de manobras do Btl ou FT e outras informações se 

apresentarão no subitem “prescrições diversas”. 

 

2.3 A FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO E CONTROLE 

De acordo com o BRASIL (2015b), a função de combate comando e controle é o 

conjunto de ações destinadas ao planejamento, direção, controle e coordenação das 

atividades de comando e controle. Na marcha para o combate, com a correta utilização 

desta FC os comandantes das frações, em diversos níveis, terão a consciência 

situacional, e com isso, poderão tomar uma melhor decisão, para assim, atingirem o 

estado final desejado da missão, ainda que as peças de manobra estejam dispersas 

geograficamente. 

A função de combate C2 integrada às demais funções de combate, aliada à 

liderança do comandante e à utilização das informações, constitui importante elemento 

de poder de combate terrestre. 

Conforme o atual C 7-20, na M Cmb, o oficial de comunicações e eletrônica deve 

assessorar o oficial de operações quanto ao judicioso emprego das comunicações do 

Btl. Para apoiar esta operação, ambos devem analisar, principalmente: o itinerário 

utilizado, o número de escalões do Btl e a necessidade de sigilo em cada fase da M 

Cmb. As peculiaridades da M Cmb influem no meio de comunicações mais utilizado pelo 

batalhão, que é o meio rádio, que devido à mobilidade e à rapidez das ações, é o meio 
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mais utilizado na M Cmb. Para tal, devem ser analisados, dentre outros, os seguintes 

aspectos: necessidade de alarme imediato, necessidade de rápidas ligações, 

importância da segurança e o sigilo para a obtenção da surpresa. 

O Btl na Marcha para o Combate, estando como vanguarda tem, geralmente, nas 

fases de contato remoto ou pouco provável, a prescrição de rádio em silêncio. Ao iniciar 

o contato iminente, o Btl permanece em silêncio com o grosso e passa a restrito para os 

demais elementos (escalão de combate, destacamento de segurança e reconhecimento 

e outros). Ao ser estabelecido o contato com o inimigo, o rádio passa a livre para todo o 

Btl. 

Quando ao uso de meio mensageiro, o atual manual Batalhões de Infantaria 

menciona que os mensageiros especiais motorizados são largamente empregados 

durante a execução da Marcha para o Combate, devido à rapidez das ações e à 

necessidade de ligações seguras, principalmente durante a última fase, na marcha de 

aproximação. Um outro meio que também pode ser utilizado, normalmente nas zonas 

de reuniões, é o meio físico. 

Essencial para todas FC, a guerra centrada em rede (GCR) é uma forma de 

atuar na guerra com a visão específica oriunda da era da informação. Caracterizada pelo 

estabelecimento de um ambiente de compartilhamento da consciência situacional, ela 

contribui para a obtenção da superioridade de informação e da iniciativa, mesmo que as 

peças de manobra estejam dispersas geograficamente. 

Segundo esta fonte de consulta, a responsabilidade pelas ligações necessárias, 

em um determinado escalão da marcha para o combate é de responsabilidade do 

escalão superior, incluindo os recebidos em reforço ou em integração. No caso em que 

haja um elemento apoiado e um outro que apoia, este é o responsável pela ligação. Em 

se tratando das operações de substituição, a tropa substituída fornece o apoio. E entre 

elementos vizinhos, caso não haja instruções específicas, a responsabilidade é do 

elemento da esquerda, considerando-se o observador posicionado com a sua frente 

voltada para o inimigo. 

Quando ocorrer uma interrupção nos meios que estabelecem uma determinada 

ligação, os usuários e os responsáveis técnicos deverão desencadear, imediatamente, 

as providências cabíveis para que o seu restabelecimento ocorra independentemente 

de ele ser ou não o responsável por essa ligação. 

Durante o movimento tático em direção inimigo, ocorrerá a organização, 

construção, operação e mudança de um posto de comando utilizado pelo comandante 

para exercer o C2 das operações táticas. Ainda, de acordo com BRASIL (2015b), em 

função dos fatores da decisão (PITCIC), o escalonamento de um posto de comando se 

compreende em: um PC principal (PCP) e um PC tático (PCT). Independente do 

escalonamento, deve sempre haver um PC alternativo (PC Altn). 
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A realização da gestão do conhecimento e da informação permite transferir 

conhecimento para facilitar a consciência situacional dos Cmt nos diversos níveis. O   

apoio por meio da gestão do conhecimento e da gestão da informação auxiliará aos 

Cmt na tomada de decisão. 

O Comando e Controle também tem a capacidade de realizar a atividade de 

integração entre civis e militares, proporcionando uma ligação com organizações civis, as 

localizando e identificando as áreas humanizadas. Tal fato possibilitará o 

aproveitamento dos recursos locais, além de assessorar os comandantes sobre o apoio 

à população local e assim planejar e conduzir ações de assuntos civis e ações  cívico- 

militar. 

A FC C2 é responsável pela importante atividade de conduzir a gestão dos 

espaços cibernético e eletromagnético a fim de obter e de explorar uma vantagem 

sobre os adversários e inimigos. As principais tarefas, de acordo com BRASIL (2015b), 

são as de planejar, conduzir e coordenar ações no espaço cibernético (ataque, defesa e 

exploração cibernética) e ainda planejando, conduzindo e coordenando ações no 

espectro eletromagnético nos ramos: medidas de ataque eletrônico (MAE), medidas de 

apoio de guerra eletrônica (MAGE) e medidas de proteção eletrônica (MPE). As tarefas 

e atividades anteriormente mencionadas serão fruto do assessoramento do oficial de 

comunicações do Btl ao S3, durante o planejamento da missão da Marcha para o 

Combate. 

Ainda, durante todas as fases da Marcha para o Combate, deveram ser 

estabelecidos eixos de comunicações ao longo dos quais os postos de comando de seus 

elementos subordinados irão se deslocar. 

 

2.4 A FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS 

Uma das maneiras do Cmt intervir no combate é através da utilização de fogos. 

Tal apoio poderá advir dos morteiros leves dos pelotões de apoio das Companhias; dos 

morteiros médios (BIL ou BIMtz) ou pesados (BIMec ou BIB) dos pelotões de morteiros 

da Companhia de Comando e Apoio; ou do GAC, oriundo da Brigada, que poderá estar 

nos apoiando durante a Marcha para o Combate, de acordo com o manual de 

Operações. 

A utilização do apoio de fogo adequado durante os incidentes durante o 

deslocamento até o contato com o inimigo, e principalmente o apoio prestado aos 

eventuais combates de encontro, será de suma importância para aumentar as baixas  

inimigas e minorar as amigas, segundo o C 7-20. 

De acordo com (EUA 2017), o comandante deve integrar o plano de fogos do 

Batalhão de forma eficaz com quaisquer recursos de defesa aérea de apoio. Além 



30  
disso, deverá ser empregado medidas de defesa aérea passivas e ativas. 

Segundo BRASIL (2015c), o militar responsável pela coordenação de fogos do 

nosso Btl ou FT será o oficial de ligação de Artilharia que estará conosco na missão. 

Ainda, de acordo com BRASIL (2013), algumas importantes considerações devem ser 

levadas em contas, como: medidas de coordenação de apoio de fogo (MCAF) 

permissivas e as restritivas, sendo que as primeiras definem a possibilidade de atirar 

livremente em uma área ou faixa delimitada; já as MCAF restritivas são aquelas que 

antes de serem executadas, devem ser coordenado com o Cmt do Btl ou com o oficial 

de ligação de Artilharia. 

Dentre as MCAF permissivas, existem as: linha de segurança de apoio de 

Artilharia (LSAA), linha de coordenação de apoio de fogo (LCAF), área de fogo livre 

(AFL) e quadrícula de interdição (QI). A LSAA e LSAF são linhas de controles, 

existentes ao longo do nosso eixo de progressão (E Prog), que definem o limite curto, além 

do qual os meios de apoio de fogo podem atirar livremente, sem a necessidade de 

coordenação de fogos com a força que a determinou. 

Já a AFL e QI são áreas específicas nas quais qualquer meio de apoio de fogo 

pode atuar sem a necessidade de coordenação adicional com o comando da força que 

as estabeleceu. São locais onde se pode realizar ajuste, regulação de tiro. 

Dentre as MCAF restritivas, existem as: linha de restrição de fogos (LRF), área 

de restrição de fogos (ARF) e área de fogo proibido. A LRF é uma linha estabelecida, 

ao longo do E Prog, entre forças terrestres amigas, além da qual uma das forças não 

pode atirar sem coordenar com a outra. Quanto à ARF, é uma área que obedece a 

determinadas restrições, devendo, portanto, antes de realizar fogos, haver uma 

coordenação prévia com o comando que a determinou. 

Por fim, a AFP é uma área onde nenhum meio de apoio de fogo pode ser 

desencadeado, coincidindo normalmente com áreas urbanizadas. Exceção se dará por 

ocasião de uma missão de tiro temporária, proveniente da força que a estabeleceu; e 

também quando existir a necessidade de se apoiar determinada tropa amiga em situação 

crítica no interior da área. 

Segundo o atual C 7-20, os elementos de apoio de fogo empenhados na sua 

execução de uma Marcha para o Combate devem ser articulados e empregados de 

maneira racional, visando permitir ao comandante da força o emprego centralizado dos 

meios, com rapidez, nos locais e momentos oportunos. A todo instante deverá   ter como 

prioridade o apoio imediato aos elementos de 1º Esc. 

Durante o início da Marcha, na coluna de marcha, não há necessidade de 

agrupar taticamente os meios de apoio de fogo, podendo inclusive o comandante, 

decidir por deslocar pessoal e material por meios diferentes em prol da velocidade ou 
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das necessidades logísticas, já durante a coluna tática, as frações são agrupadas 

taticamente, sem se desdobrar, para poderem rapidamente adotar dispositivo 

desdobrado para o combate ou facilitar a ocupação de uma Z Reu ou objetivo de 

marcha. 

Por fim, na marcha de aproximação, as frações progridem desdobradas, em 

qualquer dispositivo, para poderem rapidamente designar alvos compensadores a 

serem batidos. Em princípio, uma bateria de artilharia desloca-se na esteira da 

vanguarda, normalmente com missão tática de apoio direto, com a finalidade de prestar 

o apoio de fogo cerrado e contínuo a essa força. 

Na marcha para o combate o CAF tem como principal responsabilidade prestar o 

apoio de fogo imediato aos elementos de primeiro escalão, além do planejamento dos 

fogos em apoio à força como um todo, buscando utilizar ao máximo o apoio aéreo 

aproximado e os fogos maciços de artilharia nos alvos profundos. 

 

2.5 A FUNÇÃO DE COMBATE PROTEÇÃO 

 

A FC Proteção, segundo BRASIL (2015d), com o intuito de preservar nossos 

recursos humanos, equipamentos/ materiais, a segurança de informações necessárias 

às operações e eventualmente, populações civis, é compreendida pelas seguintes 

atividades: contrainteligência; defesa antiaérea; defesa química, biológica, radiológicas e 

nuclear, guerra eletrônica, guerra cibernética, busca e salvamento, segurança aérea e 

antiterrorismo. 

