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PORTARIA Nº 2-COTER, DE 4 DE ABRIL DE 2014.                                                                        
EB: 64322.003302/2014-93                             

 
Aprova o Caderno de Instrução de 
Aprestamento e Apronto Operacional 
(EB70-CI-11.404), 1ª  Edição, 2014 e dá 
outras providências. 

 

O COMANDANTE DE OPERAÇÕES TERRESTRES, no uso 
da delegação de competência conferida pelo art. 1º, XI, e) da Portaria nº 
727, de 8 de outubro de 2007 e pelo art. 44 das Instruções Gerais para as 
Publicações Padronizadas do Exército (EB10-IG-01.002), aprovadas pela 
Portaria do Comandante do Exército nº 770, de 7 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Aprovar o Caderno de Instrução de Aprestamento e 
Apronto Operacional (EB70-CI-11.404), 1ª Edição, 2014, que com esta baixa.

Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º Revogar o Caderno de Instrução CI 21-15-1 Apronto 
Operacional -  Aprestamento de Pessoal, aprovado pela Portaria nº 68-EME, de 
7 de outubro de 1980.

Gen Div WILLIAMS JOSÉ SOARES
Comandante Interino de Operações Terrestres

(Publicado no Boletim do Exército  nº  17, de 25 de abril de 2014)
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1.1 Uma Organização Militar (OM) aquartelada é absorvida pelos seus múltiplos 
encargos administrativos, territoriais e de instrução. Para que seja considerada 
operacional a OM deverá possuir um adequado grau de operacionalidade, 
aptidão e treinamento, considerados o pessoal e o material, que permita cumprir 
as missões a que se destina.

1.1.2 Deste modo, deve estar preparada para, quando acionada, sair do quartel, 
colocando-se em movimento com rapidez e sem a confusão das providências 
improvisadas. Em outras palavras, a OM deve estar sempre pronta para cumprir 
a finalidade para a qual foi criada – OPERAR COMO ORGANIZAÇÃO DE 
COMBATE. Este objetivo será alcançado pelo desenvolvimento de uma condição 
e, principalmente, de uma convicção profissional de permanente aprestamento a 
fim de bem cumprir a missão. 

1.2 OBJETIVOS DO CADERNO DE INSTRUÇÃO

- O presente caderno de instrução tem como objetivo apresentar uma proposta de 
apronto operacional para as OM do Exército Brasileiro referente aos preparativos 
do pessoal e do material necessários às ações em tempo de paz, em campanha 
e em combate, sem perda de tempo.
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CAPÍTULO II 

CONCEITOS BÁSICOS

2.1 OPERACIONALIDADE

- Grau de aptidão ou treinamento atingido por uma OM, compreendendo seu 
pessoal e material para cumprir as missões a que se destina.

2.2 APRESTAMENTO

- Conjunto de medidas de prontificação ou preparo de uma força ou parte dela, 
especialmente as relativas à instrução, ao adestramento, ao pessoal, ao material 
ou à logística, destinado a colocá-la em condições de ser empregada a qualquer 
momento.

2.3 APRONTO OPERACIONAL (APRN OP)

- Condição de preparo em que uma OM terrestre está pronta para ser empregada 
em missão de combate, com todo o seu equipamento, armamento, viaturas, 
munições, suprimentos e demais fardos de material.

2.4 SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DA TROPA

- As situações extraordinárias da tropa são as decorrentes de ordens de 
sobreaviso, de prontidão e de marcha. As condições relativas a cada uma destas 
situações estão descritas no Regulamento Interno dos Serviços Gerais (RISG) 
(R-1).

2.4.1 Sobreaviso: situação na qual a OM fica prevenida da possibilidade de ser 
chamada para o desempenho de qualquer missão extraordinária.

2.4.2 Prontidão: situação que importa em ficar a OM preparada para sair do 
quartel, tão logo receba ordem, para desempenhar qualquer missão que permita 
o atendimento de suas necessidades com os recursos próprios.

2.4.3 Ordem de Marcha (O Mrch): situação  que impõe à OM ficar preparada, 
com todos os recursos necessários à sua existência, fora da Guarnição (Gu), e 
em condições de deslocar-se e desempenhar qualquer missão, dentro do mais 
curto prazo ou daquele que lhe for determinado. Situação de Ordem de Marcha 
(SOM).

2.5 SITUAÇÃO DE APRONTO OPERACIONAL (SAO)

2.5.1 É a situação que permite à OM, sem modificar suas atividades normais, 
permanecer em condições de (ECD) passar, no mais curto prazo, à Situação de 
Ordem de Marcha (SOM), a fim de, rapidamente, cumprir missão de combate. 
Caracteriza-se, dessa forma, pela capacidade adquirida de iniciar, prontamente, 
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operações de combate em qualquer tipo de conflito.

2.5.2 Assim sendo, a OM, deverá:

2.5.2.1 deslocar-se de sua sede para qualquer área; 

2.5.2.2 cumprir missão operacional em qualquer tipo de conflito; e

2.5.2.3 defender seu aquartelamento.

2.6 EXERCÍCIO DE APRONTO OPERACIONAL (EAO)

- É uma atividade de instrução militar que tem por objetivo verificar o grau de 
preparo de uma OM para desenvolver seu Aprn Op.

2.7 FARDO ABERTO

2.7.1 Diz respeito a todo equipamento conduzido preso ao cinto de campanha e 
ao suspensório de cada militar. É, basicamente, composto de: coldre, cantil, porta-
cantil, caneco, porta-carregadores (de fuzil/pistola), faca, facão de mato (terçado) 
e porta-bússola, por exemplo. Outros equipamentos podem ser acondicionados 
ao fardo aberto, dependendo da missão e do ambiente operacional. O material a 
ser colocado no fardo aberto pode ser regulado por meio das Normas Gerais de 
Ação de Apronto Operacional (NGA Aprn Op) da unidade (Fig 1 e Fig 2).

Fig 1 - Fardo aberto com suspensório (exemplo)
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Fig 2 - Soldado portando o fardo aberto com suspensório

2.7.2  O suspensório pode ser substituído pelo colete tático. É um equipamento 
ajustável ao corpo do combatente, capaz de acondicionar materiais (material 
de anotação, bússola, carregadores de fuzil e/ou de pistola, por exemplo), 
deixando-os ao alcance das mãos sem qualquer esforço (ter de retirar da 
mochila, por exemplo). O colete tático tem a vantagem sobre o suspensório, 
por evitar que materiais fiquem pendurados, e a desvantagem de aumentar a 
sudorese, quando utilizado (Fig 3).

Fig 3 - Fardo aberto com colete tático (exemplo)
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2.8 FARDO DE COMBATE (mochila)

2.8.1 A mochila (fardo de combate) é destinada ao acondicionamento do material 
estritamente necessário  ao cumprimento de uma missão de combate. Será 
transportada pelo combatente a pé com o mínimo de peso e de volume, de tal 
modo que não embarace sua mobilidade em ação. A mochila deve ser a maneira 
mais prática e cômoda para transportar o material específico que deverá ser 
levado para cumprir a missão recebida (Fig 4).

Fig 4 - Fardo de Combate (mochila)

2.8.2 Deve-se eliminar todo o material dispensável na situação, inclusive as 
peças componentes do conjunto de estacionamento individual, quando houver. 

2.8.3 O comandante de fração não deve transformar a mochila em instrumento 
de suplício de seus homens, obrigando-os a transportar artigos dispensáveis ao 
cumprimento da missão. Todo material dispensável será acondicionado no fardo 
de bagagem.

