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Aprova as Instruções Reguladoras para o 

Processo de Concepção das Condicionantes 

Doutrinárias e Operacionais – CONDOP       

(EB20-IR-10.005), 2ª Edição, 2015. 

 

 

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe 

confere o inciso VIII do art. 5º do Regulamento do Estado-Maior do Exército (R-173), aprovado 

pela Portaria do Comandante do Exército nº 514, de 29 de junho de 2010, e de acordo com o que 

estabelece o art. 44 das Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do Exército          

(EB10-IG-01.002), 1ª Edição, 2011, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 770, 

de 7 de dezembro de 2011, resolve: 

 

Art. 1º Aprovar as Instruções Reguladoras para o PROCESSO DE CONCEPÇÃO 

DAS CONDICIONANTES DOUTRINÁRIAS E OPERACIONAIS – CONDOP               

(EB20-IR-10.005), 2ª Edição, 2015, que com esta baixa. 

 

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

 

Art.  3º Revogar as Instruções Reguladoras da Sistemática para Elaboração/Revisão 

de Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (EB20-IR-10.005), 1ª Edição, 2014, aprovadas 

pela Portaria nº 075-EME, de 2 de abril de 2014. 

 

 

 

 

Gen Ex SERGIO WESTPHALEN ETCHEGOYEN 

Chefe do Estado-Maior do Exército 

 
 
 
 
 



INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA O PROCESSO DE CONCEPÇÃO DAS 

CONDICIONANTES DOUTRINÁRIAS E OPERACIONAIS – CONDOP  

(EB20-IR-10.005) 
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PREFÁCIO 

 

 

 

O modelo conceitual dos sistemas e materiais de emprego militar (MEM) tem início com a sua 

concepção de operação. Esta guarda estreita relação com a Doutrina Militar Terrestre (DMT) 

vigente ou em evolução, permitindo a definição das características operativas necessárias para o 

desempenho de determinada capacidade. 

As condicionantes doutrinárias e operacionais (CONDOP) tratadas nestas instruções constituem 

o documento inicial para modelagem conceitual e servem de base para a formulação dos 

requisitos dos MEM. Consideram as condicionantes doutrinárias de emprego e as características 

gerais obrigatórias e desejáveis de operação do sistema ou material a ser obtido. 

Estas Instruções Reguladoras têm por finalidade estabelecer os procedimentos do processo de 

concepção das CONDOP dos sistemas e dos MEM a serem obtidos pelo Exército Brasileiro 

(EB), para atendimento de uma necessidade operativa. 

A presente publicação, inserida no contexto das normas que regulam o ciclo de vida dos MEM, 

regula a estruturação das CONDOP, normatiza o seu processo de formulação no âmbito do 

Exército e define as competências dos diversos órgãos envolvidos.  

Na elaboração destas instruções, buscou-se também a harmonia e o alinhamento dos preceitos a 

serem adotados no EB com as técnicas de elaboração de documentos de natureza semelhante no 

âmbito do Ministério da Defesa e demais Forças Singulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

 

Seção I 

Da Finalidade 

 

Art. 1º As presentes Instruções Reguladoras (IR) têm por finalidade estabelecer o processo 

de concepção das Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP) dos Materiais de 

Emprego Militar (MEM) a serem obtidos pelo Exército Brasileiro (EB). 

 

 

Seção II 

Dos Objetivos 

 

Art. 2
o
 Esta publicação tem por objetivos: 

I - regular a organização e a redação das CONDOP, definindo o MEM para os quais a sua 

formulação seja necessária; 

II - normatizar o processo de formulação das CONDOP no âmbito do EB, permitindo a 

obtenção - por pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou aquisição - do MEM necessário para o 

desempenho de determinada capacidade; e 

III - definir as competências dos diversos órgãos do EB envolvidos no processo de 

concepção das CONDOP. 

 

 
Seção III 

Dos Conceitos Básicos 

 

Art. 3
o
 Para a aplicação destas instruções, serão adotados os seguintes conceitos: 

I - CAPACIDADE – Aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possa 

cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um conjunto de fatores determinantes, 

inter-relacionados e indissociáveis: doutrina, organização (e/ou processos), adestramento, 

material, educação, pessoal e infraestrutura. 

II - CICLO DE VIDA – Conjunto de procedimentos que abrange a identificação de uma 

necessidade ou carência, seu atendimento por intermédio de um sistema ou material, a 

confrontação deste com a concepção operativa e os requisitos estabelecidos, a avaliação técnica e 

operacional, a oportuna revitalização, repotencialização ou modernização e o desfazimento do 

referido sistema ou material. 