O manual de Contrainteligência menciona que a FC Proteção é responsável pela 

obstrução e neutralização da atuação da inteligência adversa ou de qualquer outra 

ameaça que possa aparecer em nosso movimento em direção ao inimigo. A 

execução desta tarefa será realizada pelo S2 de nossa Organização Militar (OM), 

juntamente com o  E2 de nossa Brigada. 

Quanto à defesa antiaérea, quando havendo grande ameaça aérea, podem ser 

postos à disposição do batalhão alguns elementos da Bia AAA e da Bda. Para sua 

atuação, baseado em nossas vulnerabilidades, será estabelecida uma prioridade dos 

meios a serem protegidos, de acordo com critérios do Cmt. 

De acordo com EUA (2017), durante a marcha, caso nosso batalhão seja 

atacado por uma aeronave hostil, deve- se abandonar a estrada em uma postura 

defensiva e imediatamente engajar a aeronave com todas as armas automáticas 

disponíveis. O resto do batalhão deve se mover para áreas cobertas e escondidas até o 

fim do engajamento. 

Ainda segundo a mesma fonte de consulta americana, caso haja uma ameaça 
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BQRN em nosso E Prog, as unidades devem realizar um reconhecimento detalhado 

antes do movimento dos elementos de 1º escalão. Durante a marcha, poderão ser 

incluídos elementos especializados a frente das colunas de marcha que realizarão uma 

contínua verificação minuciosa. 

Durante todo período de nossa missão, a atuará em proveito da FC Proteção, 

executando medidas de proteção eletrônica (MPE) que garantirão o uso efetivo do 

espectro eletromagnético guerra eletrônica nos equipamentos de comunicações e 

procedimentos na exploração desses meios. 

Quanto à guerra cibernética, esta garantirá o uso efetivo de redes de informação, 

executando medidas de proteção cibernética (MPCiber), através de tecnologias nos 

hardwares, da utilização de aplicativos de segurança de rede e de procedimentos 

executados pelos respectivos operadores. 

A atividade de busca e salvamento se caracteriza pelo resgate de pessoal 

sinistrado durante a Marcha para o combate. Tal tarefa requer um planejamento que 

podem envolver significativos meios como aeronaves e embarcações. 

Já a atividade de segurança aérea é estabelecida e mantida com a finalidade de 

garantir a segurança de forças amigas, instalações e vias de acessos frente a possíveis 

ameaças de terrorismo, espionagem, subversão, sabotagem e crime organizado. 

Complementando as atividades de segurança aérea, as tarefas de antiterrorismo 

irão contribuir com a FC Proteção, nos planejamentos e execução de medidas 

defensivas, de caráter preventivo, que visem reduzir a vulnerabilidade de nossas forças, 

infraestruturas e população amiga quanto a atos terroristas. 

Por fim, se a tropa de engenharia não estiver compondo o Btl Vgd, este deverá 

dispor de pelo menos alguns elementos de reconhecimento da engenharia, que em 

princípio, deslocam-se bem à frente, na coluna do Btl, para facilitar o rápido início dos 

trabalhos de engenharia para apoiar nossa mobilidade. 

A integração desta FC estudada neste capítulo com as demais resultará um 

aumento na segurança dos meios de nosso Btl ou FT, contribuindo de sobremaneira na 

condução das operações da Marcha para o Combate, possibilitando assim o máximo 

poder de combate no cumprimento da missão. 

 

2.6 A FUNÇÃO DE COMBATE LOGÍSTICA 
 

Segundo o C7-20, para o planejamento da localização das áreas de trens deve 

considerar as possibilidades de atuação do inimigo, proximidade de estrada, cobertas e 

abrigos, existência de água e instalações civis para serem aproveitadas, bem como as 

linhas  de controle estabelecidas para a operação. 
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Segundo BRASIL (2019a), em função do ritmo das operações, torna- se 

importante considerar a possibilidade de não desdobrar as instalações logísticas em 

algumas regiões pré- selecionadas ou nelas desdobrar- se apenas parcialmente, com a 

finalidade de se realizar, com celeridade, a mudança de localização das bases. 

Para os planejamentos dos apoios logísticos deverá sempre se levar em conta a 

economia de meios, pois tal atividade requer a disponibilidade de viaturas para o 

transporte e alto consumo de suprimento classe III e consequente necessidade de 

manutenção veicular. 

Por fim, para os deslocamentos logísticos, normalmente, são utilizados 

processos especiais de suprimento e/ou destacamentos logísticos, considerando- se, 

para sua execução, a segurança dos recursos logísticos. 

 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise e interpretação dos dados da pesquisa foram feitos por estudo de 

conteúdo paralelo a coleta de informações. Após apresentados os dados qualitativos dos 

questionários, estes receberam a análise, a qual será apresentada nos próximos 

parágrafos. 

Durante duas semanas, se propuseram a responder o questionário relativo a este 

trabalho 115 (cento e quinze) militares, conforme a porcentagem do gráfico número 1 

(um). 

 
 

  

 

Gráfico 1: % de militares que responderam ao questionário 
 
 

A primeira pergunta do questionário se referia ao fato do atual manual C 7- 20 

possuir poucas ou incompletas informações em relação às funções de Combate (FC) de 

INTELIGÊNCIA, FOGOS, COMANDO E CONTROLE, PROTEÇÃO e LOGÍSTICA.  
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Conforme o gráfico número 2 (dois), aproximadamente 85% dos militares 

participantes da pesquisa consideram que o atual manual de Batalhões de Infantaria 

necessita do acréscimo de algumas informações para possibilitar às armas base um 

melhor entendimento sobre as possibilidades e limitações das FC e assim possuir mais 

subsídios para a tomada de decisão.

 

Gráfico 2: % de militares que consideram que o C 7-20 possui poucas ou  incompletas informações sobre 
as FC. 

 
 

Em relação à FC Fogos, baseado nas informações existentes no C 7-20, para 

71,8% dos militares que responderam a pesquisa, não fica claro medidas de 

coordenação de e controle de fogos realizadas durante a execução da missão da 

Marcha para o Combate, havendo, portanto, a necessidade de se ter informações, de  

maneira sintética e clara, sobre as mesmas. 

 

 

 
Gráfico 3: % de militares que consideram que ser suficientes as informações  sobre as medidas de 

coordenação e controle de fogos. 

  

Também em relação à FC Proteção e Comando e Controle, os participantes 

consideraram ser insuficientes as informações existentes no C 7-20 sobre suas 

possibilidades e limitações durante o cumprimento da missão da Marcha para o 

Combate. 

Quanto à FC logística não existe nenhuma informação no manual C 7-20. Ao ser 
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perguntado, 6 (seis) a cada 10 (dez) militares responderam ser importante possuir 

informações mínimas sobre a FC logística para nos possibilitar um melhor cumprimento 

da missão da Marcha para o Combate? 

 

 
Gráfico 4: % de militares que consideram que ser ser importante   possuir    
informações mínimas sobre a FC logística no manual C 7-20. 

  
 

 

Encerrando a pesquisa realizada, 96% dos participantes concordaram que o 

manual C 7-20 deve ser uma das fontes de consultas a serem atualizadas. Indo, 

portanto, ao encontro de uma das ações estratégicas do EB, no período de 2020 à 

2023, de realizar atualizações de publicações doutrinárias. 

Nesta pesquisa está sendo utilizada a análise de dados por categorias. Para Gil 

(2002) a categorização consiste na organização dos dados de forma que o pesquisador 

consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir deles. Dessa forma, a construção do 

conjunto de categorias descritivas será fundamentada no referencial teórico da pesquisa, 

a fim de avaliar o grau de eficiência do objetivo do estudo.Durante a confecção deste 

trabalho foram realizadas pesquisas no manual americano Batalhões de Infantaria dos 

Estados Unidos da América (USA) e em recentes manuais atualizados sobre as FC. 

Fruto destas buscas, serão abordadas sugestões de assuntos a serem incluídos no C 

7-20. 

Dentro da FC Inteligência, foi levantada a sugestão de se incluir informações das 

Considerações Civis. O conhecimento sobre área, estrutura, capacidade, organizações, 

pessoas e eventos relativos ao E Prog da M Cmb e as conclusões sobre estas 

informações possibilitam um melhor entendimento do TO, que com raras vezes não 

haverá presença considerável do elemento humano. Tais estudos se basearam nos 

manuais Planejamento e emprego da inteligência militar; e Manual Batalhões de 

Infantaria americano. 

Ainda na mesma FC, levantou-se a importância de ter o conhecimento sobre 

alguns dos produtos do “Exame de Situação”, constantes no manual de ensino trabalho 
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de estado maior, como por exemplo, o calco de restrição do movimento. Após 

identificadas as classificações dos terrenos onde o movimento tático irá se deslocar, o 

oficial de operações tem mais condições de levantar uma excelente linha de ação para o 

cumprimento da missão. 

Em relação ao terreno temos importantes dados a serem levantados pelo S2 

antes da tomada da decisão. Devendo se analisar ao longo do E Prog os seguintes 

aspectos: observação e campos de tiro, cobertas e abrigos, obstáculos, acidentes 

capitais, condições de trafegabilidade, redes viárias e outros aspectos. 

Quanto ao inimigo, nosso oficial de inteligência deve levantar as possibilidades 

do inimigo em nossa zona de ação como: atacar, defender, retrair, retardar, dentre 

outras. 

Sobre as condições meteorológicas, de posse das informações sobre a 

visibilidade, lua, crepúsculos, gradientes, direção do vento e previsão de chuva, pode- 

se se planejar melhor quanto aos trajes de frio ou durante a execução da M Cmb. 

Por fim, ainda do manual EB60-ME-12.401, deve- se atentar quanto ao tempo do 

planejamento, devendo buscar utilizar no máximo 1/3 do mesmo, destinando 2/3 para os 

planejamentos e ensaios dos escalões subordinados. 

Na FC movimento e manobra, segundo o manual Batalhões de Infantaria 

americano, durante a M Cmb, deve-se ter uma outra tropa em condições de apoiar a 

primeira, seja este apoio por fogo ou manobra, sendo este um interessante conceito a 

ser implantado em nossa doutrina em estudo 

Sobre a FC comando e controle, segundo o manual de comando e controle, com 

intuito de haver sempre a consciência situacional nos diversos níveis, deve-se buscar a 

utilização da guerra centrada em redes, além de uma eficiente operação do PCP ou 

PCT durante nosso movimento tático. 

Ainda nesta FC, é importante o conhecimento sobre a responsabilidade pelas 

ligações necessárias, em determinado escalão da M Cmb, além do conhecimento sobre 

as gestões cibernéticas e eletromagnéticas no nosso TO. 

Quanto à FC fogos, segundo manual Batalhões de Infantaria americano, o 

comandante deve integrar o plano de fogos do batalhão de forma eficaz com quaisquer 

recursos de defesa aérea de apoio. Além disso, deverá ser empregado medidas de 

defesa aérea passivas e ativas. 

Na integração entre as FC movimento e manobra com a de fogos, são de suma 

importância as medidas de coordenação de apoio de fogo permissivas e as restritivas, 

com objetivo de ter segurança nos deslocamentos, evitando fratricídios. Tais dados 

foram identificados no manual EB20-MC-10.206. 

Sobre a FC proteção, segundo o manual de mesmo nome, informações 
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especializadas devem ser levantadas nas seguintes atividades: contrainteligência, 

defesa aérea, MPE, MPCiber, busca e salvamento, segurança aérea e QBRN. 