2.8.4 Para tornar a mochila um fardo compacto e, assim, não embaraçar o 
combatente, todo o material a ser conduzido deve ser contido em seu interior, 
inclusive o porta-marmita, o ferramental de sapa, a munição, que não estiver nos 
porta-carregadores, e outros instrumentos e artigos.

2.8.5 Em clima frio, deve-se incluir na mochila agasalhos e manta de lã. Se a 
missão exigir, outros artigos poderão ser transportados na mochila, tais como: 
ração de combate, munição suplementar, explosivos e equipamentos diversos, 
etc.

2.8.6 ATENÇÃO: “NÃO SE  DEVE LEVAR QUAISQUER COISAS ALÉM DO 
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QUE FOR ESTRITAMENTE NECESSÁRIO À AÇÃO EM COMBATE”.

2.8.7 Não é o caso de se estabelecer uma padronização na arrumação da mochila. 
Deve-se, simplesmente, acondicionar, cada coisa em seu lugar, de acordo com o 
material a ser transportado para o cumprimento da missão específica.

2.8.8 A regra deve ser: mínimo de peso, mínimo de volume e máxima liberdade 
de movimento.

2.8.9 Em certas missões, como patrulhas e combate em áreas de difícil acesso 
ou trânsito, será possível receber ordem para desequipar. A mochila, portanto, 
ficará na posição ou na área para a qual o militar retornará, ou então será 
recolhida aos Trens da Subunidade que a levarão para o seu novo destino.

2.8.10 Nestas situações, recomenda-se não sobrecarregar o cinto de guarnição 
com materiais como: porta-marmita ou porta-carregadores, nem, ainda, levar 
malotes a tiracolo. Caso isto seja feito limitará  a liberdade de movimento e 
dificultará o emprego da arma.

2.8.11 Se algum material deve ser levado, este será carregado na mochila, 
aliviando-a, entretanto, tanto quanto possível.

2.8.12 A previsão do material a ser colocado no fardo de combate (mochila) pode 
ser regulado por meio das NGA Aprn Op.

2.8.13 Como foi mostrado, a mochila é o fardo de combate do combatente a 
pé. Os homens que combatem embarcados ou sempre acompanhados de suas 
viaturas orgânicas como carro de combate, viatura transporte de armas, viatura-
oficina, viatura-rádio, entre outros, não necessitarão deste fardo. O material 
deverá ser todo acondicionado no fardo de bagagem e transportado na própria 
viatura orgânica.

2.8.14 OBSERVAÇÕES:

- a mochila é o fardo de combate, portanto, deve ser leve e compacta, para não 
embaraçar os movimentos do combatente; e

- a munição deverá estar sempre à mão, mantendo o porta carregador, com 
a munição suplementar ou para o Fuzil Automático Pesado (FAP), preso aos 
ilhoses do cinto de campanha, à esquerda da mochila.

2.9 FARDO DE BAGAGEM (Fig 5)

2.9.1 Destina-se ao transporte do material individual que o militar necessitará em 
campanha. Excluem-se, evidentemente, os artigos que, por força da missão, o 
combatente conduzirá em seu fardo de combate (mochila). O fardo de bagagem 
deverá ser utilizado para transportar somente o mínimo necessário ao conforto 
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do homem em campanha. Pode conter o seguinte material: japona, uniformes de 
muda e toalha de banho, por exemplo. A previsão do material a ser colocado no 
fardo de bagagem pode ser regulado por meio das NGA Aprn Op (Fig 5).

Fig 5 - Fardo de bagagem (exemplo)

2.9.2 O material de estacionamento poderá ser acondicionado em fardos 
próprios (Sacos de Lona). Após identificados, os fardos serão agrupados por 
fração elementar e transportados nos Trens da Subunidade. Os homens que 
não vão combater a pé, poderão levar seu material na própria viatura orgânica.

2.9.3 Sempre que possível, nas situações estáticas (em Zona de Reunião, posição 
defensiva, estacionamento, etc), em que os Trens da Subunidade puderem 
cerrar, o fardo será distribuído. Como rotina de campanha, o fardo poderá ser 
entregue com a distribuição do jantar e recolhido com o café da manhã.

2.9.4 Os fardos deverão ser identificados por meio de plaquetas numeradas e 
de cor convencionada de modo a facilitar seu loteamento por fração e a sua 
identificação pelos homens nos pontos de distribuição.
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CAPÍTULO III 

 APRESTAMENTO E APRONTO OPERACIONAL

3.1 COMPOSIÇÃO GERAL DOS MEIOS

- Preservar a organização operacional da unidade.

3.2 APRESTAMENTO DE PESSOAL

- Manter os seus homens prontos para partir.

3.3 APRESTAMENTO DE MATERIAL

- Conservar o material sempre disponível e pronto para embarque.

3.4 PLANO DE TRANSPORTE

- Planejar o deslocamento da unidade.
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CAPÍTULO IV

 APRESTAMENTO DE PESSOAL

4.1 PESSOAL

4.1.1 Em uma situação de  normalidade na guarnição, a tropa de uma OM  estará 
aquartelada durante o expediente e dispersa nos horários fora do expediente.  
Uma ordem de movimento ou uma missão, poderá encontrar a tropa já reunida, 
na OM ou dispersa. 

4.1.2 Para reunir o pessoal dentro do mais curto prazo, usa-se, normalmente, o 
sistema de alarme e o plano de chamada.

4.2 SISTEMA DE ALARME

4.2.1 Estando a tropa dedicada às suas atividades normais no quartel, o 
sistema de alarme será acionado para reunir os militares em caso de ameaça à 
segurança do aquartelamento e poderá ser, também, acionado caso a Unidade 
tenha recebido ordem de se deslocar em curto prazo. 

4.2.2 Este sistema deve estabelecer, basicamente:

4.2.2.1 um alarme convencionado (toque de corneta, sirene, campainha, etc);

4.2.2.2 pontos ou áreas de reunião das subunidades e frações;

4.2.2.3 conduta dos homens ao deixarem seus locais de trabalho;

4.2.2.4 substituição dos homens em serviços que não devem ser suspensos; e

4.2.2.5 medidas imediatas de segurança.

4.2.3 O comandante de fração deve ser o primeiro a chegar ao seu Ponto de 
Reunião para:

4.2.3.1 agrupar os homens;

4.2.3.2 verificar efetivo;

4.2.3.3 comunicar o PRONTO ao seu Comandante Superior; e

4.2.3.4 transmitir suas ordens.

4.2.4 ATENÇÃO: “AO SINAL DE ALARME, TODOS DEVEM CORRER 
IMEDIATAMENTE PARA OS PONTOS OU ÁREAS DE REUNIÃO”.

4.3 PLANO DE CHAMADA

4.3.1 É o instrumento que possibilita reunir a tropa, no mais curto prazo, quando 
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esta não estiver aquartelada. Deve ser simples, de fácil execução e, basicamente, 
prescrever: os meios de chamada (telefones, estafetas, mensagens radiofônicas, 
etc); prioridade de chamada; controle dos efetivos reunidos; e medidas de 
segurança. 

4.3.2 Se o militar receber mensagem ou senha de chamada, deve seguir,  
imediatamente, para o quartel. 

4.3.3 O militar deverá envidar todos os esforços para chegar ao quartel o mais 
rápido possível.

4.3.4 ATENÇÃO: “UM PLANO DE CHAMADA SÓ SERÁ EFICAZ SE FOR 
MANTIDO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO”.