III - CONDICIONANTES DOUTRINÁRIAS E OPERACIONAIS (CONDOP) – 

Documento que contém os parâmetros que definem o emprego e o desempenho esperado de 

determinado MEM, considerando a Doutrina Militar Terrestre. Esse documento constitui a base 

para a elaboração dos Requisitos Operacionais (RO). 

IV - DESFAZIMENTO – Modo pelo qual um bem é retirado do patrimônio do órgão 

possuidor, podendo ser por meio de transferência, cessão, alienação (Venda, permuta e doação) 

ou inutilização. 

V - DOUTRINA MILITAR TERRESTRE (DMT) – Conjunto de valores, fundamentos, 

conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e procedimentos da F Ter, estabelecida com a 



finalidade de orientar a Força no preparo de seus meios, considerando o modo de emprego mais 

provável em operações terrestres e conjuntas. 

VI - LISTA DE NECESSIDADES – Documento que consolida as demandas dos sistemas 

e/ou MEM de toda ordem, visualizadas como deficiências a serem supridas. 

VII - MATERIAL DE EMPREGO MILITAR (MEM) – Armamento, munição, 

equipamentos militares e outros materiais ou meios navais, aéreos, terrestres e anfíbios de uso 

privativo ou característicos das forças armadas e, também, seus sobressalentes e acessórios. 

VIII - NECESSIDADE OPERATIVA – Consiste em uma carência ou hiato (gap) 

tecnológico para desempenho pleno de uma capacidade, cuja superação depende da obtenção de 

um novo material ou sistema ou modificação de um já existente. Estão incluídas nesse conceito 

as demandas logísticas, que poderão gerar uma necessidade, desde que afetem o desempenho 

operativo de determinado material ou sistema. 

IX - PRODUTO DE DEFESA (PRODE) – Todo bem, serviço, obra ou informação, 

inclusive armamentos, munições, meios de transporte e de comunicações, fardamentos e 

materiais de uso individual e coletivo utilizados nas atividades finalísticas de defesa, com 

exceção daqueles de uso administrativo. 

X - REQUISITOS OPERACIONAIS (RO) – Documento que se segue às condicionantes 

doutrinárias e operacionais no processo de obtenção de um MEM, que lhe consubstancia as 

características restritas aos aspectos operacionais. 

XI - REQUISITOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS E INDUSTRIAIS (RTLI) – Documento 

que decorre dos RO e consiste na fixação das características técnicas, logísticas e industriais que 

o sistema ou material deverá ter para cumprir os requisitos operacionais estabelecidos.  

XII - SISTEMA – Conjunto de elementos inter-relacionados, constituindo um todo, e 

organizados de modo a alcançar um ou mais objetivos, com a máxima eficiência. 

XIII - SISTEMA DE ARMAS – Instrumento de combate que reúne o pessoal, os 

equipamentos, as técnicas operativas, as instalações e os serviços de apoio, necessários para 

permitir sua operação como entidade singular, de modo a desempenhar uma missão ou tarefa 

militar. 

Art. 4
o
 As CONDOP reúnem as condições ou características de emprego que o material ou 

sistema deve possuir para cumprir a sua finalidade no contexto de determinada capacidade 

operativa. Elas servem de orientação para as fases de requisitos, viabilidade e definição do MEM 

a ser obtido. 

 

 

Seção IV 

Da Competência 

 

Art. 5
o
 O Estado-Maior do Exército (EME) é o responsável pela orientação e supervisão da 

concepção das CONDOP no âmbito do EB. 

Art. 6
o
 O Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex/COTER) é o órgão responsável pela 

formulação das CONDOP para cada MEM constante da Lista de Necessidades. Para tanto, 

poderá contar, mediante solicitação, com a colaboração do EME e dos ODS com interesse no 

MEM objeto do estudo. 

Parágrafo único. O C Dout Ex/COTER poderá valer-se para formulação das CONDOP, 

conforme o caso e desde que autorizado, de assessorias especializadas - presencial ou ad hoc - de 

outras Forças, agências ou empresas civis. 



Art. 7
o
 Os ODS são incumbidos de apresentar ao COTER, anualmente, as demandas que 

comporão a Lista de Necessidades. Esse documento servirá de base para definição das CONDOP 

a serem formuladas, considerando-se as características operacionais, técnicas e logísticas e as 

condicionantes específicas de seu emprego. 