Em relação a esta última atividade, o Manual Batalhões de Infantaria americano, 

caso haja uma ameaça QBRN em nosso E Prog, as unidades devem realizar um 

reconhecimento detalhado antes do movimento dos elementos de 1º escalão. Durante a 

marcha, poderá ter a frente das colunas elementos especializados na atividade em 

questão. 

Por fim, quanto à FC logística, extraindo informações do manual de logística, tem- 

se os aspectos a serem considerados para a locação das ATC e ATE, devendo se 

analisar a possibilidade de atuação do inimigo, proximidade de estrada, cobertas e 

abrigos, existência de água e instalações civis. 

Ainda, se possível, deve - se considerar a possibilidade de não desdobrar as 

instalações logísticas em algumas posições, com a finalidade de ter mais rapidez na  

mudança de localização das bases.  

 

 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

  

 O produto esperado deste trabalho é uma alternativa de reescrituração/ 

atualização do assunto batalhão de infantaria na marcha para combate. O estudo se  deu 

através de uma análise da doutrina acerca do assunto já citada neste trabalho. Conclui-

se que as informações mais detalhadas e técnicas devem ser buscadas nos 

manuais mais específicos já existentes no nosso EB. Porém alguns dados claros e 

objetivos sobre as FC são necessários constarem no assunto M Cmb, possibilitando 

assim mais ferramentas para uma melhor tomada de decisão do comandante. 

 De posse de assessoramentos relativos às considerações civis, terreno, 

possibilidades inimigas, condições meteorológicas, coordenações de fogos, medidas de 

proteção e de posse de informações sobre a logística, uma melhor linha de ação será 

tomada para o cumprimento da missão. 

 Por fim, estas sugestões de modificações da fonte de consulta, conforme o  

anexo A, procura trazer para o Exército os seguintes impactos positivos: organização 

do capítulo dentro das funções de combate e a atualização do manual C7-20 com 

informações já existentes em outras fontes de consultas em vigor recém- atualizadas.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA INSTRUTORES E ALUNOS DA ESA 
 
 O presente instrumento de coleta de dados é parte integrante do Trabalho de 

Conclusão de Curso em Operações Militares do Cap José Sérgio de Oliveira Junior, 

na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

 O trabalho versa sobre a atualização de parte do capítulo 4, assunto Marcha 

para o Combate, com o tema “O BATALHÃO DE INFANTARIA NA MARCHA PARA O 

COMBATE: UMA ANÁLISE SEGUNDO AS FUNÇÕES DE COMBATE”. 

 De modo a procurar solucionar o problema de pesquisa por meio do 

levantamento de dados, solicito a colaboração do senhor nesta entrevista. Trata-se de 

perguntas que o senhor responderá baseado em vossa experiência no Exército 

Brasileiro ou com base nas instruções teóricas e práticas recebidas na ESA. A 

identificação do senhor não constará na compilação dos dados. 

 Vossas respostas irão contribuir significativamente para a uma possível 

alternativa (solução) de reestruturação do manual C 7-20. 

 Certo de vossa atenção, desde já agradeço a colaboração e me coloco à 

disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas acerca do assunto em tela, 

por meio dos seguintes contatos: 

JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA JUNIOR – Capitão de INFANTARIA – AMAN 2012   

Tel: (035) 991456455                                              E-mail: jsoljr@hotmail.com 

 

QUESTÕES: 

1. Qual o seu posto ou graduação 

           (   ) Alu CFS (  ) 3º Sgt (  ) 2º Sgt  (  ) 1º Sgt (  ) S Ten (  ) Ten (  ) Cap (  ) Maj  

2. Qual o seu nome de guerra? 

3. Em sua opinião o assunto Marcha para o Combate, abordado no capítulo 4 do 

C 7-20, possui poucas ou incompletas informações em relação às funções de 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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Combate (FC) de INTELIGÊNCIA, FOGOS, COMANDO E CONTROLE, PROTEÇÃO 

e LOGÍSTICA? 

          (    ) Sim                                            (    ) Não  

4. Em relação à FC Movimento e Manobra, baseado nas informações existentes 

no C 7-20, fica claro para o senhor as possibilidades e limitações da arma de 

Cavalaria, que irá, junto com a Infantaria, compor uma Força Tarefa (FT) para assim 

melhor cumprir a missão da Marcha para o Combate? 

(    ) Sim                                                (    ) Não 

5. Em relação à FC Fogos, baseado nas informações existentes no C 7-20, fica 

claro para o senhor as medidas de coordenação e controle de fogos realizadas 

durante a execução da missão da Marcha para o Combate? 

(    ) Sim                                                (    ) Não 

6. Em relação à FC Proteção, baseado nas informações existentes no C 7-20, fica 

claro para o senhor o papel desta FC e suas possibilidades e limitações durante o 

cumprimento da missão da Marcha para o Combate? 

(    ) Sim                                                (    ) Não 

7. Em relação à FC Comando e Controle, baseado nas informações existentes no 

C 7-20, fica claro para o senhor o papel desta FC e suas possibilidades e limitações 

durante o cumprimento da missão da Marcha para o Combate? 

(    ) Sim                                                (    ) Não 

8.  Em relação à FC Logística, baseado nas informações existentes no C 7-20, 

fica claro para o senhor o papel desta FC e suas possibilidades e limitações para 

prestar seu apoio durante o cumprimento da missão da Marcha para o Combate? 

(    ) Sim                                                (    ) Não 

9.  Consubstanciado com a evolução dos combates, o EB estabeleceu como uma 

de suas ações estratégicas, no período de 2020 à 2023, a atualização de publicações 

doutrinárias. Em sua opinião, o manual C 7-20 deve ser uma das fontes de consultas 

a ser atualizado?    

(    ) Sim                                                (    ) Não                                

 

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 

INFANTARIA! AD SUMUS! 
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ANEXO A: 
SUGESTÃO DE ATUALIZAÇÃO/ REESCRITURAÇÃO DO ARTIGO II (MARCHA 

PARA O COMBATE) DO CAPÍTULO 4 (QUATRO) DO MANUAL BATALHÕES DE 
INFANTARIA (C 7-20). 

 
ARTIGO II MARCHA PARA O COMBATE 

 
4-6. GENERALIDADES 
a. Marcha para o combate é uma marcha tática executada por unidades terrestres 
na direção do inimigo com a finalidade de estabelecer o contato ou restabelecê-lo, 
quando perdido, e/ou assegurar vantagens que facilitem as operações futuras. 
Consiste, pois, para o Cmt Btl, em deslocar sua tropa de uma região para outra, 
preservando continuamente a liberdade de ação, a fim de poder concentrar os 
esforços, no momento oportuno e na região mais favorável, de acordo com a manobra 
que planejou. 
b. Durante a realização de uma marcha para o combate, o Btl pode fazer parte do 
grosso, atuar como força de segurança (vanguarda, flancoguarda e retaguarda) ou 
deslocar-se isoladamente. 
 
4-7. CLASSIFICAÇÃO 
a. Quanto à segurança 
(1) Coberta - A marcha é coberta quando, entre o inimigo e a tropa que a realiza, 
existe uma força amiga que lhe proporciona a segurança necessária. A segurança será 
avaliada pela comparação do poder de combate da força inimiga e da tropa interposta. 
Se esta tiver condições de retardar a força inimiga à frente, proporcionará uma 
segurança adequada. Normalmente é executada à noite, podendo, no entanto, quando 
a situação tática exigir, ser realizada durante o dia. 
(2) Descoberta - A marcha é descoberta quando não há tropa amiga interposta ou 
quando a segurança por ela proporcionada não for suficiente. Normalmente é 
executada durante o dia. Quando for executada à noite, devem ser tomadas medidas 
especiais para permitir segurança e controle. 
b. Quanto ao dispositivo 
(1) Coluna - Facilita o controle e proporciona flexibilidade, impulsão e segurança ao 
deslocamento. Admite, como variante, o dispositivo em escalão, o que favorece o 
desenvolvimento para o flanco. 
(2) Linha - Dificulta as mudanças de direção e restringe a capacidade de manobra, 
mas aumenta a rapidez de desdobramento e permite atribuir à força um maior poderio 
de fogo à frente. 
c. Quanto aos tipos de contato 
(1) Remoto - Situação em que o Btl não pode sofrer a ação terrestre do inimigo. Isto 
acontece no trecho do percurso em que este último não tem possibilidades físicas de 
operar ou naquele em que essas possibilidades de operação são anuláveis pelo Esc 
Sp. 
(2) Pouco provável - É a fase de transição entre o contato remoto e o contato 
iminente. Inicia-se a partir do momento em que o comandante do batalhão sente a 
necessidade de grupar taticamente a sua unidade e tem lugar, normalmente, numa 
região onde as possibilidades da ação do inimigo terrestre aumentam 
progressivamente. O término desta fase se dá quando o contato se torna iminente e se 
inicia o desdobramento do batalhão. 
(3) Iminente - Situação em que o batalhão pode, a qualquer momento, sofrer a ação 
terrestre do inimigo e cerrar contato com ele, caso o inimigo já tenha concretizado a 
sua intervenção na zona de ação do batalhão ou esteja na iminência de fazê-lo. As 
informações oriundas dos elementos amigos, que operam à frente do batalhão, ou da 
força aérea, serão os fatores básicos para a determinação da iminência do contato. 
Pelo menos, o batalhão já deverá ter atingido a zona batida pelos fogos do inimigo 
convenientemente desdobrado. 
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d. Quanto às formações 
(1) Coluna de marcha - Quando o contato é remoto, as medidas administrativas 
prevalecem e o movimento é feito em coluna de marcha, disposi- tivo em que as 
unidades não necessitam ser grupadas taticamente e podem deslocar-se por vários 
meios e por diferentes itinerários. Essa fase termina quando o comando do batalhão 
reorganiza taticamente sua unidade para prosseguir no movimento. 
(2) Coluna tática - Quando o contato é pouco provável, prevalecem tanto as 
medidas táticas como as administrativas e o movimento é feito em coluna tática. A 
tropa é grupada taticamente sem, no entanto, desdobrá-la. Essa fase termina quando o 
batalhão inicia a marcha de aproximação, quando ocupa uma Z Reu ou quando for 
realizado um ataque. 
(3) Marcha de aproximação - Quando o contato é iminente, prevalecem as medidas 
táticas e o movimento é feito em marcha de aproximação, situação em que os 
elementos são grupados taticamente e desdobrados. A proteção proporcionada pelos 
elementos de primeiro escalão do Btl pode garantir o contato pouco provável para os 
demais elementos da tropa, que podem continuar o deslocamento em coluna tática. 
Essa fase termina quando o contato com o inimigo terrestre for estabelecido ou for 
realizado um ataque. 
 
4-8. Análise da Missão e considerações preliminares 
a. A finalidade da missão que comporta a realização de uma marcha para o 
combate pode ser de natureza ofensiva ou defensiva, impondo, normalmente, a 
conquista de determinada região do terreno, com a possibilidade de interferência do 
inimigo durante a execução do deslocamento necessário para atingi-la. 
b. Nas missões de natureza defensiva, não estará excluída a possibilidade de 
serem necessárias ações ofensivas para atingir a região a defender. 
c. Não há missão específica de marcha para o combate. A missão será a conquista 
ou a manutenção de determinada região afastada daquela onde se encontra a tropa 
executante. Esta, para cumprir a missão recebida, terá de realizar um deslocamento 
que, dadas as condições de sua execução, resultará numa marcha para o combate. 
d. Antes do início do planejamento, se faz necessário os seguintes 
questionamentos: “quando”, “onde” e “por que”da M Cmb em questão. 
 