4.4 PROVIDÊNCIAS DE ORDEM PESSOAL

4.4.1 Mesmo na situação normal de vida no seu aquartelamento, todo militar 
deverá ter em mente que, a qualquer momento e sem aviso prévio, a Unidade 
poderá receber ordem para se deslocar. Assim sendo, cada militar deverá tomar, 
previamente, as providências de ordem pessoal para fazer face à eventualidade 
de ter de se afastar da Guarnição. Neste contexto, sugere-se que cada militar 
mantenha em sua OM um mínimo de material a ser utilizado, caso seja necessária 
sua saída em curto prazo. Como exemplo de material a ser mantido, pode-se 
citar: material de higiene pessoal, medicamentos de uso pessoal (atentar para 
os prazos de validade), uniformes de muda, agasalhos, relógio, agulha, linha, 
botões, artigos utilizados na prática de hábitos pessoais, kits diversos, etc.

4.4.2 O comandante de fração deve instruir seus homens e exigir que os 
preparativos de ordem pessoal sejam efetivamente executados.

4.4.3 O militar deverá manter em ordem seus negócios e compromissos pessoais: 

- estabelecer a maneira de garantir à família os recursos de manutenção quando 
da sua ausência;

- equacionar a solução dos seus compromissos e outros problemas pessoais; e

- estabelecer o meio de comunicar à família seu afastamento da guarnição. 

4.4.4 ATENÇÃO: 

- “OS HOMENS DEVEM ESTAR PRONTOS PARA PARTIR”;

- “O SIGILO NÃO DEVE SER QUEBRADO”; E

- “A INFORMAÇÃO DA PARTIDA DA UNIDADE DEVE SER DIFUNDIDA 
SOMENTE SE FOR AUTORIZADO”.
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CAPÍTULO V 

 APRESTAMENTO DE MATERIAL

5.1 MATERIAL INDIVIDUAL

5.1.1 Material individual é aquele diretamente distribuído ao militar para 
proporcionar-lhe razoáveis condições de vida em campanha e para o exercício 
de sua função de combatente. 

5.1.2 O material individual é constituido basicamente de: armamento individual; 
equipamento individual; ferramental de sapa; equipamentos e instrumentos 
especiais; e fardamento de campanha.

5.2 ARMAMENTO INDIVIDUAL

5.2.1 O armamento individual é constituído de armas portáteis, de porte e seus 
respectivos acessórios.

5.2.2 Todo combatente é dotado de uma arma de fogo (fuzil, metralhadora de 
mão ou pistola) e de uma arma branca (faca de trincheira ou baioneta) que lhe 
são entregues para emprego no combate aproximado e na sua defesa pessoal. 
A arma é o instrumento pessoal de combate (Fig 6), deve-se saber empregá-la e 
mantê-la em perfeitas condições de funcionamento.

 

Fig 6 - Armamento individual (exemplo)
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5.3 EQUIPAMENTO INDIVIDUAL

5.3.1 É o conjunto de peças que permite acondicionar todo o material que 
será conduzido  em campanha. Basicamente, é composto de: coldre, cinto de 
campanha, colete tático, porta-carregadores, porta-cantil, cantil-caneco, mochila, 
marmita, talher articulado, capacete, etc (Fig 7). 

Fig 7 – Equipamento individual

5.3.2 O comandante de fração deve fazer a correta distribuição do equipamento 
a seus homens, observando o que é previsto nos Quadros de Dotação e nos 
Planos de Apronto Operacional da Unidade. O combatente deve conhecer e 
saber utilizar o equipamento individual.

5.3.3 O combatente deve conduzir todo o material previsto no equipamento 
individual, porém não deverá acrescentar artigos desnecessários. 

5.4 FERRAMENTAL DE SAPA

5.4.1 É constituído de ferramentas portáteis de terraplanagem e de corte que 
possibilita a execução de pequenos trabalhos de Organização do Terreno (OT).  

5.4.2 O Ferramental de Sapa é fornecido às frações em conjuntos de composição 
padronizada. O comandante de fração, deve distribuir as ferramentas aos seus 
subordinados, de acordo com a função de cada um. Considerar, que a ferramenta 
básica do combatente é o conjunto pá e picareta articulado (Fig 8).
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5.4.3 As demais ferramentas deverão ser consideradas complementares e serão 
distribuídas como instrumentos adicionais.

Fig 8 – Ferramental de sapa

5.5 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ESPECIAIS 

5.5.1 Para o desempenho de determinadas funções, o combatente poderá ser 
dotado de alguns instrumentos e equipamentos especiais (Fig 9), além da más-
cara contra gases que é fornecida a todos.

5.5.2 Em princípio, a máscara contra gases não deve ser conduzida pelo comba-
tente em todas as situações, pois seu uso é eventual. Deverão ser embaladas, 
por frações, em engradados que serão transportados nos Trens da Subunidade.

5.5.3 Outros instrumentos especiais, como óculos de visão noturna, também 
deverão constar do aprestamento e medidas específicas devem ser adotadas 
para sua condução e utilização.

Fig 9 – Equipamentos e instrumentos especiais

5.5.4 Quando houver necessidade do uso da máscara ou quando houver ameaça 
de emprego de agentes químicos, estas serão distribuídas aos combatentes.
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5.6 FARDAMENTO DE CAMPANHA

5.6.1 O fardamento de campanha é constituído de peças de uniforme, calçado 
e agasalho. Deve-se manter, sempre, no quartel, uma muda de fardamento 
disponível,  inclusive um ou mais pares de meias (Fig 10).

Fig 10 – Fardamento de campanha (exemplo)

5.6.2 Quando a unidade estiver aquartelada, todo o material deverá ser arrumado 
em escaninhos individuais que ofereçam facilidade de verificação e de retirada.

5.6.3 ATENÇÃO: “TODOS OS COMBATENTES DEVEM CONHECER O 
MATERIAL INDIVIDUAL DE QUE SÃO DOTADOS”; E “UMA PROVIDÊNCIA 
PRÁTICA SERÁ DISTRIBUIR A CADA HOMEM UM CARTÃO PLASTIFICADO 
RELACIONANDO TODOS OS ARTIGOS QUE LHE SÃO DISTRIBUÍDOS”.
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CAPÍTULO VI 

 SUPRIMENTOS INDIVIDUAIS

6.1 GENERALIDADES

6.1.1 Suprimentos individuais são aqueles que o combatente leva para consumo 
próprio em campanha. 

6.1.2 São eles: 

- RAÇÃO OPERACIONAL; 

- ÁGUA;

- MUNIÇÃO; e 

- CURATIVO INDIVIDUAL

6.2 A RAÇÃO OPERACIONAL

6.2.1 De acordo com a natureza da tarefa e o tempo para o cumprimento da 
missão recebida, cada militar poderá receber um pacote regulamentar de ração 
operacional (Tab 1) e (Fig 11).

TIPO DE RAÇÃO REFEIÇÕES EFETIVO PROVISIONADO
R2 Café, Almoço, Jantar 

e Ceia
Individual

R3 Café e Almoço Individual

RA 6 H - Ração de ades-
tramento

Almoço Individual

RCA - Tipo I - Ração cole-
tiva de adestramento

Almoço  e Jantar Coletiva para 12 militares

RCA - Tipo II - Ração cole-
tiva de adestramento 

Café, Almoço e Jantar Coletiva para quatro militares

Tab 1 - Tabela de rações

6.2.2 Eventualmente será fornecida uma refeição ou lanche improvisado 
(ração fria) para ser consumido em missões de curta duração. Normalmente, é 
composto de frutas, bolachas recheadas, pão com queijo e presunto, suco em 
caixa pequena, ovo cozido, etc.
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Fig 11 – Tipos de ração operacional 

6.3 A ÁGUA

6.3.1 A água para o cantil deve ser providenciada pelo próprio militar, tão logo 
receba ordem para aprestar-se. É providência que deve ser tomada sem qualquer 
determinação especial. 