Art. 8
o
 Os C Mil A são os responsáveis por consolidar e enviar ao EME, anualmente, as 

deficiências relacionadas ao desempenho de determinada capacidade operativa em sua área de 

responsabilidade, de modo a subsidiar a confecção ou atualização das CONDOP. 

Art. 9
o
 As demais OM do Exército, como usuárias dos MEM, incumbem-se de propor a 

formulação ou aperfeiçoamento das CONDOP, de acordo com conhecimentos de interesse 

doutrinário ou inovações tecnológicas decorrentes de sua operação. 

Art. 10. É facultado a todos os integrantes do SIDOMT, sob a coordenação do                    

C Dout Ex/COTER, a realização de prospecção doutrinária, destinada a coletar subsídios que 

possam contribuir para a formulação ou atualização das CONDOP dos MEM do Exército. 

Art. 11. O COTER poderá, nos casos de menor complexidade e/ou em razão da suficiência 

de informações contidas nas CONDOP, propor ao EME que seja dispensada a emissão dos 

respectivos requisitos operacionais, satisfazendo, imediatamente, uma carência ou necessidade 

operativa. 

 

 

Seção V 

Da Abrangência 

 

Art. 12. Estas instruções aplicam-se a todas as organizações militares (OM) do Exército 

Brasileiro. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DO CICLO DE PROCESSAMENTO DAS CONDOP 

 

 

 

Seção I 

Da Definição das Fases 

 

Art. 13. O ciclo de processamento das CONDOP dos sistemas de armas e dos MEM 

obedecerá às seguintes fases (Fig 1): 

I - elaboração; 

II - análise; 

III - aprovação; 

IV - distribuição; e 

V - modificações. 



 
Fig 1 - Fases do Ciclo de Processamento das CONDOP 

 

 

Seção II 

Da Elaboração 

 

Art. 14. As CONDOP serão elaboradas obedecendo às prescrições contidas nas IG para as 

publicações padronizadas do Exército e às peculiaridades descritas na estruturação das CONDOP 

estabelecidas no capítulo III destas IR. 

Art. 15. Normalmente, o processo de concepção das CONDOP compreende os seguintes 

aspectos: 

I - análise do sistema ou MEM; 

II - enquadramento doutrinário de emprego; 

III - identificação e discussão das premissas; e 

IV - delineamento da proposta. 

Art. 16. A análise do sistema ou MEM está relacionada ao levantamento de informações 

importantes para a definição conceitual do sistema ou material a ser obtido, concluindo-se 

quanto à necessidade ou não da elaboração de CONDOP. 

Art. 17. Os seguintes sistemas ou materiais deverão ter CONDOP: 

I - sistemas, subsistemas, equipamentos ou MEM que produzam um determinado efeito 

operativo desejado, de acordo com uma doutrina de emprego; 

II - sistema ou MEM modernizado, quando essa modernização implicar mudanças de suas 

características operacionais que demandem uma alteração ou evolução das condicionantes 

doutrinárias e operacionais de emprego; e 

III - sistema ou MEM repotencializado, quando essa repotencialização implicar mudanças 

de suas características operacionais que demandem uma alteração ou evolução das 

condicionantes doutrinárias e operacionais de emprego. 

Art. 18. Os seguintes sistemas ou materiais não necessitarão ter CONDOP: 



I - subsistemas ou materiais que são partes integrantes de um sistema e que, isoladamente, 

não podem executar funções operacionais, não sendo considerado MEM; 

II - sistemas e materiais de uso administrativo; 

III - sistemas e materiais enquadrados como meios auxiliares de instrução (MAI); 

IV - sistemas ou materiais modernizados ou repotencializados que não alterem as suas 

condicionantes doutrinárias e operacionais de emprego; e 

V - sistemas ou materiais de uso consagrado no EB ou em outros países. 

Art. 19. As condicionantes doutrinárias de emprego têm por escopo identificar, à luz da 

DMT vigente, o contexto no qual será aplicado o sistema ou material em estudo. A definição 

dessas condicionantes é realizada por meio de pesquisa (documental, de campo e outras) ou de 

prospecção doutrinária específica sobre determinado MEM objeto de estudo. 