4-9.     FC INTELIGÊNCIA  
a. Considerações civis 
(a) Com raras exceções, não se pode mais conceber área passível de conflito onde 
não haja presença considerável do elemento humano. Portanto, se faz necessário 
ressaltar a importância do terreno humano para as operações militares. Tal fator 
apresenta tamanha relevância na atualidade que levou a doutrina militar a implementar 
novo fator de decisão juntamente com os já consagrados ítens missão, inimigo, terreno, 
meios e tempo. 
(b)  Este fator de decisão busca despertar nos comandantes e em seus 
subordinados a capacidade de obter dados que influenciam os planejamentos táticos 
de maneira primordial as operações militares. Os referidos conhecimentos são obtidos 
por meio de levantamentos dos aspectos vitais e culturais de determinada população, 
os quais poderão comprometer todo o esforço de guerra caso não sejam observados 
com critério. 
(c) Nesta fase, se faz necessário um levantamento de dados da cultura e das 
atividades civis que podem influenciar a condução da M Cmb no Teatro de Operações 
(TO). Neste sentido analisa-se as considerações civis por meio de seis subcampos: 
área, estrutura, capacidade, organizações, pessoas e eventos. 
 
b. Terreno 
 
(a) O efeito da transitabilidade será de fundamental importância na condução das 
operações. As características gerais do terreno ao longo do eixo de progressão (E 
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Prog), especialmente aquelas que se apresentam em condições de serem exploradas 
pelo inimigo para o retardamento com ações de surpresa. 
(c) Desde os tempos de paz se faz necessário manter atualizado em nosso banco 
de dados, as informações de possíveis TO. Tal estudo, de responsabilidade dos mais 
alto escalões, é realizado por meio do levantamento estratégico de área (LEA). Este 
será a base dos estudos dos comandantes no nível operacional no TO. 
(d) Os estudos do solo, relevo, vegetação ou hidrografia no Eixo de Progressão (E 
Prog) e à cavaleira deste levarão às classificações de impeditivo, restrito ou adequado. 
Os conhecimentos destas informações contribuirão para tomadas de decisão durante o 
movimento em direção ao inimigo. 
(e) A classificação em impeditivo, restritivo ou adequado se dará em função da 
natureza da tropa que por ela progredirá. A análise das características do terreno ao 
longo do (E Prog) será de fundamental importância na condução das operações, em 
especial daquelas que se apresentam em condições de serem exploradas pelo inimigo 
para o retardamento de nossa tropa com ações de surpresa. 
(f) O estudo do terreno deve ser realizado por meio da análise detalhada: 
- da observação e campos de tiro que facilitem a defesa ou o ataque; 
- das cobertas e abrigos; 
- dos obstáculos que restringem ou impedem o movimento; 
- dos acidentes capitais do terreno que permitam a conquista do objetivo imposto pela 
missão; 
- dos locais de canalizações e dos pontos de estrangulamento; 
- das condições gerais de trafegabilidade; 
- das redes viárias que favorecem o deslocamento de nossa tropa e apoios logísticos;  
- de outros aspectos julgados necessários. 
(g) Ao analisarmos estes aspectos, realizamos o estudo das vias de acesso (VA) 
/corredores de mobilidade e chegamos a conclusão de qual será nossa melhor VA, fato 
a ser considerado por ocasião da decisão. 

 
c. Inimigo e suas possibilidades 
(a) No estudo de como realizar a marcha para o combate, o inimigo é fator 
preponderante. A possibilidade de interferência durante a execução da marcha é 
sempre considerada; entretanto, a graduação dessa interferência variará de acordo 
com sua natureza, valor e meios disponíveis, no tempo e no espaço, condicionando de 
forma diferente a realização da marcha. 
(b) O estudo do inimigo deverá ser conduzido, objetivamente, no sentido de concluir 
sobre: 
1) as linhas ou regiões que ele poderá atingir; 
2) as direções mais favoráveis para atingi-las; 
3) o prazo em que poderá fazê-lo, considerando a sua velocidade de progressão 
(retardada ou não); e 
4) a natureza, a doutrina e o valor da tropa com que poderá intervir. 
(c) Linhas - São regiões do terreno que, uma vez calculadas irão determinar o tipo 
de contato da nossa força com a força inimiga e, por conseguinte, a formação a adotar. 
Tais linhas ou regiões são as que, uma vez de posse do inimigo, prejudicarão o 
cumprimento da nossa missão, pois lhe facultarão condições favoráveis às ações 
ofensivas ou defensivas. A interferência causada à nossa missão será proporcional ao 
valor e à natureza do inimigo nessas linhas ou regiões (Fig 4-1). 
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Figura 4-1: LPH, LPE E tipos de contatos. 
 
1) A Linha de Pior Hipótese (LPH) é a linha ou região do terreno antes da qual o 
inimigo terrestre não tem possibilidade física de atuar. Para o seu cálculo, considera-se 
o inimigo marchando com velocidade normal, ou seja, sem ser retardado. O 
deslocamento da nossa tropa até essa linha será em coluna de marcha e o tipo de 
contato será o remoto. Para ser determinada a LPH, deve-se proceder da seguinte 
maneira: 1º) avaliar a distância entre a tropa amiga e o inimigo ao iniciar o movimento; 
e 2º) calcular o tempo necessário para o encontro  utilizando a seguinte fórmula: t= D/ 
Vá + Vi, onde: Va = velocidade de nossa tropa; Vi = velocidade da força inimiga; e D = 
distância entre as forças. 3º) calcular a distância percorrida no tempo acima calculado 
através da fórmula: d= Va x t, onde d = distância do PI até a LPH; Va = velocidade dam 
nossa força; e t = tempo necessário para o encontro.  
2) Quanto à linha de provável encontro (LPE), é a linha do terreno aonde se admite 
o encontro dos primeiros elementos de nossa unidade com os primeiros elementos 
inimigos, mesmo os de reconhecimento. A partir desta linha, o contato é iminente e a 
formação empregada é a de marcha de aproximação. Entre a LPH e a LPE o contato é 
do tipo pouco provável e a formação a adotar é a coluna tática. Para determinar-se a 
LPE, deve-se proceder da seguinte maneira:  
 
1º) avaliar a distância entre a nossa tropa e o inimigo ao iniciar- se o movimento;  
2º) calcular o tempo necessário para o encontro utilizando a seguinte fórmula:  
t= D/ Va + Vr,  
onde:  
Va = velocidade de nossa tropa;  
Vr = velocidade retardada da força inimiga;  
e D = distância entre as forças.  
3º) calcular a distância (LPE) através da fórmula:  
d= Va x t, onde  
d = distância do PI até a LPH;  
Va = velocidade dam nossa força; 
e t = tempo necessário para o encontro. 
 
(d) Possibilidades do inimigo 
1) Baseado nestas informações, serão levantadas as possibilidades do inimigo em 
nossa zona de ação: atacar, defender, reforçar, retrair, retardar, continuar defendendo, 
atuar, atacar com força aérea ou apresentar nova defesa. 
2) Chegar-se-á a duas possíveis linhas de ação: a mais provável e a mais perigosa. 
A primeira é aquela que, com base na doutrina e informações do inimigo é a que mais 
tem chance de ocorrer. Já a segunda, é aquela que se ocorrer teremos mais 
dificuldades para cumprir nossa missão. 
3) Uma vez que o PITCIC é um processo cíclico e contínuo, as linhas de ação do 
inimigo são estabelecidas inicialmente, mas devem ser revisadas e atualizadas 
continuamente. A realização de uma análise detalhada do inimigo permite que o EM 
determine de forma antecipada suas ações. A célula de Inteligência deve determinar a 
maior quantidade possível de linhas de ação do inimigo, de acordo com o tempo 
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disponível, iniciando pela mais provável e pela mais perigosa. Ao considerar todas as 
opções disponíveis para o inimigo, o EM assegura-se de que o planejamento possui 
flexibilidade. 
 
c. Condições meteorológicas 
(a)  Um importante dado a ser considerado no calco de restrição de movimento são 
as condições meteorológicas, baseado na natureza da tropa, tipo de operação, ações a 
realizar e extensão da área de operações. Assim como acontece com as informações 
relativas ao relevo, as relacionadas com a meteorologia também são feitas pela LEA. 
(b)  O estudo das condições do tempo junto ao terreno irá concluir as influências 
para a mobilidade, transitabilidade de nossa tropa e do inimigo. Outro importante 
aspecto a ser considerando-nos operações é a visibilidade, que dependendo da 
situação, pode beneficiar ou dificultar as ações de ambos os contendores. O crepúsculo 
é o período de claridade antes do nascer e após o pôr do sol. No primeiro caso, tem-se 
o crepúsculo matutino e, no segundo, o vespertino. Quanto aos tipos de crepúsculos, o 
astronômico possui pouca claridade para fins militares; já o náutico, possui claridade 
suficiente para realização dos movimentos terrestres e visibilidade de 
aproximadamente de 400 (quatrocentos) metros; e por fim o civil possui claridade 
suficiente para as atividades diurnas normais. Portanto,  o crepúsculo influencia 
diretamente na quantidade de luz para a execução das operações, sendo que na 
marcha para o combate, a baixa luminosidade favorece a concentração de forças, a 
manobra e a obtenção da surpresa; e dificulta a condução dos fogos e do comando e 
controle. 
(c) Outro aspecto em relação a luminosidade a ser considerado são as fases da lua, 
que durante o período noturno, podem facilitar ou dificultar a condução de nossas 
atividades. Durante a lua cheia, existe luar na maior parte da noite; na minguante, 
existe luar na 2ª parte da noite; na nova não existe luar a noite; e na crescente, há luar 
na 1ª parte da noite. 
(d) Quanto a diferença entre a temperatura das camadas de ar (gradiente de 
temperatura) tem-se que quando se apresenta inversão favorece o lançamento de 
“cortina” de fumaça; já o lapso não favorece o lançamento de agentes QBRN e o 
emprego de “cortinas” de fumígeno, porém favorece a formação de tetos de fumaça. 
(e) Outras informações a serem consideradas são a previsão das temperaturas, 
umidade, vento e precipitações influenciará no planejamento de trajes de frio ou não 
para o cumprimento das missões, algo que estará diretamente ligado à moral da tropa. 
 
d. Tempo 
(a) A presteza na realização da operação deve nortear as decisões dos 
comandantes táticos para evitar desgastes e retardos desnecessários. Isso pode ser 
obtido definindo as formações adequadas, com reduzido número de objetivos 
intermediários de marcha, ou mesmo a ausência destes, entre outros aspectos. 
(b) O tempo entre o recebimento da missão pelo escalão superior e a ação no 
objetivo, o Cmt em questão deve utilizar no máximo 1/3 deste tempo, destinando 2/3 
para planejamentos e ensaios dos escalões subordinados. Por exemplo: em uma 
situação em que se tenham 30 horas entre o recebimento da missão pelo comandante 
da brigada e a hora de início da marcha para o combate, o comandante do batalhão 
deve usufruir no máximo de 10 horas, destinando assim no mínimo 20 horas para os 
comandantes de sub- unidades realizarem seus trabalhos. 