6.3.2 Eventualmente, de acordo com a missão a ser cumprida ou a natureza da 
tropa o combatente poderá receber um cantil suplementar. 

6.3.3 Em campanha, deve-se manter o cantil cheio e limpo, utilizando-o apenas 
para água.

6.3.4  Normalmente, para cada litro de água, é usado um comprimido, existente 
no interior da ração operacional, ou duas gotas de hipoclorito de sódio para 
descontaminá-la (Fig 12).

6.3.5 ATENÇÃO: “OBSERVAR AS PRESCRIÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE 
ÁGUA NA ÁREA EM QUE O MILITAR ESTIVER OPERANDO, PRINCIPALMENTE 
EM AMBIENTE ONDE ELA SEJA DE NATUREZA DUVIDOSA”.

Fig 12 – Cantil e material de descontaminação da água
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6.4  A MUNIÇÃO

6.4.1 Cada combatente, normalmente, receberá a quantidade de munição suficiente 
para completar os carregadores de seu armamento individual (fuzil/pistola).

6.4.2 Dependendo da função, poderá receber também granadas  de  mão e de fuzil, 
bem como  alguma  munição  especial (perfurante, traçante, etc) em quantidades 
estabelecidas nos planos de aprestamento de sua OM (Fig 13).

Fig 13 – A munição

6.4.3 Ao integrar um Grupo de Combate (GC), o militar transportará, também, 
munição para os Fuzis Automáticos Pesados (FAP) de sua fração, a qual, pela 
quantidade (cerca de 240 cartuchos por arma), será convenientemente repartida 
por todos os homens.

6.4.4 Uma sugestão para a dotação individual de munição no GC e distribuição 
da munição dos FAP (Tab 2).

FAL FAP
SGT CMT 60 40
CB AUX 60 40
AT FAP - 100
AT FAP - 100

ESCL 60 40
ESCL 60 40
ESCL 60 40
ESCL 60 40
ESCL 60 40

Tab 2 - Dotação e Distribuição Individual de Munição no GC (sugestão)
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6.5 O CURATIVO INDIVIDUAL

- O curativo individual necessita de cuidados especiais, pois poderá ser utilizado 
em caso de emergência, contribuindo para manter o militar vivo até ser socorrido 
e evacuado (Fig 14).

Fig 14 – Curativo individual
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CAPÍTULO VII 

 MATERIAIS DIVERSOS

7.1 GENERALIDADES

7.1.1 O material e suprimentos individuais acompanharão o combatente quando 
partir de sua sede para o cumprimento de uma missão. Uma parte deste material 
será conduzido pelo próprio militar, na mochila. Desta forma, todo material a ser 
transportado deve ser compacto, o mais completo possível e deve atender às 
necessidades mínimas de conforto para manutenção do homem em campanha. 
Por isso, os kits aparecem como uma solução eficiente, pois são compactos, de 
pequeno volume e peso. 

7.1.2 Os kits mais comuns são: de manutenção do armamento; de higiene; de 
sobrevivência; de anotação; de costura; de primeiros socorros; de destruição; 
dentre outros. 

7.1.3 Os kits não possuem um padrão rígido. Para cada situação e para cada 
ambiente operacional pode haver alteração na composição do material a ser 
conduzido na mochila. Além disso, outros kits podem sem montados dependendo 
da necessidade. As tropas especiais podem ter kits próprios para atender suas  
necessidades. A seguir, serão apresentadas sugestões de materiais a serem 
colocados em cada kit. Importante ressaltar que a composição não é imposta, 
mas deve conter o material necessário para o cumprimento da missão. O kit, a 
princípio, será individual. Entretanto, dependendo da natureza da tropa (blindada, 
por exemplo), poderão haver kits coletivos (de primeiros socorros, por exemplo), 
os quais poderão ser acondicionados na própria viatura.

7.2 KIT DE MANUTENÇÃO DO ARMAMENTO

7.2.1 Cordel para limpeza do cano (de fuzil/pistola);

7.2.2 Óleo para limpeza do armamento;

7.2.3 Pano seco para limpeza do armamento;

7.2.4 Pano para colocar as peças; e

7.2.5 Chave de fenda.

7.3 KIT DE HIGIENE

7.3.1 Escova de dente;

7.3.2 Creme dental;

7.3.3 Creme de barbear;
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7.3.4 Barbeador descartável;

7.3.5 Sabonete;

7.3.6 Espelho; e

7.3.7 Toalha.

7.4 KIT DE SOBREVIVÊNCIA

7.4.1 Anzol;

7.4.2 Linha de pesca;

7.4.3 Chumbada; 

7.4.4 Canivete;

7.4.5 Isqueiro ou fósforo;

7.4.6 Vela;

7.4.7 Pilha; e

7.4.8 Pedaço de esponja de aço, tipo “Bombril”.

7.5 KIT DE ANOTAÇÃO

7.5.1 Canetas de cores diversas;

7.5.2 Régua milimetrada;

7.5.3 Borracha;

7.5.4 Lápis;

7.5.5 Transferidor;

7.5.6 Esquadros;

7.5.7 Fita adesiva; e

7.5.8 Bloco para anotação.

7.6 KIT DE COSTURA

7.6.1 Agulhas;

7.6.2 Linha;

7.6.3 Botões sobressalentes; e
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7.6.4 Tesoura pequena.

7.7 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS

7.7.1 Algodão;

7.7.2 Gaze;

7.7.3 Esparadrapo;

7.7.4 Talco antisséptico;

7.7.5 Analgésicos;

7.7.6 Remédios específicos para atender a necessidade pessoal do combatente; e

7.7.7 ATENÇÃO: “DEVE-SE ATENTAR PARA O PRAZO DE VALIDADE DOS 
MEDICAMENTOS”.

7.7.8 OBSERVAÇÕES:

- cuidado com a automedicação; e 

- o uso inadequado de medicamentos pode levar desde  uma reação alérgica leve 
até  um quadro grave de intoxicação, além de mascarar alguns sintomas de uma 
doença mais grave, atrasando o diagnóstico e comprometendo o tratamento. 

7.8 KIT DE DESTRUIÇÃO

7.8.1 Fita isolante;

7.8.2 Fita métrica;

7.8.3 Alicate de estriar;

7.8.4 Estilete;

7.8.5 Rolo de barbante;

7.8.6 Isqueiro ou fósforo;

7.8.7 Explosor; e

7.8.8 Galvanômetro, se for o caso (SFC).
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CAPÍTULO VIII 

 INSTRUÇÃO DA TROPA

8.1 INSTRUÇÃO INDIVIDUAL

8.1.1 O Aprestamento de Pessoal será desenvolvido por meio de instrução e 
paralela a esta, em outras oportunidades. A instrução sobre Aprestamento de 
Pessoal iniciará no Período Básico, uma vez que a instrução é essencialmente 
individual e envolve conhecimentos necessários à formação do “Combatente 
Básico”.

8.1.2 Na instrução formal do soldado, isto é, na instrução programada, os cinco 
aspectos fundamentais do Aprestamento de Pessoal devem ser abordados:

- reunião da tropa;

- providências de ordem pessoal; 

- conhecimento do material individual;

- conhecimento dos suprimentos individuais; e

- acondicionamento do material.

8.1.3 No Período Básico, estes aspectos deverão ser expressos em Objetivos 
Intermediários que poderão ser identificados nos assuntos relacionados no 
Programa-Padrão de Instrução Individual Básica (EB 70-PP-11.011), na matéria 
- Instrução de Apronto Operacional.