Art. 20. A identificação e a discussão das premissas têm como propósito levantar as 

questões que poderão impactar a definição conceitual do sistema ou material a ser obtido. Podem 

incluir os seguintes aspectos: 

I - identificação da real necessidade do sistema ou material para atender uma determinada 

necessidade operativa; 

II - visualização preliminar de todo o ciclo de vida do MEM, desde sua concepção até o 

seu desfazimento; 

III - considerações iniciais sobre o impacto da obtenção do sistema ou material, segundo os 

aspectos doutrinários; 

IV - definição do ambiente operacional no qual o MEM será empregado; 

V - identificação de possíveis interfaces com outros sistemas; 

VI - definição conceitual do emprego do MEM, englobando as áreas operativa, logística e 

administrativa; 

VII - proposição da OM que receberá o material com as respectivas quantidades por 

fração; e 

VIII - outras julgadas necessárias. 

Art. 21. Nessa fase, são realizadas reuniões doutrinárias, das quais participam os diversos 

órgãos interessados na formulação das CONDOP do sistema ou material a ser obtido. Deve ser 

buscada a transversalidade de áreas do conhecimento e o caráter multidisciplinar de 

competências. 

Parágrafo único. As reuniões referidas no caput serão conduzidas pelo C Dout Ex/COTER 

e poderão contar com a participação de especialistas ad hoc, presencialmente ou por meio de 

sistema de videoconferência. 

Art. 22. O delineamento da proposta será realizado por meio da escrituração das 

informações de acordo com os aspectos discriminados no capítulo III destas IR, finalizando com 

a elaboração da minuta. 

 

 

Seção III 

Da Análise 

 

Art. 23. Nessa fase, será efetuado o estudo da compatibilidade das CONDOP no tocante à: 



I - classificação ou não quanto ao grau de sigilo, conforme a legislação vigente sobre 

assuntos sigilosos; 

II - designação de um número de identificação, de acordo com a ordem cronológica da data 

de sua elaboração; e 

III - verificação da adequabilidade das CONDOP.  

Art. 24. A minuta das CONDOP, elaborada pelo C Dout Ex/COTER, será submetida ao 

EME, aos ODS diretamente relacionados com o MEM objeto de estudo e, a critério do COTER, 

às OM que utilizam material semelhante, de modo a permitir uma visão matricial e ampla das 

CONDOP propostas. 

Art. 25. O C Dout Ex/COTER consolidará todas as propostas e sugestões de melhoria 

apresentadas pelos diversos órgãos consultados, confeccionando a versão final das CONDOP 

para aprovação. 

 

 

Seção IV 

Da Aprovação 

 

Art. 26. A competência para aprovação das CONDOP dos sistemas e materiais a serem 

obtidos pelo Exército será do Cmt Op Ter. 

Art. 27. As CONDOP serão aprovadas mediante portaria do COTER, fazendo observação 

de que se trata de documento doutrinário sigiloso, classificado ou não, de acesso restrito, 

conforme os art. 44 e 45 do Decreto nº 7.845/2012. 

§ 1º A competência para revogação das CONDOP também é do Cmt Op Ter, inclusive 

daquelas aprovadas anteriormente a estas IR. 

§ 2º As CONDOP serão assinadas pelo Chefe do C Dout Ex/COTER. 

§ 3º Após aprovadas, as CONDOP serão publicadas em Boletim de Acesso Restrito do 

Exército. 

 

 

Seção V 

Da Distribuição 

 

Art. 28. O C Dout Ex/COTER é o responsável por distribuir as CONDOP elaboradas, 

fixando a lista de distribuição dos órgãos que deverão ter acesso a esse documento, de acordo 

com o tipo de MEM ou o público-alvo que se pretende atingir. 

 

 

Seção VI 

Das Modificações 

 

Art. 29. A modificação das CONDOP ocorrerá mediante a observação da necessidade de 

sua revisão, atualização, complementação ou por outras razões de natureza normativa, técnica ou 

doutrinária. Poderá ser de dois tipos: 

I - parcial – no caso de alterações necessárias devido a pequenas correções que não 

impliquem mudanças significativas de forma ou de conteúdo das CONDOP; e 

II - total – quando afetar as CONDOP por completo na forma ou no conteúdo. 



§1º A modificação total das CONDOP implicará seu cancelamento e consequente perda de 

vigência. 

§ 2º As alterações das CONDOP serão realizadas pelo C Dout Ex/COTER, depois serão 

publicadas por meio de portaria do COTER e divulgadas aos interessados. 

Art. 30. O controle de modificações das CONDOP será realizado por intermédio da Folha 

Registro de Modificações (FRM), a ser confeccionada, controlada e difundida pelo                       

C Dout Ex/COTER. 

