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PORTARIA Nº 027-EME, DE 22 DE ABRIL DE 2009

Aprova o Manual de Campanha C 24-40 – Empre-
go dos Meios Audiovisuais em Campanha, 2ª Edição,
2009.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 113 das IG 10-42 – INSTRUÇÕES GERAIS PARA A
CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS
NO ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela  Portaria  do  Comandante do
Exército nº 041, de 18 de fevereiro de 2002, resolve:

Art. 1º Aprovar  o  Manual  de  Campanha  C  24-40 – EMPREGO DOS
MEIOS AUDIOVISUAIS EM CAMPANHA , 2ª Edição, 2009, que com esta baixa.

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

Art. 3º Revogar  o  Manual  de  Campanha C  24-40 – EMPREGO DOS
MEIOS AUDIOVISUAIS EM CAMPANHA , 1ª Edição, 1983, aprovado pela
Portaria nº 055-EME, de 02 de agosto de 1983.

_________________________________________
Gen Ex  DARKE NUNES DE FIGUEIREDO

Chefe do Estado-Maior do Exército
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NOTA

Solicita-se aos usuários deste manual a apresentação de
sugestões que tenham por objetivo aperfeiçoá-lo ou que se destinem
à supressão de eventuais incorreções.

As observações apresentadas, mencionando a página, o
parágrafo e a linha do texto a que se referem, devem conter comentários
apropriados para seu entendimento ou sua justificação.

A correspondência deve ser enviada diretamente ao EME, de
acordo com o artigo 108, Parágrafo Único das IG 10-42 - INSTRUÇÕES
GERAIS PARA  A CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela Portaria
do Comandante do Exército nº 041, de 18 de fevereiro de 2002.
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1-1.  FINALIDADE

a. O presente manual tem por finalidade apresentar os princípios básicos
de emprego dos meios audiovisuais em campanha. Ele serve de guia tanto para
os elementos de Comunicações que trabalham com os sistemas audiovisuais,
como também para os comandos usuários do sistema.

1-2.  MEIOS AUDIOVISUAIS

a. Compreende-se por meio audiovisual todo material utilizado para a
comunicação em termos de som e imagem.

b. Entende-se também como meio audiovisual qualquer recurso emprega-
do para veicular uma informação utilizando-se de sons e imagens.

c. Os meios audiovisuais são:
(1) fotografias;
(2) transparências e quadros;
(3) apresentações multimídia;
(4) filmes;
(5) programas de televisão (TV); e
(6) gravações sonoras.

d. Estes meios podem ser empregados de forma associada. Normalmente,
as gravações sonoras estão atreladas aos programas de televisão, aos filmes, às
fotografias (slides) e às apresentações multimídia.

e. Os meios audiovisuais não devem ser confundidos com os equipamentos
utilizados para sua produção, exposição, apresentação ou transmissão. São
exemplos de equipamentos audiovisuais: TV, máquinas fotográficas e projetores
multimídia.
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1-3.  APLICAÇÕES GERAIS

a. Os meios audiovisuais são aplicáveis em quase todas as atividades
militares, principalmente naquelas voltadas para a instrução e as operações em
campanha.

b. Este manual abordará as peculiaridades de cada apoio audiovisual,
apresentando, também, os procedimentos corretos na cobertura de cada assunto.

c. As responsabilidades pelo apoio audiovisual, assim como a documen-
tação estritamente suficiente e necessária ao seu processamento, serão enfocadas
de maneira simples e direta, no decorrer dos capítulos deste manual.