8.1.4 No período de Qualificação, o Aprestamento Pessoal deverá ser 
desenvolvido no âmbito da Fração, levando em conta a função do militar e os 
demais aspectos do Apronto Operacional da Unidade. Consultar o Programa-
Padrão de Qualificação do Cb/Sd - Instrução de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 
e Comum (EB70-PP-11.012), na matéria - Instrução de Apronto Operacional.

8.1.5 Paralelamente à instrução, todas as oportunidades deverão ser aproveitadas 
para aplicação e aprimoramento das prescrições relativas ao Aprestamento de 
Pessoal: marchas, deslocamentos, acampamentos, exercícios no terreno e 
táticos, etc.

8.1.6 Finalmente, exercícios específicos deverão ser programados, inclusive 
com execução inopinada, de modo que, no início do período de Adestramento, o 
Apronto Operacional da Unidade tenha atingido sua plenitude. 
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8.2 INSPEÇÃO E REVISTA DE MOSTRA

8.2.1 Os comandantes de todos os níveis, particularmente os de frações elemen-
tares, devem verificar, periodicamente, a situação do material individual distribu-
ído: faltas e condições de uso.

8.2.2 As verificações formais serão executadas por meio de inspeções e revistas 
de mostra.

8.2.3 As inspeções serão conduzidas, normalmente, por meio de verificação 
do material nos seus locais de guarda (escaninho, estante, armário, etc) e do 
pessoal aprestado antes das marchas, exercícios de campo ou execução de 
uma missão.

8.2.4 ATENÇÃO: “A INSPEÇÃO É UM DEVER FUNCIONAL DOS 
COMANDANTES DE FRAÇÃO”.

8.2.5 As revistas de mostra devem ser executadas periodicamente ou em 
ocasiões oportunas, particularmente, antes de qualquer saída de tropa.

8.2.6 Convém que seja estabelecido um arranjo para exposição do material, ou 
melhor, um dispositivo de formação para inspeção.

8.2.7 O mais prático e objetivo será a exposição do material por “Fardos”, com 
o respectivo material apresentado de forma ordenada sobre o poncho aberto 
(“Fardo Aberto” e “Fardo de Combate”).

8.2.8 O armamento individual deverá ser motivo de inspeções específicas.

8.2.9 A partir da exposição do material, a revista poderá ser procedida pela 
verificação individual ou por meio da chamada dos artigos que, ao serem 
anunciados, serão erguidos e apresentados pelos combatentes.

8.2.10 ATENÇÃO: “O FARDO DE COMBATE (MOCHILA) SÓ CONTERÁ O 
MATERIAL ESTRITAMENTE NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO 
ESPECÍFICA”. 
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CAPÍTULO IX

 PRAZOS E PERCENTUAIS DO EFETIVO PRONTO

9.1 GENERALIDADES

9.1.1 Admite-se que uma OM encontra-se em condições de ser empregada 
quando há disponibilidade de 80% do seu efetivo nos seus respectivos sistemas 
operacionais.

9.1.2 Com o contínuo treinamento do plano de chamada, o prazo em que a OM 
alcançará esse índice será cada vez menor.

9.1.3 O prazo para a passagem de SAO para SOM inicia-se a partir do momento 
em que a fração atinja 80% de seus sistemas operacionais aquartelados.

9.1.4 O excesso na quantidade de acionamento do Plano de Chamada, 
entretanto, pode causar descrédito em sua importância, além de gerar um custo 
desnecessário. A OM poderá ser acionada como um todo, por frações ou por 
sistemas operacionais.

9.2 PRAZOS ADMITIDOS PARA CHEGADA NA OM, APÓS O ACIONAMENTO 
DO PLANO DE CHAMADA (Tab 3)

Localização da OM 
em cidades com:

Efetivo pronto após __________ horas (h) do 
acionamento do plano de chamada

2 h 3 h 5 h 7 h 10 h

até cento e cinquenta 
mil habitantes 50% 100% - - -

até quinhentos mil 
habitantes 40% 60% 100% - -

até um milhão de 
habitantes 30% 40% 80% 100% -

+ de um milhão de 
habitantes 20% 30% 60% 80% 100%

Tab 3 - Percentuais do efetivo pronto por tempo
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9.3 PRAZOS PARA A PASSAGEM DE SAO PARA SOM (Tab 4)

TIPO DE OM
TEMPO EM HORAS (h)

Nível Btl/Rgt/Gp Nível SU Nível Fração

INFANTARIA

6 h
2 h 1 h

CAVALARIA

ARTILHARIA

COMUNICAÇÕES

GUERRA ELETRÔNICA

F Op Esp/GLO

COMANDO
-

DQBRN

ENGENHARIA
18 h 6 h 2 h

LOGÍSTICA

Tab 4 - Prazos para a passagem de SAO para SOM
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CAPÍTULO X 

PLANOS E MANIFESTOS

10.1 GENERALIDADES

10.1.1 Uma Organização Militar (OM) pode ser considerada adestrada quando 
dispuser de homens prontos para serem empregados no mais curto espaço de 
tempo a partir do momento em que for acionada.

10.1.2 Além da preparação individual de cada combatente, é importante que a 
logística também esteja organizada e em condições de se aprestar para apoiar 
os elementos da manobra, desonerando, assim, a tropa dessas atribuições, 
permitindo-lhes a concentração na missão que irão cumprir.

10.1.3 Uma maneira eficiente de agilizar a cauda logística é por meio de sua 
organização em Planos e Manifestos, listas contendo todos os itens de carga e 
de pessoal a serem embarcados em determinadas aeronaves, embarcação ou 
viatura. É o comprovante de que o pessoal e/ou a carga foi/foram embarcado(s) 
(Fig 15). 

Fig 15 - Tropa aprestada e embarcada

10.1.4 Plano (de carregamento e de embarque, por exemplo): documento que 
define efetivo (em termos quantitativos, sem definir nomes), onde e o que (em 
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termos de materiais) deve ser embarcado para o cumprimento de determinada 
missão. Deve ser elaborado de maneira detalhada e guardado em local seguro 
para consulta futura. 

10.1.5 Manifesto (de embarque, por exemplo): documento que define efetivos 
(em termos quantitativos e nominais), onde e o quê (materiais discriminados 
em relação própria) está sendo embarcado para o cumprimento de determinada 
missão. É o documento que dá garantias aos Comandantes dos diversos 
escalões do pessoal e material que foi embarcado e deve ser preenchido durante 
o aprestamento da tropa para se ausentar da OM.

10.1.6 As propostas de confecção dos Planos e Manifestos podem estar previstas 
em Normas Gerais de Ação (NGA) ou em documentos específicos.

10.2 PLANOS E MANIFESTOS

- Anualmente, faz parte do adestramento da tropa a execução de aprestamentos 
nas Organizações Militares operacionais do Exército Brasileiro. É o momento 
em que o Comandante e seu Estado-Maior têm para verificar o grau de 
operacionalidade da OM ao colocar em prática a execução dos Planos e 
Manifestos. 