Parágrafo único. O anexo C destas IR apresenta a Folha Registro de Modificações – FRM 

(exemplo) . 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURAÇÃO DAS CONDOP 

 

 

 

Seção I 

Da Estrutura Básica 

 

Art. 31. As CONDOP deverão possuir a seguinte estrutura básica: 

I - título; 

II - referências; 

III - condicionantes doutrinárias de emprego; 

IV - condicionantes operacionais; e 

V - informações complementares. 

Parágrafo único. Os anexos A e B destas IR apresentam, respectivamente, a estrutura 

básica da CONDOP (modelo) e uma CONDOP (modelo comentado). 

 

 

Seção II 

Do Título 

 

Art. 32. As CONDOP serão identificadas por seu título, no qual deverá constar a 

denominação do sistema ou material objeto de estudo, de maneira clara e concisa, buscando 

indicar o contexto doutrinário e de emprego no qual estão inseridos. 

§ 1º No título não deverá ser feita menção à marca, ao tipo ou ao modelo do sistema ou 

MEM, de modo a evitar a identificação de um fabricante específico ou privilegiar determinado 

sistema ou material. 

§ 2º Deverá ser definido com exatidão no título das CONDOP o material dentro de cada 

grupo ou família. 

 

 

Seção III 

Das Referências 

 



Art. 33. As referências identificam os documentos que originaram o processo de concepção 

das CONDOP e outros subsídios que constatem ou caracterizem uma necessidade operativa do 

Exército, bem como resultados de prospecção doutrinária e técnica, sob a coordenação do EME, 

relativos ao sistema ou MEM a ser obtido. 

Parágrafo único. As publicações doutrinárias a serem referenciadas deverão fundamentar 

as condicionantes doutrinárias de emprego do sistema ou material em estudo. 

 

 

Seção IV 

Das Condicionantes Doutrinárias de Emprego 

 

Art. 34. As condicionantes doutrinárias de emprego orientam, de acordo com a DMT 

vigente ou em evolução, a concepção operacional do sistema ou material a ser obtido. 

§ 1º Nesse tópico são descritas as condicionantes que consubstanciam as missões e tarefas 

previstas na DMT, que serão satisfeitas por meio do sistema ou material objeto das CONDOP. 

§ 2º Normalmente, esse item é extraído das publicações doutrinárias constantes do item 

REFERÊNCIAS. 

 

 

Seção V 

Das Condicionantes Operacionais 

 

Art. 35. As condicionantes operacionais buscam discriminar seletivamente as informações 

que nortearão o modelo conceitual do MEM objeto das CONDOP. Enfatizam as possibilidades 

de emprego e as características gerais obrigatórias e desejáveis que o sistema ou material deve 

apresentar, sem abordar os RO. 

Art. 36. Em linhas gerais, a escrituração das condicionantes operacionais de um sistema ou 

MEM abordará: 

I - desempenho operacional (individual ou coletivo) esperado, decorrente das funções e dos 

efeitos desejados para o sistema ou material; 

II - ambiente operacional no qual será empregado; 

III - capacidades a serem alcançadas com seu emprego; 

IV - missões e tarefas a serem realizadas; 

V - ameaças reais ou potenciais ao seu desempenho; 

VI - restrições de ordem tecnológica, material ou humana que possam limitar sua operação; 

e 

VII - outras informações julgadas úteis. 

Art. 37. As condicionantes operacionais do sistema ou material objeto das CONDOP serão 

estabelecidas em função das missões (primárias e secundárias) típicas, dos efeitos esperados de 

sua utilização, das características gerais (obrigatórias e desejáveis) que devem apresentar e do 

ambiente operacional onde o sistema ou MEM será empregado. 

Parágrafo único. O ambiente operacional será analisado sob o aspecto multidimensional, 

enfatizando-se a sua dimensão física. 

 

 



Seção VI 

Das Informações Complementares 

 

Art. 38. Este tópico é destinado a fornecer informações adicionais para delineamento da 

concepção operativa do sistema ou MEM em estudo. Aborda, normalmente, aspectos 

relacionados ao período de adoção, às quantidades e aos prazos para obtenção e aos documentos 

correlatos ou derivados das CONDOP. 

§ 1º As quantidades e os prazos constantes das CONDOP são decorrentes da obtenção por 

etapas sucessivas ou em horizonte temporal preestabelecido pelo EME. 

§ 2º O período de adoção corresponde a um mínimo de vida útil, englobando a fase de 

utilização prevista no ciclo de vida projetado para o sistema ou material. Pode-se admitir, ainda, 

uma vida suplementar, decorrente de possíveis revitalizações, repotencializações ou 

modernizações. 