1-4. CASOS HISTÓRICOS

a. Em 1912, Rondon, Patrono das Comunicações, criou a “Secção de
Cinematographia e Photographia” sob a responsabilidade do então Tenente
Thomaz Luiz Reis. Os equipamentos audiovisuais desta seção foram comprados
na Europa e os primeiros registros desta aquisição datam de 1914. Antes de 1912,
Rondon contratou os serviços de uma casa comercial do Rio de Janeiro para
realização da cobertura audiovisual, o que não deu certo pelas distâncias
percorridas e também pela falta de experiência dos fotógrafos no trabalho de
campo. Assim, o Major Thomaz Reis foi o principal fotógrafo e cineasta da
Comissão Rondon.

b. A Arma de Comunicações foi criada por intermédio da Lei Nr 2851, de
25 de agosto de 1956 e, dentre suas atribuições reguladas pelo Art 19 da Lei Nr
3.654, de 04 novembro de 1959, cabe a de encarregar-se das atividades de
fotografia e cinematografia.
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CAPÍTULO 2

ESTRUTURA DOS MEIOS AUDIOVISUAIS EM CAMPANHA

ARTIGO I

EMPREGO

2-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a. Em um teatro de operações (TO), as equipes de audiovisual são
organizadas para emprego em  proveito do TO e dos escalões das forças
componentes envolvidas. No âmbito da Força Terrestre Componente, normal-
mente, os escalões considerados são a Força Terrestre do Teatro de Operações
(FTTO), a Divisão de Exército e a Brigada.

b. A missão das equipes de audiovisual é realizar reduzida cobertura
fotográfica e em vídeo em proveito do escalão considerado, bem como prestar
serviço de sonorização.

c.  As OM de Comunicações possuem, em cada escalão, meios audiovisuais
que se coadunem com as missões determinadas pelo comando enquadrante.
Para isso, as OM avaliam a necessidade de emprego de meios, coordenam seus
planos com os demais oficiais de estado-maior e tomam providências que
assegurem o êxito das operações com o apoio de meios audiovisuais.

2-2. TEATRO  DE OPERAÇÕES

a. No teatro de operações, a responsabilidade pelo emprego dos meios
audiovisuais orgânicos das OM de Comunicações do TO é do Comandante.

b. As equipes de audiovisual são desdobradas de maneira a atender ao
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cumprimento da missão do escalão apoiado. A organização das equipes em
pessoal e material depende, fundamentalmente, da missão de audiovisual e dos
meios disponíveis para cumpri-la.

2-3. FORÇA TERRESTRE DO TEATRO DE OPERAÇÕES

a. Na FTTO, a responsabilidade pelo emprego dos meios orgânicos
audiovisuais é do Comandante de Comunicações e Eletrônica, enquanto que na
Divisão de Exército esta atividade compete ao Cmt do Btl de Comunicações da
Divisão.

b. Para o cumprimento da missão de produção de meios audiovisuais, o
Oficial de Comunicações desdobra o seu pessoal de maneira a realizar os
trabalhos junto das forças operacionais usuárias destes referidos meios. No
Posto de Comando (PC) ficará o laboratório digital de imagens, encarregado de
receber e processar todo o material da cobertura a ser executada pelas equipes
de fotocinegrafistas destacadas.

2-4. BRIGADA

a. No escalão Grande Unidade, a responsabilidade pelo emprego dos
meios audiovisuais é do Oficial de Comunicações e Eletrônica da Brigada.

b. Para o cumprimento das missões de audiovisual, o Oficial de Comuni-
cações e Eletrônica desdobra seu pessoal de maneira a atender com eficiência
e oportunidade as necessidades dos usuários no apoio fotográfico, em vídeo e
de som.

ARTIGO II

CONTROLE

2-5. COORDENAÇÃO

a. A coordenação do apoio audiovisual é assegurada pela permanente
ligação do Oficial de Comunicações do escalão considerado com o comando
deste escalão.

b. O Oficial de Comunicações mantém seu pessoal de audiovisual
informado a respeito de todos os pormenores da missão do escalão considerado
que possam ser úteis no cumprimento da missão de apoio audiovisual; buscando
com isso uma concentração maior dos esforços audiovisuais sobre os aspectos
mais importantes da operação.
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2-6.  NORMAS GERAIS DE AÇÃO

O Oficial de Comunicações do escalão considerado deverá criar Normas
Gerais de Ação (NGA) para emprego de meios audiovisuais, em consonância
com as normas do escalão superior, com a finalidade de eliminar ou diminuir a
emissão de ordens de rotina, estabelecer procedimentos corretos de operação
dos diferentes equipamentos e outras instruções julgadas úteis pelo comando.
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CAPÍTULO 3