10.2.1 Manifesto de Pessoal (Tab 5).

Gp Posto/
Graduação Função

Nome
Completo

Idt
TS
FRH

Peso Armt 
(Tipo/Nr) Obs

Tab 5 - Cabeçalho do Manifesto de Pessoal (exemplo)

10.2.2 Manifesto de Embarque de Pessoal e Material em Aeronave (Tab 6).

Nr Av Tipo Av Fração Efetivo Material/Viatura Peso Total (Lb) Manifesto

Tab 6 - Cabeçalho do Manifesto de Embarque de Pessoal e Material em Aeronave (exemplo)
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10.2.3 Manifesto de Embarque de Material em Embarcação (Tab 7)

Nr Fração Discriminação do material Quant Peso (Lb) Obs

Tab 7 - Cabeçalho do Manifesto de Embarque de Pessoal e Material em Embarcação (exemplo)

10.3 ESTRUTURA DOS PLANOS E MANIFESTOS 

- Os documentos não possuem forma fixa. Entretanto, devem conter os dados 
mínimos necessários e atender às necessidades da tropa apoiada e da estrutura 
que está apoiando. Medidas como peso e altura da carga a ser transportada, 
por exemplo, interessam à tripulação da aeronave (de asa fixa ou rotativa) que 
a está transportando. Dados pessoais (nome, filiação, dados bancários e tipo 
sanguíneo, por exemplo) dos militares transportados interessam diretamente ao 
Sargenteante, militar encarregado pela geração de direitos e controle da tropa 
no âmbito da Subunidade.

10.4 MEIOS DE TRANSPORTE

- Os Planos e Manifestos devem atender às necessidades da tropa em qualquer 
meio de transporte: aéreo, terrestre ou aquático. Para cada meio de transporte, 
pode haver um plano respectivo que atenda àquela necessidade. 

10.5 ACONDICIONAMENTO DA CARGA E/OU DO MATERIAL 
TRANSPORTADO (uso da canastra)

10.5.1 Uma forma bastante utilizada para acondicionar material é empregando 
a “canastra”, termo militar que se dá aos caixotes de madeira em forma de baú, 
onde se colocam grande parte dos materiais a serem transportados (Fig 16). 
Normalmente, as canastras são empregadas para acondicionar material de 
comunicações, de rancho, do encarregado do material, do armeiro, das Seções 
de Estado-Maior, etc. Não existe um tamanho predefinido para a confecção da 
canastra, mas deve ter um volume adequado para atender à necessidade para 
a qual foi confeccionada e permitir o embarque em viatura ou qualquer outro tipo 
de transporte.

10.5.2 Todo material transportado deve estar bem acondicionado (Tab 8 e Fig 16) 
independente do meio de transporte a ser utilizado. Material solto ou mal acondicionado 
no interior de viaturas, embarcações, aviões ou helicópteros pode causar acidentes 
de grandes proporções.
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Frente 6 - 11

Cabina 8 - 9
15 - 17

16 7 15
13 - 14 7

2 3 - 4 - 10 - 12 5 1 1 1
LEGENDA: 
1. Fogão de campanha;                           10. Bancos de campanha;  
2. Mesas de campanha;                           11. Extintor de incêndio;
3. Barracas para a cozinha;                     12. Saco Lyster para água;
4. Toldo e biombos;                                  13. Saco com estacas;
5. Marmitas;                                              14. Saco com cordas;
6. Armação de barracas e toldos;             15. Fogareiro e lampiões à gás;
7. Estrados para Sup CI I;                        16. Sacos VO; e
8. Cx de Sup CI I;                                     17. Cx com acessórios do fogão.
9. Cx com material de limpeza;                                                   

Tab 8 - Material acondicionado em caminhão

Fig 16 - Material acondicionado em canastras

10.5.3 Como medida de prevenção, segurança e adestramento, existem cursos 
e estágios no meio militar e civil de capacitação de recursos humanos na 
preparação de cargas a serem transportadas, particularmente em aeronaves de 
asa fixa e rotativa (Fig 17 e 18).
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Fig 17 - Estágio de Transporte Aéreo (ETA) – Preparação da carga

Fig 18 - Preparação da carga para lançamento aéreo.

10.6 INSTRUÇÃO DA TROPA

- Nos corpos de tropa, os exercícios de apronto operacional planejados pelo 
Oficial de Operações (S/3 da OM) permitem o adestramento dos militares do 
Efetivo Variável (EV) e do Efetivo Profissional (EP) e também da estrutura 
logística para atender a tropa a ser apoiada. Esses exercícios possibilitam o 
Comandante da OM e seu Estado-Maior (com ênfase ao Oficial de Pessoal-S/1 
e o Logístico-S/4) ratificar ou retificar o planejamento (Fig 19). 
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Fig 19 - Inspeção do Cmt no exercício de Apronto Operacional
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CAPÍTULO XI

CONCLUSÃO

11.1 A determinação para deslocar a unidade é imprevisível, como também o 
destino e o período em que permanecerá fora de sua Guarnição. A situação de 
APRONTO OPERACIONAL da Unidade é que lhe dará a capacidade de partir 
com rapidez e de “durar na ação”. O APRESTAMENTO PESSOAL é o aspecto 
mais simples, porém fundamental. Entretanto, é preciso que as coisas não sejam 
deixadas, por serem simples, ao sabor de providências improvisadas na última 
hora.

11.2 Uma vez planejadas e adotadas as medidas apropriadas, práticas e 
objetivas para o APRESTAMENTO DE PESSOAL, não se deve, deixar que elas 
se tornem mais uma rotina administrativa ou mais um capítulo de N G A.

11.3 É preciso deixar tudo em condições para partir. As atividades em tempo 
de paz têm de se transformar em uma intencional preparação para a guerra. 
Isto significa, em termos objetivos, manter-se pronto para partir e combater, a 
qualquer momento.

11.4 A existência de uma força combatente é apenas um pressuposto de 
segurança nacional. Estar pronto para combater é o que faz da Unidade um fator 
real de Segurança. É necessário convencer-se desta diferença fundamental, pois 
a exata compreensão revelará o verdadeiro sentido da atividade profissional.

11.5 ATENÇÃO:

- “MANTER-SE PRONTO PARA PARTIR”;

- “MANTER OS HOMENS PRONTOS PARA PARTIR”;

- “MANTER A FRAÇÃO PRONTA PARA PARTIR”;

- “MANTER A SUBUNIDADE PRONTA PARA PARTIR”; E

- “MANTER A UNIDADE PRONTA PARA PARTIR”.
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ANEXO A – MODELO DE DIRETRIZ PARA APRESTAMENTO  E APRONTO 
OPERACIONAL

Anexo “I” à O Op CAXIRI 2011 – 521º BIMtz
Diretriz para Aprm Op

1. FINALIDADE

- Regular a atividade de Aprestamento (Apr) e Apronto Operacional (Aprn Op) 
no âmbito do 521º BIMtz voltados à execução da Operação (Op) CAXIRI 2011.

2. REFERÊNCIAS

2.1 Regulamento Interno de Serviços Gerais (RISG) (R-1).

2.2 Programa de Instrução Militar (PIM)/COTER.

2.3 Caderno de Instrução de Apronto Operacional e Aprestamento de Pessoal 
(EB70-CI-11.404).

2.4 Manual de Campanha Abreviaturas, Símbolos e Convenções Cartográficas 
(C 21-30).

2.5 Diretriz do Cmt do 521º BIMtz.

3. OBJETIVOS

- Padronizar normas e procedimentos relativos ao Apr e Aprn Op voltados para a 
execução da Op CAXIRI 2011.

4. CONCEITOS

4.1 APRESTAMENTO 

- Conjunto de medidas de prontificação ou preparo de uma força ou parte dela, 
especialmente as relativas à instrução, ao adestramento, ao pessoal, ao material 
ou à logística, destinado a colocá-la em condições de ser empregada a qualquer 
momento.