§ 3º Os documentos correlatos ou derivados correspondem, geralmente, aos requisitos 

operacionais. Poderá haver um ou mais RO para CONDOP de mesma natureza, de acordo com a 

conveniência ou necessidade. 

Art. 39.  Outras informações complementares relativas à organização (processos), ao 

adestramento, ao ensino, ao pessoal, à infraestrutura, à sustentabilidade e aos efeitos resultantes 

da adoção da solução proposta, entre outros, poderão ser levantadas nas CONDOP, as quais 

subsidiarão a elaboração dos demais requisitos que definirão o sistema ou MEM a ser obtido. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

 

Art. 40. As CONDOP anteriores a estas instruções permanecerão válidas até sua revogação 

pelo EME, devendo ser atualizadas pelas presentes IR quando de sua modificação (total ou 

parcial). 

Art. 41. As sugestões para aperfeiçoamento/melhoria destas IR deverão ser remetidas 

diretamente para o COTER. 

Parágrafo único. Estimula-se, para tanto, a utilização do Portal de Doutrina do                           

C Dout Ex/COTER, por meio do endereço eletrônico www.cdoutex.eb.mil.br. 

Art. 42. Os casos não previstos por estas IR ou duvidosos serão submetidos ao COTER, 

por meio da cadeia de comando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
RESERVADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESERVADO 

ANEXO A 

ESTRUTURA BÁSICA DAS CONDOP (MODELO) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número da página/ 
Total de páginas 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
CENTRO DE DOUTRINA DO EXÉRCITO 

                                           (2 espaços simples) 

CONDICIONANTES DOUTRINÁRIAS E OPERACIONAIS Nr XXX /XXXX 

                                            (2 espaços simples) 

1. TÍTULO - em caixa alta (negrito) 

- Nome do sistema ou material 

                                   (2 espaços simples) 

2. REFERÊNCIAS - em caixa alta (negrito) 

a. ..................................................................................................................... 

b. ..................................................................................................................... 

                                   (2 espaços simples) 

3. CONDICIONANTES DOUTRINÁRIAS DE EMPREGO 
a. ..................................................................................................................... 

b. ..................................................................................................................... 

                                   (2 espaços simples) 

4. CONDICIONANTES OPERACIONAIS 

a. ..................................................................................................................... 

b. ..................................................................................................................... 

                                   (2 espaços simples) 

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
a. Período de adoção: 

b. Quantidades e Prazos 

c. Requisitos Operacionais (RO) correlatos ou outros documentos derivados 

d. Outras informações 

                                   (2 espaços simples) 

Local e Data 

                                        (3 espaços simples) 

Assinatura do Chefe do C Dout Ex/COTER 

2 cm 

3 cm 

1,5 cm 

2 cm 



 

ANEXO B 

CONDOP (MODELO COMENTADO) 

 

 

 
 

 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

CENTRO DE DOUTRINA DO EXÉRCITO 

 

 

CONDICIONANTES DOUTRINÁRIAS E OPERACIONAIS Nr xxx /2015 

 

 

1. TÍTULO 

- Colocar a denominação do sistema ou MEM (armamento, equipamento, viatura, outros) 

objeto das CONDOP, de maneira clara e concisa, indicando o contexto doutrinário e de emprego 

no qual está inserido. 

- Não fazer menção à marca, ao tipo ou ao modelo do sistema ou MEM, de modo a evitar a 

identificação de um fabricante específico ou privilegiar determinado sistema ou material. 

Exemplos: 

 
 

 

2. REFERÊNCIAS 

- Listar todos os documentos que originaram o processo de concepção das CONDOP e outros 

subsídios que constatem ou caracterizem uma necessidade operativa do Exército. Poderão ser 

listados também os resultados de prospecção doutrinária e técnica, sob a coordenação do EME, 

relativos ao sistema ou MEM a ser obtido. Exemplos: 

 
 

 

- Viatura Blindada Anfíbia de Transporte de Pessoal 

- Sistema Tático de Guerra Eletrônica 

- Helicóptero de Ataque Leve 

a. Portaria Normativa nº 3810/MD, de 8 DEZ 11 – Dispõe sobre a Doutrina de Operações 

Conjuntas,1ª Edição, 2011 (MD30-M-01). 

b. Diretriz Geral do Comandante do Exército, 2011-2014. 

c. Portaria nº 989-Cmt Ex, de 27 NOV 12 – Aprova as Instruções Gerais para o Sistema de 

Doutrina Militar Terrestre – SIDOMT (EB10-IG-01.005). 

d. Portaria nº 003-EME, de 5 JAN 15 – Aprova o Manual de Campanha Fogos, 1ª Edição, 

2015 (EB20-MC-10.206). 