APOIO AUDIOVISUAL ÀS OPERAÇÕES

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

3-1. CONSIDERAÇÕES  INICIAIS

Apoio audiovisual às operações é todo esforço na produção de meios
audiovisuais que contribui, direta ou indiretamente, para o planejamento, desdo-
bramento e controle das operações de combate. A contribuição direta é prestada
pelo meio audiovisual que fornece informações específicas para o desenvolvimen-
to tático dos planos militares e operações subseqüentes. A contribuição indireta
é prestada pelo material audiovisual que, após ser avaliado e interpretado, pode
ser usado para o planejamento das operações de informações ou na confirmação
da validade das informações já adquiridas.

3-2. FINALIDADE

O apoio audiovisual às operações é dividido em terrestre  e aéreo .

a. A principal finalidade do apoio terrestre é fornecer ao comandante e seu
estado-maior informações audiovisuais relativas aos assuntos que se seguem:

(1) identificação e avaliação de aspectos naturais e artificiais do terreno;
(2) localização e estudo de obstáculos naturais e artificiais;
(3) localização e identificação de pontos-chave do terreno;
(4) situação do inimigo e sua disposição no terreno;
(5) localização e estudo das vias de acesso;
(6) localização e identificação de alvos;
(7) localização de pontos com importância tática nas operações;
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(8) pormenores das instalações, documentos inimigos capturados e
analisados sob o ponto de vista tático; e

(9) avaliação de danos provocados por ações de combate.

b. A finalidade do apoio aéreo, além de abranger os assuntos anteriores,
diz respeito aos tópicos subseqüentes:

(1) identificação e avaliação dos aspectos naturais e artificiais do terreno
que não podem ser fotografados do solo; e

(2) avaliação da disciplina de camuflagem amiga.

3-3. COORDENAÇÃO

a. O Oficial de Comunicações deverá manter o comando de seu escalão
enquadrante  informado da disponibilidade dos meios audiovisuais, para que ele
possa empregá-los com oportunidade, rapidez e eficiência.

b. A coordenação dos trabalhos de audiovisual envolve o comando, os
elementos de operações, a Comunicação Social os de intêligencia e os de
comunicações.

c. O Oficial de Comunicações deverá manter contato permanente com os
vários usuários dos meios audiovisuais, procurando planejar os apoios de forma
a torná-los o mais eficiente possível. Algumas observações deverão ser sempre
consideradas quando do planejamento das necessidades de pessoal e material,
tais como:

(1) tipo de assunto a ser coberto;
(2) oportunidade desta cobertura;
(3) qualidade dos produtos fotográficos;
(4) rapidez de entrega do material fotográfico; e
(5) disponibilidade de material e pessoal.

3-4. APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AUDIOVISUAIS

a. As imagens que cobrem objetos, terrenos ou ações militares são
analisadas, minuciosamente, em conjunto com cartas e comparadas com outros
arquivos com o objetivo de levantar informações. Como as imagens táticas
precisam conter informações que serão utilizadas por pessoal especializado em
sua análise e avaliação, elas devem:

(1) conter o máximo possível de pormenores;
(2) possuir contraste favorável e boa nitidez;
(3) respeitar as escalas exigidas pelos usuários; e
(4) chegar aos usuários o mais rapidamente possível.

b. As coberturas fotográficas, principalmente ao apoio tático, são de
máximo valor quando a informação audiovisual é fornecida e analisada tão logo
quanto possível. Cada fotografia é uma fonte individual de informações e se
constitui numa unidade completa ou parte de uma seqüência, que pode e deve ser
interpretada logo após seu processamento em laboratório.
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c. Com relação às coberturas em vídeo, a possibilidade de transmissão em
tempo real por intermédio dos meios de telemática favorece a coordenação e o
controle das operações táticas. Outro uso da cobertura cinematográfica se dá nos
documentários sobre regiões, costumes, habitantes de uma área, registro das
operações, etc.