 
4-10 .  FC MOVIMENTO E MANOBRA 
a.        Os elementos de primeiro escalão do Btl, normalmente precedidos pelos 
elementos        de reconhecimento do escalão superior, podem deslocar-se por 
objetivos de marcha sucessivos. Os dispositivos e grupamentos táticos são 
organizados de acordo com o estudo do comandante quanto à iminência do contato. 
Com a finalidade de beneficiar-se das vantagens oferecidas pelo terreno, pequenos 
desvios do itinerário poderão ocorrer. Quando o contato com o inimigo tornar-se 
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iminente, as companhias desdobram-se de acordo com as necessidades, em largura 
e/ou profundidade, para manter a segurança e aumentar a presteza da ação. 
b. Na M Cmb, o Btl participa, freqüentemente, de combates de encontro, situação 
em que não se encontra completamente desdobrado e engaja-se através de seus 
primeiros elementos com uma força inimiga, parada ou em movimento, sobre a qual 
dispõe de poucas informações. Em tais situações, as ordens breves e as ações rápidas 
e agressivas tornam-se imprescindíveis para conquistar e manter a iniciativa. 
c. A tropa, deslocando-se em coluna de marcha ou tática, faz alto como prescrito 
nas normas gerais de ação da unidade ou como for determinado pelo comandante da 
coluna. Os comandantes de coluna mandam fazer o grande alto quando necessário. 
Durante a marcha de aproximação devem ser suprimidos os altos regulamentares. 
d. Marcha noturna 
(a) Uma unidade pode receber ordem de iniciar ou continuar seu movimento durante 
à noite, para preservar o sigilo, conquistar o terreno pela surpresa ou com o objetivo de 
não dar tempo ao inimigo para organizar posições retardadoras. Isto pode ocorrer 
durante um período de superioridade aérea inimiga, durante um desbordamento, uma 
exploração do sucesso tático ou uma perseguição. 
(b) A marcha para o combate à noite é executada como durante o dia, 
com maiores precauções quanto à manutenção da direção, do controle e da segurança 
que serão facilitados pelo uso dos equipamentos de visão noturna. 
e. Segurança, Reconhecimento e Controle 
(a) A segurança e o controle durante um movimento tático dependem do 
reconhecimento continuado e de informações oportunas e precisas. 
(b) Reconhecimentos aéreos e terrestres bem planejados e o emprego de meios 
eficazes de comunicações são necessários ao estabelecimento de um fluxo constante 
de informações, tanto para frente como para a retaguarda, para permitir as 
modificações convenientes nos grupamentos, dispositivos e nas medidas de 
segurança. Isto reduz a possibilidade de desdobramento prematuro e a conseqüente 
perda de velocidade e controle. 
f. Segurança 
(a) Durante os movimentos táticos, a segurança é obtida pelas medidas que 
garantam o sigilo, pelo emprego de elementos de reconhecimento, por forças de 
cobertura e por meio de medidas de defesa passivas e ativas. 
(b) Os elementos designados para missões de segurança operam, principalmente, 
em função e em proveito da tropa de cuja proteção estão encarregados, sendo 
empregados secundariamente em missões de reconheci- mento. 
(c) Alguns fatores considerados na determinação do efetivo dos elementos de 
segurança são: a iminência do contato com o inimigo; o efetivo e o tipo de força de 
cobertura (F Cob) (se houver); a distância em que a F Cob está operando à frente do 
Btl; o terreno e a missão da unidade. 
(d) A segurança à frente é obtida pela combinação dos reconheci- mentos aéreos e 
terrestres, empregados, em conjunto, com as F Cob. Quando o comandante da coluna 
achar que estas forças não proporcionam segurança conveniente, emprega elementos 
da coluna para sua proteção. Por exemplo, durante um movimento, quando o contato 
tornar-se iminente, na LPE, o Btl Vgd lançará um destacamento de segurança e 
reconhecimento (DSR). 
(e) A segurança nos flancos é obtida de maneira similar à segurança à frente. A 
flancoguarda dá alerta e protege a coluna contra surpresas. O elemento que recebe a 
missão de flancoguarda é responsável pela segurança no flanco do grosso e por sua 
própria segurança à frente, nos flancos e à retaguarda. 
(f) Quando o comandante considerar iminente o contato e que este possa ocorrer 
pela retaguarda, atribui a um de seus elementos a missão de segurança de retaguarda. 
Isto ocorre, frequentemente, nos movimentos retrógrados ou quando uma força de 
combate é empregada para proteção dos elementos de apoio ao combate e apoio 
logístico, à retaguarda da coluna. 
(g) A vanguarda é uma força de natureza essencialmente ofensiva, enquanto que a 
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flancoguarda e a retaguarda atuam, de modo geral, defensivamente. 
(h) As medidas de segurança antiaéreas estão contidas nas ordens dos 
comandantes ou nas NGA da unidade. Elas poderão ser ativas ou passivas e incluirão 
um sistema de alarme aéreo. 
g. Reconhecimento 
(a) Os elementos de reconhecimento que, normalmente, fornecem 
dados/conhecimentos ao batalhão durante os movimentos táticos são a aviação, as 
unidade de reconhecimento da divisão de exército, os aviões de ligação e os elementos 
de reconhecimento da Bda. Quando não se dispuser desses elementos ou quando eles 
não forem suficientes, o Cmt Btl organiza seu próprio reconhecimento. O 
reconhecimento deve ser contínuo, oportuno, coordenado e progressivo. Sempre que 
possível, o comandante do batalhão reforça a obtenção destes dados fazendo seu 
reconhecimento pessoal e empregando seu EM. O número e o tipo dos 
reconhecimentos executados pelo Cmt Btl e por seus auxiliares dependem, 
principalmente, da missão e da iminência do contato com o inimigo. 
(b) Os elementos de reconhecimento terrestre, atuando à frente do Btl durante a 
marcha, são reforçados, de acordo com sua missão, por elementos de fuzileiros, de 
armas de apoio e de blindados, constituindo um DSR. O DSR age agressivamente, 
sem perda de tempo. Todos os dados sobre o inimigo, o terreno e a rede de estradas 
são enviados com rapidez. A exatidão do estudo de situação feito pelo comandante do 
batalhão depende da eficiência de seus elementos de reconhecimento. 
(c) O Cmt Btl emite ordens completas ao(s) DSR, de acordo com as missões que 
deva(m) cumprir. Estas ordens normalmente compreendem: 
1) os itinerários ou as zonas de progressão a serem reconhecidos e os objetivos de 
marcha ou as linhas sucessivas a serem atingidos; 
2) as zonas a serem reconhecidas e os dados essenciais a serem procurados; 
3) a hora, o local e o processo para remessa dos dados ao Btl; 
4) a conduta em caso de encontro ou de localização do inimigo; 
5) as medidas para ligação com as outras forças que atuam à frente ou nos flancos 
do Btl. 
h. Comando e Controle 
(a) O comando e controle durante os movimentos táticos são mantidos pelos 
mesmos processos empregados nos movimentos preparatórios. As comunicações, os 
planejamentos, o reconhecimento e as medidas de controle são os processos mais 
empregados. 
i. Marchas a pé e motorizadas 
(a) Generalidades - O Btl, normalmente, executa a fase final da marcha para o 
combate e outros movimentos táticos, por meio de uma marcha motoriza- da. 
Eventualmente poderá ser realizada por meio de uma marcha a pé. O sucesso na 
execução desses movimentos dependerá de uma distribuição apropriada dos 
elementos de combate e apoio para a marcha, de acordo com os princípios de 
segurança, de reconhecimento e controle. 
(b) Missão - O Btl pode marchar como uma força independente, com ou sem 
reforço, fazendo parte do grosso de uma Bda ou ainda, atuando como força de 
segurança à frente, nos flancos, ou à retaguarda do grosso. 
(c) Elmentos de cavalaria em reforço - O Btl poderá ser reforçado por elementos de 
cavalaria. Isso irá proporcionar rapidez na entrada em ação do Btl e eficiente proteção 
anticarro à coluna. Esse reforço é dado, normalmente, quando o batalhão realiza uma 
marcha isoladamente, quando for empregado como vanguarda ou durante as marchas 
descobertas. 
(d) Apoio de engenharia - O Btl receberá normalmente em apoio, durante a marcha 
para o combate, um pelotão de engenharia, com a missão de auxiliar o Btl, em primeiro 
escalão, na limpeza do itinerário de marcha para o grosso. Elementos de 
reconhecimento de engenharia marcharão junto à testa da coluna para reconhecer as 
pontes, as estradas, os obstáculos e as minas. Outros elementos de engenharia 
poderão ser colocados em apoio às flancoguardas com a missão de executar 
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destruições, de bloquear estradas e de auxiliar em outras medidas contra blindados 
para segurança do grosso. 
j. O Batalhão deslocando-se no grosso 
(a) Como parte do grosso, que compreende a maioria do poder de combate da Bda, 
o batalhão marcha de acordo com as ordens do Cmt Bda ou da coluna. 
(b) O Btl deve estar em condições de pronto emprego, seja durante o deslocamento, 
seja após haver sido estabelecido o contato com a força principal do inimigo. A 
organização da coluna vai depender do grau de interferência esperado por parte do 
inimigo. 
k. O Batalhão como vanguarda na marcha de aproximação 
(a) A missão de um Btl Vgd é evitar retardos desnecessários ao grosso e protegê-lo 
contra surpresas e ações inimigas terrestres vindas da frente. 
(b) Quando o contato é estabelecido, a vanguarda ataca ou toma outras medidas 
que possam assegurar o ininterrupto avanço do grosso, ou que possam proporcionar 
tempo e espaço suficientes para o desdobramento ou desenvolvimento deste. Se antes 
do contato, houver suficientes informações sobre o inimigo, a missão do Btl de primeiro 
escalão pode ser modificada de vanguarda para a de ataque. 
(c) O Btl Vgd, normalmente, é apoiado por um pelotão ou elementos de engenharia, 
por pessoal de ligação, por observadores avançados da artilharia da Bda e, quando 
possível, por elementos de cavalaria. 
(d) Se a tropa de engenharia não estiver compondo o Btl Vgd, este deverá dispor de 
pelo menos alguns elementos de reconhecimento da engenharia, que em princípio, 
deslocam-se bem à frente, na coluna do Btl, para facilitar o rápido início dos trabalhos 
de engenharia. 
(f) A vanguarda normalmente é precedida pela F Cob do Esc Sp. Se o comandante 
da vanguarda considerar necessário, pode organizar e enviar à frente outras forças de 
reconhecimento e segurança. Neste caso, o Btl Vgd é dividido, da frente para a 
retaguarda em: destacamento de segurança e reconhecimento, escalão de combate e 
grosso. As distâncias entre os escalões da vanguarda, apresentadas na Fig 4-2, não 
devem ser consideradas rígidas, variando em função da visibilidade, ameaça aérea, 
natureza do terreno, elementos de reconhecimento amigo disponíveis e pelas 
possibilidades do inimigo. A profundidade dos escalões poderá variar em função dos 
fatores citados anteriormente e também em conseqüência da distância veicular 
empregada. 
(g) Se, por qualquer eventualidade, o Btl necessitar realizar o seu deslocamento. a 
pé, o seu dispositivo será semelhante ao da vanguarda motori- zada, acrescido de um 
grupo de combate, retirado do escalão de reconhecimento, que terá a função de ponta. 
As distâncias entre os escalões poderão variar em função dos fatores citados no 
parágrafo anterior. (Fig 4-3) 
l. DSR 
(a) Se o comandante da vanguarda sente que os elementos de segurança do 
comando superior são incapazes de proporcionar o alerta e a proteção desejadas ou 
quando estes forem acolhidos, deve organizar DSR. 
(b) Um DSR pode ser composto por: elementos de reconhecimen- to do Btl; um 
pelotão de fuzileiros reforçado; ou por elementos de reconhecimento da brigada em 
reforço. 
(c) O DSR tem por missão dar proteção à tropa e deve ser suficientemente forte 
para destruir pequenas forças retardadoras inimigas ou barricadas encontradas no eixo 
de progressão. Deve- se também, evitar que a vanguarda sofra um ataque de surpresa 
enquanto estiver sendo transportada em viaturas. 
m. Escalão de combate (Esc Cmb) 
(a) A missão do Esc Cmb é evitar retardos desnecessários ao batalhão e protegê-lo 
contra a surpresa e a ação inimiga vindos da frente. 
(b) O escalão de combate é constituído, normalmente, por uma companhia de 
fuzileiros reforçada. Os reforços devem assegurar ao Esc Cmb um poder de combate 
suficiente para o cumprimento de sua missão. Prioritariamente, os CC devem ser 
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empregados no Esc Cmb. 
(c) O Esc Cmb envia, à frente, um escalão de reconhecimento cujo efetivo é da 
ordem de um pelotão de fuzileiros reforçado. O Esc Cmb propriamente dito segue o de 
reconhecimento a um intervalo de tempo suficiente, evitando deslocar-se no mesmo 
compartimento do terreno, com a finalidade de garantir sua liberdade de manobra caso 
venha a ser empregado. O escalão de reconhecimento atua como um conjunto e, a 
menos que utilize viaturas blindadas, deve desembar- car para iniciar o combate. 
n. Flancoguardas 
(a) Do estudo continuado de situação, particularmente em função do terreno 
(rocadas e variantes) e das possibilidades do inimigo, o Cmt Btl pode determinar que as 
companhias do 2º escalão lancem flancoguardas valor Pel Fzo reforçado. 
(b) As flancoguardas deslocam-se em itinerários paralelos ao grosso, com 
movimentos contínuos ou por lances sucessivos ou alternados, ocupando posições do 
terreno no flanco do batalhão. 
(c) O controle da flancoguarda estará a cargo do Cmt Btl ou da Cia 
que a lançou. 
(d) A complementação desse assunto encontra-se no manual 
de campanha C 7-10 - COMPANHIA DE FUZILEIROS. 
o. Grosso 
(a) O grosso compõe-se de um Btl reforçado, menos o escalão de combate e 
elementos de segurança; desloca-se de acordo com as normas gerais de ação da 
unidade para os movimentos táticos motorizados. 
(b) O Cmt e seu EM, normalmente, deslocam-se à testa do grosso. 
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OBSERVAÇÃO: Os valores apresentados não são rígidos, devendo ser considerados 
como dados médios de planejamento. 
 