RESERVADO 



3. CONDICIONANTES DOUTRINÁRIAS DE EMPREGO 

- Enunciar, sinteticamente, as condicionantes que consubstanciam as missões e tarefas 

previstas na Doutrina de emprego da Força Terrestre, que serão satisfeitas por meio do sistema 

ou material objeto das CONDOP. Exemplos: 

 
 

 

4. CONDICIONANTES OPERACIONAIS 

- Enunciar o desempenho operacional esperado, o ambiente operacional no qual será 

empregado, as capacidades a serem alcançadas com seu emprego, as missões e tarefas a serem 

realizadas, as ameaças reais ou potenciais ao seu desempenho, as restrições de ordem 

tecnológica, material ou humana que possam limitar sua operação e outras informações julgadas 

úteis. 

- Enfatizar as possibilidades de emprego e as características gerais obrigatórias e desejáveis 

que o sistema ou MEM deve apresentar, sem abordar os requisitos operacionais (qualitativos) e 

técnicos, logísticos e industriais (quantitativos). 

- Apresentar o ambiente operacional onde será empregado o sistema ou material objeto das 

CONDOP sob o aspecto multidimensional, enfatizando-se a dimensão física. Exemplos: 

a. Desde o fim da Guerra Fria, o mundo vem passando por sucessivas mudanças em todos os 

campos do poder. Essa instabilidade no cenário mundial está gerando o aparecimento de 

conflitos locais e regionais, envolvendo, inclusive, atores não estatais. Com isso, houve uma 

significativa transformação no modo de operar das forças militares, particularmente, das 

Forças Terrestres, potencializadas pela evolução e facilidade de aceso às novas tecnologias, 

pela socialização da internet, pelo aparecimento das redes sociais e pela atuação da mídia, 

provocando a rápida inserção de novos atores no contexto dos conflitos. 

b. Nesse contexto, requer-se a formulação de um novo conceito operativo para o emprego da 

Força Terrestre – as operações no amplo espectro -  cujas características são sublinhadas 

pela combinação, simultânea ou sucessiva, de operações em atitude ofensiva, defensiva, 

operações de pacificação e/ou de apoio a órgãos governamentais, como emprego de um 

conjunto interdependente de forças capazes de explorar a iniciativa, aceitar riscos e criar 

oportunidades para alcançar resultados decisivos. 

c. A imprevisibilidade dos conflitos, outra característica marcante desse novo cenário, tem 

requerido tropas altamente motivadas e adestradas, com mobilidade tática e estratégica, 

relativa proteção blindada e com poder de fogo capaz de fazer face a um amplo espectro de 

ameaças, porém de forma seletiva. Para isso, os antigos paradigmas da Era Industrial devem 

ser repensados, a fim de que sejam apresentadas novas soluções no contexto da Era do 

Conhecimento, onde as estruturas devem ser baseadas em conceitos de flexibilidade, 

adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade. 

d. Arma menos letal é aquela empregada para incapacitar pessoas ou materiais nas 

operações, de maneira a causar o mínimo de danos fatais, lesões permanentes no pessoal, 

danos indesejáveis às instalações e comprometimento do meio ambiente. Busca causar 

efeitos reversíveis nas pessoas e nos materiais. Entre essas armas se inclui a arma de 

incapacitação neuromuscular temporária. 



 
 

 

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

- Definir o período de adoção correspondente a um mínimo de vida útil, englobando a fase de 

utilização prevista no ciclo de vida projetado para o sistema ou material. Considerar a 

possibilidade de uma vida suplementar, decorrente de possíveis modernizações, 

repotencializações ou revitalizações. 

- Estimar as quantidades e os prazos para implantação do sistema ou MEM, de acordo com a 

sistemática de obtenção por etapas sucessivas ou em horizonte temporal preestabelecido pelo 

EME. 

- Listar os documentos correlatos ou derivados, particularmente os Requisitos Operacionais 

(RO). 

- Expor, sintética e preliminarmente, outras informações complementares relativas à 

organização (processos), ao adestramento, ao ensino, ao pessoal, à infraestrutura, à 

sustentabilidade e aos efeitos resultantes da adoção da solução proposta, entre outros, as quais 

subsidiarão a elaboração dos demais requisitos que definirão o sistema ou MEM a ser obtido. 