3-5. MISSÃO AUDIOVISUAL

a. O sucesso da aplicação dos meios audiovisuais orgânicos depende,
fundamentalmente, do seu planejamento e da sua coordenação por parte do
Oficial de Comunicações do escalão considerado.

b. Para a indicação dos pontos onde as exposições fotocinematográficas
devem ser executadas, assim como a direção destas tomadas, se faz necessária
a utilização de cartas, mapas, esquemas, croquis, modelos etc. O fotocinegrafista
deverá ser instruído sob todos os aspectos, não somente os concernentes à sua
missão fotográfica propriamente dita, como também às missões que dizem
respeito as operações militares das quais participará.

3-6. PEDIDOS PARA O APOIO AUDIOVISUAL

a. Os pedidos para cobertura fotográfica são encaminhados ao Oficial de
Comunicações do escalão considerado, através dos canais de comando. Quando
um pedido de cobertura audiovisual é aprovado, os fotocinegrafistas são designa-
dos para a missão e recebem instruções específicas a respeito do tipo de
cobertura exigida, bem como de seus pormenores.

b. Os seguintes fatores devem ser levados em consideração quando do
planejamento de uma cobertura terrestre:

(1) localização e natureza das posições amigas e inimigas;
(2) tipo de ação de combate;
(3) condições atmosféricas e presença de fumaça ou poeira;
(4) número disponível de fotocinegrafistas;
(5) resultados exigidos; e
(6) tempo para que a missão audiovisual seja cumprida, a fim de torná-

la oportuna aos escalões de comando.

3-7.  ENTREGA DA COBERTURA AUDIOVISUAL

Dependendo da importância da cobertura, a entrega de uma cobertura
audiovisual será feita de uma das seguintes maneiras:

a. como anexo de uma mensagem, através dos meios de comunicações
do escalão considerado;

b. coletada pela própria unidade que fez o pedido; ou

c. entregue diretamente aos oficiais da 2ª Seção, os quais serão respon-
sáveis pela avaliação e distribuição a quem fez o pedido de apoio.
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ARTIGO II

APOIO AUDIOVISUAL TERRESTRE

3-8. CONSIDERAÇÕES

O apoio audiovisual terrestre registra aspectos do terreno, atividades
táticas, ações e objetos. A sua aplicação mais imediata é apoiar o pessoal em
operações e os comandantes das unidades de combate no cumprimento de suas
missões. A eficiência das unidades de comunicações nas coberturas fotográficas
táticas terrestres depende de um entendimento da situação tática, de um
conhecimento completo de todos os meios capazes de satisfazer às exigências
e de uma capacidade de adaptação a problemas incomuns que caracterizam
bastante o desenrolar das ações de combate.

3-9. ALVOS  FOTOCINEMATOGRÁFICOS

a. Os alvos ou assuntos fotocinematográficos constituem a razão de ser da
fotografia e da cobertura de vídeo. Estes alvos são a informação que se quer
reproduzir em imagem, devendo ser a expressão fiel da realidade.

b. São os seguintes os alvos fotocinematográficos mais comuns de uma
cobertura terrestre:

(1) localização de posições inimigas de morteiros e metralhadoras;
(2) fortificações inimigas;
(3) aspectos do terreno úteis para o planejamento de patrulhas e

incursões;
(4) posições amigas para verificação e controle;
(5) cruzamento de rios, vaus, margens dos rios, natureza dos solos, tipo

de vegetação etc;
(6) estradas a serem usadas nas operações ofensivas e deslocamentos;
(7) pormenores táticos registrados durante as missões de reconheci-

mento;
(8) cobertura de posições inimigas capturadas;
(9) cobertura minuciosa da eficácia dos fogos amigos sobre posições

inimigas dos equipamentos e armamentos capturados do inimigo;
(10) cobertura de tropas em operações táticas;
(11) áreas suspeitas ou posições e instalações inimigas situadas dentro

do alcance visual dos pontos de observação amiga;
(12) alvos para atuação de artilharia;
(13) mudanças dos locais no dispositivo defensivo do inimigo;
(14) danos provocados pelos fogos inimigos; e
(15) aspectos do terreno, tais como tipos de solo e permeabilidade.
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3-10. COBERTURA  AUDIOVISUAL  DO  TERRENO