4.2  APRONTO OPERACIONAL  

- Condição de preparo em que uma OM terrestre está pronta para ser empregada 
em missão de combate (Cmb), com todo o seu equipamento (Eqp), armamento 
(Armt), viaturas (Vtr), munições (Mun), suprimentos (Sup) e demais fardos de  
material (Mat). 

4.3 SITUAÇÃO DE APRONTO OPERACIONAL

- É a situação que permite à OM, sem modificar suas atividades normais, 
permanecer em condições de passar, no mais curto prazo, à Situação de Ordem 
de Marcha  a fim de, rapidamente, cumprir missão de combate. Caracteriza-se, 
dessa forma, pela capacidade adquirida de iniciar, prontamente, operações de 
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combate em qualquer tipo de conflito.

4.4 SITUAÇÃO DE ORDEM DE MARCHA  

- É a situação em que a OM está com os seus meios (pessoal e material)   
embarcados e prontos para iniciar o deslocamento para cumprir uma missão de 
combate. 

5. APRESTAMENTO DE PESSOAL

5.1 FARDO ABERTO (Tab A-1)

a. ELEMENTOS DOTADOS DE 
PISTOLA:
- suspensório em “y”;
- cinto de guarnição;
- porta-cantil - dois à retaguarda;
- cantil-caneco (com água);
- porta-carregador (com carregador) – 
à frente e à esquerda;
- coldre (com pistola) e fiel lado 
direito; e
- facão – lado esquerdo.

b. ELEMENTOS DOTADOS DE FAL:
- suspensório em “y”;
- cinto de guarnição;
- porta-cantil - dois à retaguarda;
- cantil-caneco (com água);
-porta-carregador (com carregador) – 
à frente e à esquerda;
- facão – lado esquerdo; e
- não conduzir baioneta.

Tab A-1 - Sugestão de fardo aberto
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5.2 FARDO DE COMBATE, FARDO DE BAGAGEM E SACO DE LONA (Tab A-2)

a.  FARDO DE COMBATE (mochila)
- mochila (Fig A-1);
- porta-marmita (com marmita);
- talher articulado ou similar 
(distribuído);
- manta leve;
- capa de chuva ou poncho verde 
oliva;
- kit de higiene;
- kit de costura;
- roupas de muda;
- lanterna (com baterias 
sobressalentes);
- kit de sobrevivência;
- kit de manutenção;
- kit de manutenção do coturno;
- kit de camuflagem;
- kit de primeiros socorros;
- kit de anotações;
- gorro; e
- rede de selva.

b. FARDO DE BAGAGEM
- uniformes de muda;
- meias, roupas íntimas e camisetas de 
muda;
- gorro com pala;
- uniforme de treinamento físico militar 
(TFM) completo;
- kit de banho;
- sandália; 
- kit de manutenção do coturno; 
- coturno de muda;
- saco de dormir (SFC);
- material para lavagem de roupa; e
- complementos alimentares (opcional).

c. SACOS DE LONA
- material de estacionamento; e
- outros materiais.

Tab A-2 - Sugestão de fardo de combate, de bagagem e sacos de lona

Fig A-1 - Mochila de média capacidade
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6. SUGESTÕES DA COMPOSIÇÃO DOS KITS (Fig A-2)

6.1 KIT DE HIGIENE
6.1.1 Espelho pequeno;
6.1.2 Pó antisséptico e álcool iodado;
6.1.3 Creme de barbear e barbeador;
6.1.4 Creme, escova e fio dental; 
6.1.5 Pente/escova e cortador de unhas;  
6.1.6 Esponja para retirar camuflagem;
6.1.7 Papel higiênico;
6.1.8 Sabonete; e
6.1.9 Toalha de rosto.

6.2 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS
6.2.1 Mercúrio cromo, analgésico, esparadrapo, gaze, antitérmico, etc; 
6.2.2 Tesoura pequena sem ponta; e
6.2.3 Protetor auricular de silicone.

6.3 KIT DE COSTURA E DE MANUTENÇÃO (MNT) DO UNIFORME
6.3.1 Botões;
6.3.2 Agulha e tesoura pequena; 
6.3.3 Linha verde oliva; e
6.3.4 Sabão em barra.

6.4 KIT DE MNT COTURNO
6.4.1 Graxa para coturno; 
6.4.2 Pano para lustrar; 
6.4.3 Escova para coturno; e
6.4.5 Escova para limpeza. 

6.5 KIT DE MNT ARMT
6.5.1 Frasco com óleo;  
6.5.2 Cordel de náilon com pano para limpeza do cano e cilindro de gases;
6.5.3 Toca pinos; 
6.5.4 Pedra de amolar;
6.5.5 Escova e chave de fenda.
6.5.6 Pano  verde oliva  ou  plástico  preto  para  colocação das peças (20x30 
cm); e  
6.5.7 Pincel pequeno.
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6.6 KIT DE ANOTAÇÃO
6.6.1 Bloco de anotação;
6.6.2 Lápis e borracha; 
6.6.3 Caneta esferográfica (azul/preta e vermelha);
6.6.4 Régua e escalímetro (Of/Sgt);
6.6.5 Caneta retroprojetor (Of/Sgt); e
6.6.6 Calculadora pequena (Of/Sgt).

6.7 KIT DE CAMUFLAGEM
6.7.1 Pasta de camuflagem; e
6.7.2 Tiras de pano verde oliva.

6.8 KIT DE SOBREVIVÊNCIA
6.8.1 Eqp de pesca (opcional); 
6.8.2 Sal grosso, vela, lanterna pequena, baterias, apito;
6.8.3 Canivete multiuso; 
6.8.4 Repelente;
6.8.5 Isqueiro/fósforo;
6.8.6 Purificador de água; e
6.8.7 Cordel para confeccionar armadilhas.

Fig A-2 - Composição dos kits
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7. DISPOSIÇÃO DO MATERIAL PARA A REVISTA DE MOSTRA NO PONCHO 
OU PLÁSTICO PRETO DE CADA MILITAR (Tab A-3)

Mat de 
anotação/ 

cartas 
(SFC) 

Gorro 
/ cabo 
solteiro

Kit Mnt 
Armt

 Mat 
diversos

 Kit  Mnt 
coturno

 Kit  
camuflagem

Armt
Kit costura Kit  higiene 

pessoal

 Kit  
primeiros 
socorros

Uniforme 
de muda

Marmita / 
Talher

Toalha 
rosto/banho

Meia / 
camiseta/  

roupas 
íntimas (3)

Ração / 
munição

Rede de 
selva
(SFC)

Saco de 
dormir
(SFC)

Mochila Capacete

Kit 
sobrevivência Sandálias Coturno Uniforme 

TFM
Tênis 
preto

Saco verde 
oliva

Tab A-3 - Disposição do material para a revista de mostra

OBSERVAÇÕES: 

- todo o Mat do Fardo de Cmb e de Bag deverá estar disposto sobre o poncho  
separado; e 

- conferir a composição do material do Fardo de Cmb e do Fardo de Bag.

8. MATERIAL COLETIVO (sugestões)

8.1 PARA TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS E CURSOS D’ ÁGUA 

8.1.1 Corda de trinta ou cinquenta metros;  e

8.1.2 Material para rapel (mosquetões, freio em forma de “8”, boldrié).

8.2 DE BALIZAMENTO DE AERONAVES (quando houver operações 
aeromóveis)

8.2.1 Destina-se a balizar locais de aterragem (Loc Ater) para helicópteros, fazer 
contato terra-avião por meio de códigos preestabelecidos e balizar uma Zona de 
Lançamento (ZL):

8.2.1.1 painéis para balizamento (dez unidades de plástico tipo “lisolene” ou 
lençol velho de 1,5 x 1,0 m, com ilhoses nas pontas e grampos para fixação, 
sendo oito brancos e dois vermelhos); 

8.2.1.2 cordéis para amarração ou grampos para fixação; 

8.2.1.3 strobolight; 
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8.2.1.4 cyalume (SFC) - para balizamento de obstáculos à noite; 

8.2.1.5 óculos de proteção; e

8.2.1.6 protetor auricular. 