 

 
 
OBSERVAÇÃO: Os valores apresentados não são rígidos, devendo ser considerados 
como dados médios de planejamento. 
  
(c) O Btl Vgd cumpre sua missão agressivamente por meio de reconhecimento do 
terreno à frente e nos flancos, destruindo resistências inimigas, removendo obstáculos 
do itinerário de marcha, reparando pontes e construindo passagens. A menos que 
tenha recebido ordens em contrário, a vanguarda e seus elementos atacam as 
resistências inimigas, sem hesitação. 
(d) Quando o contato for estabelecido, durante a realização da M Cmb e houver a 
necessidade de intervenção por parte do Btl, o Cmt pode: 
1) constituir um novo Esc Cmb e prosseguir no movimento, desbordando a 
resistência inimiga que permanece fixada pelo antigo escalão de combate; 
2) reforçar o ataque do Esc Cmb; 
3) alterar a prioridade de fogos para o novo escalão de combate ou as formas de 
emprego das armas de apoio; 
4) combinar as ações anteriores; 
5) realizar um ataque de oportunidade (ver Nr 4-18, letra c.); 
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6) ocupar um terreno favorável que permita a centralização das ações por parte da 
brigada. (Fig 4-4) 
 

 
e. Deve ser observada a alternância das peças de manobra, na composição do Esc 
Cmb. 
f. Durante o avanço da tropa ao longo do E Prog, deve-se ter uma outra tropa em 
condições de apoiar a primeira, seja este apoio por fogo ou manobra (fogo e 
movimento). A menos que façam contato com inimigo, os elementos de apoio se 
deslocam por meio de itinerários cobertos para o próximo compartimento do terreno, 
mantendo seu apoio cerrado. 
o. O Batalhão como Flancoguarda 
(a) A missão de um batalhão flancoguarda (Btl Fg) é proteger o grosso da 
observação e dos ataques de surpresa partidos do flanco. Na eventualidade de um 
ataque de flanco, o Btl Fg proporciona o tempo necessário para o desenvol- vimento do 
grosso, para enfrentar esta ameaça, ou permitir a sua progressão ininterrupta. 
(b) A missão de flancoguarda é de natureza defensiva, em contraste com a missão 
ofensiva de uma vanguarda. 
(c)  O Btl Fg pode receber elementos de reconhecimento da Bda, um pelotão ou 
elementos de engenharia, pessoal de ligação e observa- dores avançados da artilharia 
da brigada. O Btl, normalmente, recebe ainda, material especial de engenharia para 
construção de obstáculos e execução de destruições. 
(d) O dispositivo adotado depende do terreno, dos meios recebidos, dos itinerários, 
das possibilidades do inimigo e do processo de deslocamento das flancoguardas. 
(e) O Btl Fg adota o dispositivo de um Btl marchando isolado e atua na mesma 
altura do grosso, aumentando sua velocidade de marcha e enviando destacamentos de 
segurança suplementares, quando exigido por um grande afastamento de seu itinerário 
em relação ao seguido pelo grosso. 
(f) Os processos de deslocamento do Btl Fg são: movimento contínuo, lances 
sucessivos e lances alternados. 
(g) O Cmt Btl flancoguarda controla seu deslocamento, regulando sua velocidade de 
marcha pela do grosso e/ou determinando sucessivos objetivos de marcha para suas 
companhias. Mantém estreita ligação com o grosso, para manter a flancoguarda em 
condições de executar sua missão de segurança. 
(h) A flancoguarda, por ter uma missão essencialmente defensiva, deve aproveitar-
se de acidentes do terreno, tais como cursos de água e desfiladeiros para construir 
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barricadas e outros obstáculos. 
(i) Se não dispuser de itinerários paralelos, a flancoguarda dificilmente poderá 
manter o mesmo rendimento de marcha do grosso. Para cumprir sua missão, nessas 
circunstâncias, seu comandante organiza pequenos destaca- mentos motorizados que 
deslocar-se-ão pelo mesmo eixo do grosso, afastando- se periodicamente para ocupar 
posições de bloqueio sucessivas. Pode também, vir a constituir forças aeromóveis se 
dispuser de meios. 
(j) Em situações onde o inimigo pode atacar em uma extensa zona do flanco, a 
flancoguarda necessária para proporcionar a segurança pode lançar uma força de 
cobertura, distribuída igualmente sobre aquela zona. Em tais situações, o comandante 
da flancoguarda mantém uma reserva localizada em um ponto central, para influir na 
ação. 
p.  O Batalhão como Retaguarda 
(a) Sua missão é proteger o grosso contra os ataques provenientes da retaguarda. 
Nos movimentos retrógrados, a retaguarda retarda a perseguição 
(b) Uma retaguarda assemelha-se a uma vanguarda invertida. O Esc Cmb destaca 
para trás um escalão de reconhecimento de retaguarda, ou em vez disso, pode 
destacar uma força de cobertura. A retaguarda atua de maneira semelhante a uma 
flancoguarda e é dotada de meios para executar destruições e construir obstáculos. 
q. O Batalhão marchando isolado 
(a) Quando o Btl executa uma marcha isoladamente, o comandante do batalhão, 
normalmente, designa uma Cia Fzo Ref, como vanguarda do Btl. A vanguarda é, em 
princípio, responsável por sua própria segurança de flanco. 
(b) A missão, conduta e dispositivo da companhia vanguarda são semelhantes aos 
da companhia como escalão de combate de um Btl Vgd. 
 
4-11.  Medidas de coordenação e controle - As medidas de controle que podem ser 
prescritas pelo Cmt Btl aos seus elementos subordinados, são: 
1) ponto inicial (PI); 
2) hora de início do movimento; 
3) eixo de progressão; 
4) itinerário de marcha - É dado pelo Cmt quando este deseja que determinada 
estrada ou trilha seja usada no movimento, a fim de liberá-la para futura utilização. 
Neste caso, o comando subordinado prescinde de Z Aç; 
5) zona de ação; 
6) região de destino - É uma região para a qual é dirigido o movimento do segundo 
escalão e da qual só partirá mediante ordem. Normalmen- te é fixada pela Bda para os 
Btl de segundo escalão; 
7) objetivo de marcha - É um acidente do terreno para o qual é dirigida a marcha de 
um elemento; ao atingir o objetivo marcado o Cmt informa ao escalão superior e só 
prosseguirá mediante ordem; 
8) linha de controle - É uma linha aproximadamente perpendicular à direção de 
marcha, facilmente identificável no terreno, e que facilita o controle de duas ou mais 
colunas. Ao atingir a linha de controle o elemento não se detém, participa ao escalão 
superior que a atingiu e prossegue. Durante a marcha para o combate as distâncias 
entre objetivos e entre linhas de controle dependem, principalmente, da maior ou menor 
ameaça do inimigo terrestre; 
9) ponto de controle - adota-se o procedimento similar à L Ct; e 
10) zona de reunião. 
 
4-12. Meios  
a. O batalhão que estiver como vanguarda receberá a prioridade dos meios 
disponíveis de nossa brigada para o cumprimento da missão. E as subunidades que 
estiverem em 1º escalão, por exemplo, o escalão de combate, receberam a prioridade 
dos meios dentro das possibilidades da unidade. 
b. Os meios em apoios poderão ser: elementos de cavalaria, para possível 
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formação de força tarefa (FT); elementos de engenharia para nos apoiar em nossa 
mobilidade, proteção e contra-mobilidade inimiga; apoio de caçadores; apoio de fogos; 
e apoios logísticos. 
 