a. Com relação aos aspectos naturais do terreno, os pedidos para a
cobertura audiovisual destinam-se, normalmente, ao estudo de pontos caracte-
rísticos da topografia geral, dos eixos principais, dos declives críticos, dos vaus
dos rios, dos pântanos, dos desfiladeiros e dos vários outros tipos de obstáculos
naturais. A cobertura audiovisual do terreno constitui-se, basicamente, de
fotografias e/ou filmagens panorâmicas tiradas a partir de pontos dominantes
selecionados. Contudo, os “closes” freqüentemente fornecem informações valio-
sas sobre a permeabilidade e tipos dos solos, grau de erosão e outros pormenores
de importância tática. Esta cobertura é posteriormente complementada por
tomadas à distância que definam pontos característicos do terreno ou tomadas
à média distância que localizem e relacionem esses pontos no terreno.

b. Quanto aos aspectos artificiais do terreno, os pedidos para a cobertura
audiovisual destinam-se, habitualmente, ao estudo das instalações que poderão
se tornar alvos militares, tais como cidades, pontes, portos, represas, edifícios,
túneis, diques etc. Aspectos estruturais, larguras de estradas, clareiras e outros
pormenores semelhantes que tenham valor militar deverão ser também fotografa-
dos e /ou filmados.

3-11. COBERTURA  VISUAL  DOS  SOLOS

a. Um registro completo dos vários tipos de solos existentes dentro de uma
área específica deve ser feito para que sejam indicados afloramentos rochosos e
condições positivas ou negativas relacionadas com a transitabilidade de viaturas.
Neste caso, os aspectos a serem enfatizados são:

(1) pormenores dos solos e textura das rochas;
(2) condições de firmeza do solo; e
(3) grau de declividade do terreno.

b. As marcas deixadas por um veículo no solo com cargas variáveis podem
ser fotografadas para estudos. Elas indicam as características de transitabilidade
naquele tipo de solo; para iso, inclui-se na fotografia uma régua graduada para
ilustrar a profundidade da impressão. A quantidade de carga levada pelo veículo
deve constar do formulário de controle de dados de todo audiovisual.

3-12. PANORÂMICAS  DO  TERRENO

As panorâmicas do terreno podem ser obtidas através de uma filmagem ou
por meio de uma série de fotografias reunidas de modo a formar um grande painel
fotográfico abrangendo uma extensa área. Quanto a este último, pode ser
classificado em dois tipos básicos:

a. panorâmica fixa: é a mais comum; envolve um ponto de vista ideal e a
exposição de uma série de imagens girando-se a câmera neste ponto ideal,
obtendo-se assim várias imagens com recobrimento; e
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b. panorâmica móvel: exige a produção de exposição individual com a
câmera em pontos que são, geralmente, paralelos ao aspecto do terreno e
separados pela mesma distância.

3-13. COBERTURA  DE  PORMENORES

a. A considerável redução da escala nas imagens panorâmicas provoca
uma falta de minúcias nas menores partes do terreno. Por isso os fotógrafos e
cinegrafistas devem, em muitos casos, complementá-las com outras informa-
ções, em escala maior, dos pormenores importantes do terreno.

b. O solicitante do trabalho seleciona os alvos e estipula a extensão da
cobertura. A determinação dos pormenores específicos é deixada, geralmente,
a critério de quem está procedendo a cobertura. Se a situação tática permitir, a
cobertura deve ser realizada quando as condições de luz proporcionarem os
melhores resultados.

c. Na cobertura terrestre pode-se produzir dois tipos de séries de imagens:
(1) a primeira, semelhante aos registros cinematográficos, consiste de

uma série de fotografias tiradas a intervalos de tempo regulares, retratando uma
ação qualquer, desde o seu início até o término; e

(2) o outro tipo consiste de uma série de fotografias que cobrem um
determinado alvo; a fotografia básica pode ser uma panorâmica e as exposições
subseqüentes um grupo de “closes”  que mostrem minúcias que não ficaram
suficientemente definidas na panorâmica.

d. As fotografias de pequenas partes do terreno devem ser suplementadas
por uma da área maior em que elas estão inseridas. Do mesmo modo, as
fotografias de grandes partes do terreno devem ser apoiadas por outras de áreas
menores nelas contidas.