Exemplos: 

a. Deve ser leve, rústico e modular, para que possa ser lançado de paraquedas, transportado 

em pequenas aeronaves de asa fixa ou rotativa e em pequenas embarcações. Os 

equipamentos e acessórios devem ser montados e operados em viaturas leves ou blindadas, 

sobre rodas ou sobre lagartas, a fim de atender a defesa antiaérea das grandes unidades 

(GU) no Teatro de Operações/Área de Operações (TO/A Op). 

b. Além disso, na área operacional do continente (AOC), em intervalos médios de 30 km, 

existem cursos de água com características variadas, exigindo a capacidade anfíbia ou de 

transposição de vaus por essas viaturas. Normalmente, o terreno apresenta a vegetação do 

tipo pastagens e plantações de cereais, oferecendo poucas cobertas, o que exige baixa 

silhueta, em virtude da restrita possibilidade de ocultação. 

c. As principais ameaças contra as aeronaves remotamente pilotadas (ARP) são os fuzis de 

assalto (com alcance de utilização em torno dos 600 m) e os meios de defesa antiaérea 

convencionais (incluindo os radares de detecção e os armamentos utilizados). Por isso, a 

ARP deve operar em uma altura de segurança acima do alcance dos fuzis de assalto. 

d. As viaturas blindadas anfíbias de transporte de pessoal deverão possuir as seguintes 

características gerais: 

1) Obrigatórias: 

a) ter capacidade de realizar deslocamentos a grandes distâncias; 

b) desenvolver velocidades compatíveis em estrada e em terreno variado; e 

c) ter condições de ser transportada por aeronave tipo C-130, respeitadas as especificidades 

de cada versão. 

2) Desejáveis: 

a) possuir blindagem básica que ofereça proteção para o compartimento habitado; 

b) possuir proteção contra artefatos explosivos improvisados (AEI), diminuindo os danos 

físicos sobre a guarnição; e 

c) possuir capacidade anfíbia, respeitadas as especificidades de cada versão. 



 
 

 

 

Brasília-DF, ....... de .................. de 2015. 

 

 

 

 

Gen ....................................................... 

Chefe do Centro de Doutrina do Exército 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Período de adoção: 

1) Ciclo de vida desejável: 15 anos. 

2) Ciclo de vida suplementar: 10 anos, por meio de modernizações, repotencializações ou 

revitalizações do material. 

b. Quantidades e Prazos 

1) Quantidades 

- 02 (duas) armas por grupo de combate (GC), em cada OM de infantaria e de 

cavalaria; e 

- demais OM: 10 (dez) armas para OM valor subunidade (SU) e 20 (vinte) para OM 

valor unidade (U). 

2) Prazos 

- A: protótipo e experimentação doutrinária em 03 (três) OM blindadas; 

- A+2: avaliação técnica operacional e formulação do projeto de implantação / 

acolhimento; 

- até A+4: aquisição de lote inicial e início da implantação/acolhimento na               

21ª Bda Bld; e 

- até A+7: implantação/acolhimento do MEM nas demais Bda Bld. 

c. Requisitos Operacionais (RO) correlatos referentes às viaturas blindadas anfíbias de 

transporte de pessoal, a serem definidos pelo EME: 

1) viatura blindada especial, oficina (VBE Ofn); 

2) viatura blindada de transporte especializado, ambulância (VBTE Amb); 

3) viatura blindada especial de desminagem (VBE Dsmin); e 

4) viatura blindada especial, lançadora de pontes (VBE L Pnt). 

d. Outras informações 

- A necessidade de capital humano habilitado e certificado para operação do sistema deve 

ser um dos objetos de estudo na fase de experimentação doutrinária. 

- O suporte logístico integrado deverá prever e prover o fornecimento de sobressalentes, 

materiais consumíveis, ferramental, equipamentos, softwares, serviços, assistência técnica, 

documentação e treinamento, de forma a permitir a aeronavegabilidade continuada da 

aeronave. 



ANEXO C 

FOLHA REGISTRO DE MODIFICAÇÕES – FRM (EXEMPLO) 

FOLHA REGISTRO DE MODIFICAÇÕES DA CONDOP Nº xxx/2015 

    

NÚMERO  

DE ORDEM 
ATO DE APROVAÇÃO 

PÁGINAS 

AFETADAS 
DATA 

01 
Port nº 042/EME-Res, de 

15 JUL 15 
2; 16 31 JUL 15 

02 
Port nº 067/COTER-Res, 

de 2 DE|Z 15 
3; 10; 12 30 DEZ 15 

    