4-13. NOSSAS LINHAS DE AÇÃO 
-  O oficial de operações de nosso Btl ou FT, tomando como base nossa 
possibilidades e limitações, fará o levantamento de possíveis linhas de ações (LA) para 
nossa tropa. 
4-14. “JOGO DA GUERRA” 

a. Neste momento acontece o chamado “Jogo da Guerra”,  em que há um 
confronto entre as prováveis LA do inimigo, levantadas pelo S2, com as possíveis LA, 
levantadas pelo nosso S3. 

b. As conclusões obtidas no jogo da guerra permitem o aperfeiçoamento das 
linhas de ação da Força e proporcionam a base para que, na fase seguinte, tenham 
suas vantagens e desvantagens devidamente relacionadas. Durante o jogo da guerra, 
o EM confronta cada uma das linhas de ação da F Ter com todas as linhas de ação do 
inimigo.  

c. Nessa oportunidade, o oficial de Inteligência desempenha o papel de 
comandante inimigo. Em resposta às nossas linhas de ação, estima as reações do 
inimigo e suas possíveis perdas. Registra o resultado de cada ação e reação do 
inimigo, seus pontos fortes e vulnerabilidades decorrentes das ações.  

d. Durante o jogo da guerra, o oficial de Inteligência deve tentar conduzir o 
inimigo à vitória, forçando o EM a buscar respostas adequadas às suas possíveis 
ações. Após o confronto, o EM irá comparar as LA com objetivo de identificar a que tem 
maior probabilidade de sucesso contra o conjunto das linhas de ação do inimigo. O 
oficial de Inteligência irá comparar as nossas linhas de ação baseadas nas informações 
e doutrinas do inimigo. Na sequência, será apresentado LA para auxiliar o Cmt em sua 
tomada de decisão. 
 
4-15.  DECISÃO 
a. O Cmt Btl normalmente aborda os seguintes aspectos na sua decisão 
(a) dispositivos e formações de marcha; 
(b) objetivo(s) de marcha; 
(c) itinerário(s) de marcha ou E Prog; 
(d) direção(ões) de atuação; 
(e) ações táticas; 
(f) organização para o combate; 
(g) prioridade de fogos; e 
(h) hora do início do movimento, quando esta não for imposta pelo Esc Sup. 
b. O Cmt Btl ao fixar objetivos aos escalões subordinados atenderá, normalmente, 
à necessidade de segurança. Dentre as situações em que pode ser necessária a 
intervenção do comando durante a realização da marcha, ressaltam aquelas em que, 
para fazer face às possibilidades do inimigo, o comando tenha de centralizar as ações. 
Na previsão de tais situações, o comando procura assegurar a posse de regiões ou 
linhas do terreno que lhe proporcionem condições favoráveis para o emprego ulterior 
de seus meios, de acordo com a manobra que pretende realizar. Poderão ser 
marcados objetivos: 
(a) nas regiões que estejam, ou possam estar, em poder do inimigo e cuja posse 
seja necessária para o cumprimento da missão; 
(b) nas regiões favoráveis, para a tomada de uma atitude defensiva momentânea, 
visando aguardar o contato com o inimigo e em seguida atacá-lo em uma região 
escolhida, ou para a tomada de uma atitude defensiva definitiva; e 
(c) finalmente, em princípio, quando a Z Aç for tão profunda que o percurso tenha 
de ser realizado em mais de uma etapa. Esses objetivos serão marcados em regiões 
favoráveis ao prosseguimento do cumprimento da missão e onde o Btl passará à noite. 
Essas regiões devem ser atingidas num prazo que permita, no mínimo, a tomada das 
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medidas defensivas necessárias. 
c. As decisões tomadas poderão ser complementadas com as seguin- tes medidas, 
no todo ou em parte: 
(a) intervalos e distâncias entre as Cia e no interior destas; 
(b) medidas de segurança do Btl contra ataques terrestres e aéreos, inclusive QBN; 
(c) apoio logístico; 
(d) emprego de comunicações;  
(e) outras medidas de controle. 

 
4-16. EMISSÃO DE PLANOS OU ORDENS 
a.  As ordens para uma marcha para o combate seguem as normas gerais de uma 
ordem de operações e são expressas nos seguintes tópicos: 1. Situacão, 2. Missão, 3. 
Execução, 4. Logística e 5. Comando e comunicações. 
b. No parágrafo segundo estará a missão a ser realizada pelas Cias, enquanto que 
no 3. Execução estará escrito o “como” e as ordens específicas às subunidades. Já as 
ordens gerais para as peças de manobras do Btl ou FT e outras informações se 
apresentarão no subitem “prescrições diversas 
c. No entanto, dada a importância da organização da coluna na realização dos 
movimentos, as medidas para isso necessárias aparecem detalhadamente, quer no 
subparágrafo “Prescrições Diversas” (se poucas), quer em anexo (se extensas ou 
numerosas), como, por exemplo, um quadro de movimento. 
d. Mais informações sobre ordens, consultar Anexo C deste manual. 
 
4-17. FC COMANDO E CONTROLE 
a. A  função de combate comando e controle é o conjunto de ações destinadas ao 
planejamento, direção, controle e coordenação das atividades de comando e controle. 
Na marcha para o combate, com a correta utilização desta FC os comandantes das 
frações, em diversos níveis, terão a consciência situacional, e com isso, poderão tomar 
uma melhor decisão, para assim, atingirem o estado final desejado da missão, ainda 
que as peças de manobra estejam dispersas geograficamente. Integrada às demais 
funções de combate, aliada à liderança do comandante e à utilização das informações, 
constitui importante elemento de poder de combate terrestre. 
b.  Na M Cmb, o oficial de comunicações e eletrônica deve assessorar o chefe da 
terceira seção quanto ao judicioso emprego das comunicações do Btl. Para apoiar esta 
operação, ambos devem analisar, principalmente: o itinerário utilizado, o número de 
escalões do Btl e a necessidade de sigilo em cada fase da M Cmb. Para apoiar esta 
operação, ambos devem analisar, principalmente: o itinerário utilizado, o número de 
escalões do Btl e a necessidade de sigilo em cada fase da M Cmb. As peculiaridades 
da M Cmb influem no meio de comunicações mais utilizado pelo batalhão, que é o meio 
rádio, que devido à mobilidade e à rapidez das ações, é o meio mais utilizado na M 
Cmb. Para tal, devem ser analisados, dentre outros, os seguintes aspectos: 
necessidade de alarme imediato, necessidade de rápidas ligações, importância da 
segurança e o sigilo para a obtenção da surpresa. 
c. Meios de comunicações - As peculiaridades da M Cmb influem nos meios de 
comunicações mais utilizados pelo batalhão, que são: 
(1) Meio rádio - devido à mobilidade e à rapidez das ações, é o meio mais utilizado 
na M Cmb. Para tal, devem ser analisados, dentre outros, os seguintes aspectos: 
(a) necessidade de alarme imediato; 
(b) necessidade de rápidas ligações; 
(c) importância da segurança; e 
(d) sigilo para a obtenção da surpresa - O Btl marchando como vanguarda tem, 
geralmente, nas fases de contato remoto ou pouco provável, a prescrição de rádio em 
silêncio. Ao iniciar o contato iminente, o Btl permanece em silêncio com o grosso e 
passa a restrito para os demais elementos (escalão de combate, destacamento de 
segurança e reconhecimento e outros). Ao ser estabelecido o contato com o inimigo, o 
rádio passa a livre para estes últimos elementos. 
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(2) Meios físicos - em princípio, circuitos físicos não são lançados durante a M Cmb, 
salvo em zonas de reuniões, nos grandes altos ou regiões de destino, quando devem 
ser lançados por razões de segurança. 
(3) Meio mensageiro - mensageiros especiais motorizados são largamente 
empregados na marcha para o combate, devido à rapidez das ações e à necessidade 
de ligações seguras, principalmente durante a marcha de aproximação. 
(4) Outros meios, principalmente os visuais, podem ser empregados na marcha 
para o combate. Painéis, artifícios pirotécnicos ou sinais a braço podem evitar o 
emprego desnecessário do meio rádio e aumentar nossa segurança, face às ações de 
guerra eletrônica do inimigo. 
d. Essencial para todas FC, a guerra centrada em rede (GCR) é uma forma de 
atuar na guerra com a visão específica oriunda da era da informação. Caracterizada 
pelo estabelecimento de um ambiente de compartilhamento da consciência situacional, 
ela contribui para a obtenção da superioridade de informação e da iniciativa, mesmo 
que as peças de manobra estejam dispersas geograficamente. 
e. A responsabilidade pelas ligações necessárias, em um determinado escalão da 
marcha para o combate é de responsabilidade do escalão superior, incluindo os 
recebidos em reforço ou em integração. No caso em que haja um elemento apoiado e 
um outro que apoia, este é o responsável pela ligação. Em se tratando das operações 
de substituição, a tropa substituída fornece o apoio. E entre elementos vizinhos, caso 
não haja instruções específicas, a responsabilidade é do elemento da esquerda, 
considerando-se o observador posicionado com a sua frente voltada para o inimigo. 
f. Quando ocorrer uma interrupção nos meios que estabelecem uma determinada 
ligação, os usuários e os responsáveis técnicos deverão desencadear, imediatamente, 
as providências cabíveis para que o seu restabelecimento ocorra independentemente 
de ele ser ou não o responsável por essa ligação. 
g. Durante o movimento tático em direção inimigo, ocorrerá a organização, 
construção, operação e mudança de um posto de comando utilizado pelo comandante 
para exercer o C2 das operações táticas. Ainda, de acordo com BRASIL (2015), em 
função dos fatores da decisão (PITCIC), o escalonamento de um posto de comando se 
compreende em: um PC principal (PCP) e um PC tático (PCT). Independente do 
escalonamento, deve sempre haver um PC alternativo (PC Altn). 
h. O Posto de Comando Principal (PCP) é o órgão de C2 voltado, particularmente, 
para o planejamento e para a coordenação das operações táticas correntes e futuras; 
Já o Posto de Comando Tático é a instalação de C2 de constituição leve e com 
excepcional mobilidade aérea ou terrestre. É dotado de pouco pessoal e material, 
instalados em veículos apropriados ou em plataforma aérea. A sua missão é conduzir 
as operações em curso, fornecendo, em interação com o PCP, informações em tempo 
real ao comando considerado. Também, é o órgão que tem por principal finalidade 
permitir ao comandante da tropa acompanhar de perto as operações, proporcionando 
rapidez, agilidade e flexibilidade em toda a zona de ação do seu escalão; 
i. O Posto de Comando Alternativo, em qualquer escalão deve ser previsto e ficará 
em condições de assumir as funções do PC, em situações de emergência ou na 
eventualidade de sua destruição. Normalmente é o PC ou Z Reu de um elemento 
subordinado que não esteja empregado em 1º escalão. 
j. A realização da gestão do conhecimento e da informação permite transferir 
conhecimento para facilitar a consciência situacional dos Cmt nos diversos níveis. O 
apoio por meio da gestão do conhecimento e da gestão da informação auxiliarão aos 
Cmt na tomada de decisão. 
k. O Comando e Controle também tem a capacidade de realizar a atividade de de 
integração entre civis e militares, proporcionando uma ligação com organizações civis, 
as localizando e identificando as áreas humanizadas. Tal fato possibilitará o 
aproveitamento dos recursos locais, além de assessorar os comandantes sobre o apoio 
à população local e assim planejar e conduzir ações de assuntos civis e ações cívico-
militar. 
l. A FC C2 é responsável pela importante atividade de conduzir a gestão dos 
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espaços cibernético e eletromagnético a fim de obter e de explorar uma vantagem 
sobre os adversários e inimigos. As principais tarefas são as de planejar, conduzir e 
coordenar ações no espaço cibernético (ataque, defesa e exploração cibernética); e 
ainda planejando, conduzindo e coordenando ações no espectro eletromagnético nos 
ramos: medidas de ataque eletrônico (MAE), medidas de apoio de guerra eletrônica 
(MAGE) e medidas de proteção eletrônica (MPE). As tarefas e atividades anteriormente 
mencionadas serão fruto do assessoramento do oficial de comunicações do Btl ao S3, 
durante o planejamento da missão da Marcha para o Combate. 
m. Ainda, durante todas as fases da Marcha para o Combate, deveram ser 
estabelecidos eixos de comunicações ao longo dos quais os postos de comando de 
seus elementos subordinados irão se deslocar. 
n. Por fim, quanto ao eixo de comunicações, o Btl deve fixar eixos de 
comunicações para suas companhias, a fim de que os postos de comando de seus 
elementos subordinados desloquem-se ao longo deste eixo, facilitando desta forma as 
ligações durante as fases da marcha para o combate e durante os grandes altos. 
 