8.3 PARA OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO) 

8.3.1 Cone de sinalização 75 cm de altura;

8.3.2 Pisca de advertência; 

8.3.3 Barreira pantográfica reflexiva sanfonada; 

8.3.4 Cone barril; 

8.3.5 Luva reflexiva; 

8.3.6 Lombada; 

8.3.7 Barreira plástica empilhável; 

8.3.8 Colete reflexivo; 

8.3.9 Sinalizador tipo giroflex; 

8.3.10 Farol de busca com, no mínimo, um km de alcance; 

8.3.11 Bastão sinalizador para trânsito; 

8.3.12 Bloqueador antifuga (fura-pneu); 

8.3.13 Espelho de inspeção veicular; 

8.3.14 Placa “PARE”;

8.3.15 Placa “REDUZA A VELOCIDADE” (1,20x0,90 m);

8.3.16 Placa “EXÉRCITO BRASILEIRO EM OPERAÇÕES” (1,20x0,90 m);

8.3.17 Placa “20 Km/h”; 

8.3.18 Placa “60 Km/h”; 

8.3.19 Algemas; 

8.3.20 Bastão tipo tonfa retrátil; 

8.3.21 Barraca de Campanha Tenda para revista; 

8.3.22 Barraca para descanso da tropa; 
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8.3.23 Toldo; 

8.3.24 Banco de madeira; 

8.3.25 Cadeira; 

8.3.26 Mesa para computador; 

8.3.27 Capa de chuva refletiva; 

8.3.28 Colete com Light Emitting Diode (LED); 

8.3.29 Detector de metal; 

8.3.30 Gerador portátil de 3,3 Kva, com autonomia de 8,5 h; 

8.3.31 Torre de iluminação rebocável; 

8.3.32 Luva de asbesto (par); 

8.3.33 Concertina (m); 

8.3.34 Notebook; 

8.3.35 Impressora multifuncional; 

8.3.36 Máquina fotográfica; 

8.3.37 Megafone multisonoro; e

8.3.38 Filmadora. 

8.4 DE COMUNICAÇÕES 

8.4.1 Plástico para impermeabilização do transceptor; 

8.4.2 Plástico para impermeabilização dos combinados; 

8.4.3 Cordel para limitar a extensão do cabo do combinado; 

8.4.4 Antena dipolo improvisada; 

8.4.5 Antena fio longo improvisada; 

8.4.6 Rádio (com bateria reserva); 

8.4.7 Caderneta de mensagem, papel, IE Com e canetas; 

8.4.8 Isolante; 

8.4.9 Cordéis; e
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8.4.10 Cabo coaxial. 

9. KITS COLETIVOS (Sugestões)

9.1 KIT DE CAIXÃO DE AREIA 

9.1.1 Miniaturas de soldados e Armt de plásticos; 

9.1.2 Miniaturas de casas e prédios; 

9.1.3 Miniaturas de Anv, Vtr e Emb; 

9.1.4 Recipiente com pigmento inorgânico, tipo pó xadrez, nas cores azul, verde, 
vermelho, preto, marrom e amarelo; e

9.1.5 Cartões plastificados com nomes de medidas de coordenação e controle, 
grupos, frações, objetivo e norte. 

9.2 KIT DE ALARME E SEGURANÇA 

9.2.1 dispositivos de alarme; 

9.2.2 rolo de náilon com duzentos metros; 

9.2.3 sinos, dispositivos sonoros; e

9.2.4 acionadores.

9.3 KIT DE EXPLOSIVOS E DESTRUIÇÕES 

9.3.1 Fita isolante (duas unidades); 

9.3.2 Fita gomada (uma unidade); 

9.3.3 Fita métrica (uma unidade); 

9.3.4 Fósforo ou isqueiro (duas unidades cada); 

9.3.5 Massa de vidraceiro 02 EPÓXI trezentos gramas, para fixações de 
espoletas ou da carga); 

9.3.6 Estojo plástico; 

9.3.7 Liga de borracha; e

9.3.8 Alicate de estriar.

OBSERVAÇÕES:

- as cópias plastificadas da carteira de identidade e do cartão do FUSEX (SFC) 



A-10

EB70-CI-11.404

deverão ser portadas por todos os militares no bolso esquerdo;

- todo o material deverá estar bem ajustado ao combatente;

- cada militar deverá manter estrito cuidado com seu material, principalmente 
nos alojamentos, não os deixando espalhados;

- o Fardo de Combate (mochila), o Fardo de Bagagem e o Saco VO deverão 
estar identificados com etiquetas de acordo com as NGA da SU; e

- poderá ser usado o suspensório de assalto (colete).

____________________________________
FULANO DE TAL – Cel

Comandante do 521º BIMtz
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ANEXO B – APRONTO OPERACIONAL

(memento para planejamento)

- A situação de APRONTO OPERACIONAL deverá ser desenvolvida em duas 
fases.

1 PRIMEIRA FASE – Preparativos executados de imediato.

1.1 Composição Geral dos Meios.

- Separação dos órgãos administrativos e operacionais da OM.

- “Base Administrativa”, reunindo elementos administrativos, associados e 
adidos, os quais deverão permanecer na guarnição.

- Elementos operacionais que deverão seguir com a Unidade.

1.2 Aprestamento de Pessoal. 

- Desenvolvimento de um sistema de reunião de pessoal (Alarme e Plano de 
Chamada).

- Equacionamento de providências de ordem pessoal.

- Preparação do material individual.

- Previsão dos Suprimentos individuais.

1.3 Aprestamento de Material.

- Distribuição do material às Frações de acordo com a previsão do Q O, 
eliminando excedentes e supérfluos.

- Manutenção de permanente estado de disponibilidade do material. 

- Estabelecimento de níveis operacionais de suprimento, mantendo-os estocados 
e loteados.

- Acondicionamento do material normalmente não utilizado quando a unidade 
estiver aquartelada.

1.4 Preparação do transporte. 

- Elaboração dos Planos de Embarque do pessoal e carregamento do material.

- Preparação dos manifestos de embarque e de carga.

- preparação das requisições necessárias. 
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2 SEGUNDA FASE – Providências executadas na iminência de passagem à 
Situação de Ordem de Marcha (SOM).

2.1 Composição Geral dos Meios.

- “Base Administrativa”  em condições de assumir seus encargos de 
aquartelamento e de sua segurança.

- Unidade reunida e constituída em seus órgãos operacionais.

2.2 Aprestamento de Pessoal.

- Reunião do Pessoal.

- Acionamento das providências de ordem pessoal.

- Recebimento dos suprimentos individuais.

- Acondicionamento do material individual.

2.3 Aprestamento de Material.

- Distribuição das viaturas e do material normalmente mantido centralizado. 

- Acondicionamento do material operacional mantido em uso (fardos e 
embalagens).

- Distribuição dos Suprimentos Operacionais, inclusive abastecimento das 
viaturas.

- Reunião do material nos pontos de carregamento.

2.4 Preparação do Transporte.

- Execução das requisições necessárias. 

- Composição dos Trens e organização do comboio.

ATENÇÃO: “MANTENHA A UNIDADE PRONTA PARA PARTIR”.
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