4-18. FC FOGOS 
a. Os elementos empenhados na sua execução devem ser articulados e 
empregados de forma racional, visando permitir ao comandante da força o emprego 
centralizado dos meios, com rapidez, nos locais e momentos oportunos. Para tanto: 
(1) na coluna de marcha - não há necessidade de agrupar taticamente os meios de 
apoio de fogo, podendo inclusive o comandante, decidir por deslocar pessoal e material 
por meios diferentes em prol da velocidade ou das necessidades logísticas; 
(2) na coluna tática - as frações são agrupadas taticamente, sem se desdobrar, para 
poderem rapidamente adotar dispositivo desdobrado para o combate ou facilitar a 
ocupação de uma Z Reu ou objetivo de marcha; 
(3) na marcha de aproximação - as frações progridem desdobradas, em qualquer 
dispositivo, para poderem rapidamente se desenvolver para o combate. 
b. Em princípio, uma bateria de artilharia marcha na esteira da vanguarda, 
normalmente com missão tática de apoio direto, com a finalidade de prestar o apoio de 
fogo cerrado e contínuo a essa força. 
c. Na marcha para o combate o CAF tem como principal responsabilidade prestar o 
apoio de fogo imediato aos elementos de primeiro escalão, além do planejamento dos 
fogos em apoio à força como um todo. 
d. Características gerais de apoio de fogo nessa operação: 
(1) prestar apoio imediato aos elementos de primeiro escalão; 
(2) utilizar ao máximo o apoio aéreo aproximado e os fogos maciços de artilharia 
nos alvos profundos; 
(3) apoiar eventuais combates de encontro; e 
(4) designação de alvos com rapidez e precisão pelos observadores orgânicos dos 
diversos sistemas de arma de apoio. 
e. Uma das maneiras do Cmt intervir no combate é através da utilização de fogos. 
Tal apoio poderá advir dos morteiros leves dos pelotões de apoio das Companhias; dos 
morteiros médios (BIL ou BIMtz) ou pesados (BIMec ou BIB) dos pelotões de morteiros 
da Companhia de Comando e Apoio; ou do GAC, oriundo da Brigada, que poderá estar 
nos apoiando durante a Marcha para o Combate. 
f. A utilização do apoio de fogo adequado durante os incidentes durante o 
deslocamento até o contato com o inimigo, e principalmente o apoio prestado aos 
eventuais combates de encontro, será de suma importância para aumentar as baixas 
inimigas e minorar as amigas. 
g. O comandante deve integrar o plano de fogos do Batalhão de forma eficaz com 
quaisquer recursos de defesa aérea de apoio. Além disso, deverá ser empregado 
medidas de defesa aérea passivas e ativas.  
h. O militar responsável pela coordenação de fogos do nosso Btl ou FT será  o 
oficial de ligação de Artilharia que estará conosco na missão. Ainda, algumas 
importantes considerações devem ser levadas em contas como: medidas de 
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coordenação de apoio de fogo (MCAF) permissivas e as restritivas, sendo que as 
primeiras definem a possibilidade de atirar livremente em uma área ou faixa delimitada; 
já as MCAF restritivas são aquelas que antes de serem executadas, devem ser 
coordenado com o Cmt do Btl ou com o oficial de ligação de Artilharia. 
i. Dentre as MCAF permissivas, existem as: linha de segurança de apoio de 
Artilharia (LSAA), linha de coordenação de apoio de fogo (LCAF), área de fogo livre 
(AFL) e quadrícula de interdição (QI). A LSAA e LSAF são linhas de controles, 
existentes ao longo do nosso eixo de progressão (E Prog), que definem o limite curto, 
além do qual os meios de apoio de fogo podem atirar livremente, sem a necessidade 
de coordenação  de fogos com a força que a determinou. 
j. Já a AFL e QI são áreas específicas nas quais qualquer meio de apoio de fogo 
pode atuar sem a necessidade de coordenação adicional com o comando da força que 
as estabeleceu. São locais onde se pode realizar ajuste, regulação de tiro. 
k. Dentre as MCAF restritivas, existem as: linha de restrição de fogos (LRF), área 
de restrição de fogos (ARF) e área de fogo proibido. A LRF é uma linha estabelecida, 
ao longo do E Prog, entre forças terrestres amigas, além da qual uma das forças não 
pode atirar sem coordenar com a outra. Quanto à ARF, é uma área que obedece 
determinadas restrições, devendo portanto, antes  de realizar fogos, haver uma 
coordenação prévia com o comando que a determinou.  
l. A AFP é uma área onde nenhum meio de apoio de fogo pode ser 
desencadeado, coincidindo normalmente com áreas urbanizadas. Exceção se dará por 
ocasião de uma missão de tiro temporária, proveniente da força que a estabeleceu; e 
também quando existir a necessidade de se apoiar determinada tropa amiga em 
situação crítica no interior da área. 
m. Por fim, quanto aos elementos de apoio de fogo  empenhados na sua execução 
de uma Marcha para o Combate devem ser articulados e empregados de maneira 
racional, visando permitir ao comandante da força o emprego centralizado dos meios, 
com rapidez, nos locais e momentos oportunos. A todo momento deverá ter como 
prioridade o apoio imediato aos elementos de 1º Esc. 
 
4-20. FC LOGÍSTICA 
a.  Por ser um tipo de operação dinâmico, a Marcha para o Combate requer a 
mudança das Área de Trens de Combate (ATC) e Área de Trens de Estacionamento 
(ATE). De acordo com a intenção do Cmt, pode-se privilegiar o apoio cerrado, em razão 
da ausência de forças inimigas de grande valor, durante a maior parte da operação, ou 
a continuidade do apoio, viabilizada por intermédio do mínimo de mudanças das bases.   
b. Para o planejamento da localização das áreas de trens deve considerar as 
possibilidades de atuação do inimigo, proximidade de estrada, cobertas e abrigos, 
existência de água e instalações civis para serem aproveitadas; bem como as linhas de 
controle estabelecidas para a operação. 
c. Em função do ritmo das operações, torna-se importante considerar a 
possibilidade de não desdobrar as instalações logísticas em algumas regiões pré-
selecionadas ou nelas desdobrar-se apenas parcialmente, com a finalidade de se 
realizar, com celeridade, a mudança de localização das bases.  
d. Para os planejamentos dos apoios logísticos deverá sempre se levar em conta a 
economia de meios, pois tal atividade requer a disponibilidade de viaturas para o 
transporte e alto consumo de suprimento classe III e consequente necessidade de 
manutenção veicular. 
e. Por fim, para os deslocamentos logísticos, normalmente, são utilizados 
processos especiais de suprimento e/ou destacamentos logísticos, considerando-se, 
para sua execução, a segurança dos recursos logísticos 
 
4-19. FC PROTEÇÃO 
a. Com o intuito de preservar: nossos recursos humanos, equipamentos/ materiais, 
a segurança de informações necessárias às operações e eventualmente, populações 
civis; é compreendida pelas seguintes atividades: contrainteligência; defesa antiaérea; 
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defesa química, biológica, radiológicas e nuclear; guerra eletrônica; guerra cibernética; 
busca e salvamento; segurança aérea; e antiterrorismo.  
b. A atividade de contrainteligência é responsável pela obstrução e neutralização 
da atuação da inteligência adversa ou de qualquer outra ameaça que possa aparecer 
em nosso movimento em direção ao inimigo. A execução desta tarefa será realizada 
pelo S2 de nossa Organização Militar (OM), juntamente com o E2 de nossa Brigada. 
c. Quanto à defesa antiaérea, em  havendo grande ameaça aérea, podem ser 
postos à disposição do batalhão alguns elementos da Bia AAAe da Bda. Um 
controlador aéreo avançado pode ser posto à disposição, quando a aviação tática 
estiver apoiando a coluna. Baseado em nossas vulnerabilidades, será estabelecido 
uma prioridade dos meios a serem protegidos, de acordo com critérios do Cmt.  
d. Durante a marcha, caso nosso batalhão seja atacado por uma aeronave hostil, 
deve-se abandonar a estrada em uma postura defensiva e imediatamente engajar a 
aeronave com todas as armas automáticas disponíveis.  O resto do batalhão deve se 
mover para áreas cobertas e escondidas até o fim do engajamento. 
e. Caso haja uma ameaça BQRN em nosso E Prog, as unidades devem realizar 
um reconhecimento detalhado antes do movimento dos elementos de 1º escalão. 
Durante a marcha, poderão ser incluídos elementos especializados a frente das 
colunas de marcha que realizarão uma contínua verificação minuciosa. 
f. Durante todo período de nossa missão, a atuará em proveito da FC Proteção, 
executando medidas de proteção eletrônica (MPE) que garantirão o uso efetivo do 
espectro eletromagnético guerra eletrônica nos equipamentos de comunicações e 
procedimentos na exploração desses meios. 
g. Quanto à guerra cibernética, esta garantirá o uso efetivo de redes de 
informação, executando medidas de proteção cibernética (MPCiber), através de 
tecnologias nos hardwares, da utilização de aplicativos de segurança de rede e de 
procedimentos executados pelos  respectivos operadores.  
h. A atividade de busca e salvamento se caracteriza pelo resgate de pessoal 
sinistrado durante a Marcha para o combate. Tal tarefa requer um planejamento que 
podem envolver significativos meios como aeronaves e embarcações.  
i. Já a atividade de segurança aérea é estabelecida e mantida com a finalidade de 
garantir a segurança de forças amigas, instalações e vias de acessos frente a possíveis 
ameaças de terrorismo, espionagem, subversão, sabotagem e crime organizado. 
j. Complementando as atividades de segurança aérea, as tarefas de antiterrorismo 
irão contribuir com a FC Proteção, nos planejamentos e execução de medidas 
defensivas, de caráter preventivo, que visem reduzir a vulnerabilidade de nossas 
forças, infraestruturas e população amiga quanto a atos terroristas. 
k. Por fim, se a tropa de engenharia não estiver compondo o Btl Vgd, este deverá 
dispor de pelo menos alguns elementos de reconhecimento da engenharia, que em 
princípio, deslocam-se bem à frente, na coluna do Btl, para facilitar o rápido início dos 
trabalhos de engenharia para apoiar nossa mobilidade. 
l. A integração desta FC estudada neste capítulo com as demais resultará um 
aumento na segurança dos meios de nosso Btl ou FT, contribuindo de sobremaneira na 
condução das operações da Marcha para o Combate, possibilitando assim o máximo 
poder de combate no cumprimento da missão. 
 

 

 

 