3-14. IMAGEM INFRAVERMELHA

a. O raio infravermelho, por ter um comprimento de onda superior à faixa
visível, não impressiona o material fotográfico sensível mais comum, utilizado na
maioria das coberturas fotográficas, havendo a necessidade de material sensível
especial.

b. O raio infravermelho permite fotografar ou filmar através de brumas,
nevoeiros ou péssimas condições de iluminação.

c. O audiovisual a infravermelho mostra a diferença entre uma vegetação
viva e uma artificial; pode ainda identificar camuflagem inimiga ou ser usado na
verificação do nosso sistema de camuflagem.
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3-15. ESTEREOIMAGENS

Estereofotografia é o registro de um assunto em dois ângulos diferentes,
que, quando observados no estereoscópio, dão a sensação de terceira dimensão.
Por causa da ilusão de profundidade, esse tipo de fotografia mostra, com grande
realidade, pormenores do terreno, instalações etc.

3-16. IMAGENS COMPARATIVAS

As imagens comparativas são aquelas tiradas de um mesmo assunto, em
épocas diferentes, com o objetivo de determinar mudanças que porventura tenham
ocorrido. As imagens devem ser marcadas para que o usuário use-as na
seqüência correta. O espaço de tempo transcorrido entre uma imagem e outra
podem ser de meses, semanas, dias, horas, minutos ou segundos.

3-17. EXECUÇÃO DA MISSÃO

A natureza dos alvos, sua localização e a disposição das tropas amigas e
inimigas são pormenores importantes a serem considerados pelo pessoal de
audiovisuais no planejamento e execução das coberturas terrestres diurnas e
noturnas. São os seguintes os pontos básicos a serem observados:

a. se um alvo não pode ser alcançado, mas é visível de pontos dominantes
acessíveis, deve-se prever o uso de teleobjetivas;

b. os fotocinegrafistas devem trabalhar em contato estreito com as
patrulhas de reconhecimento e tropas locais; e

c. o Oficial de Comunicações deverá coordenar todos os trabalhos em
ligação permanente com os comandos militares que atuam no local da missão de
audiovisual.

ARTIGO III

APOIO  AUDIOVISUAL  AÉREO

3-18. CONSIDERAÇÕES

a. As imagens aéreas são empregadas para os fins mais diversos nas
operações militares.

b. Elas devem ser analisadas em combinação com as cartas topográficas
que nem sempre fornecem uma imagem real do terreno.

c. Durante as primeiras semanas de operação de combate em regiões
inimigas, a  imagem aérea constitui-se em importante fonte de informações sobre
o território inimigo.
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d. Apesar de missões desta natureza serem encargos exclusivos da Força
Aérea (F Ae) e de pessoal especializado em imagens, fotocinegrafistas da Arma
de Comunicações podem, quando embarcados em aeronaves, obter imagens
aéreas. Como conseqüência, surge a necessidade de conhecerem sua técnica
de execução.

e. Por não ser missão habitual da Arma de Comunicações, o Oficial de
Comunicações deverá manter os contatos essenciais para que seus elementos
de audiovisual sejam instruídos nas técnicas de fotografias aéreas, mesmo em
tempo de paz.

3-19. EMPREGO

A imagem aérea é empregada com as seguintes finalidades:

a. selecionar objetivos e alvos;

b. fornecer informações para patrulhas ou ações de maior envergadura;

c. servir de subsídio ao estudo:
(1) das posições inimigas;
(2) das encostas e contra-encostas das elevações inimigas;
(3) do limite avançado da área de defesa e da linha de postos avançados

do inimigo;
(4) das características gerais do terreno;
(5) dos rios e suas margens;
(6) da disciplina de camuflagem amiga;
(7) das possíveis posições de camuflagem inimiga;
(8)  do movimento inimigo ao longo das estradas; e
(9) dos possíveis locais para a instalação do PC  e PCR das forças amigas.

d. avaliar os danos da Artilharia amiga no território inimigo;

e. reconhecer as zonas para lançamento de pára-quedistas; e

f. reconhecer, no terreno, os obstáculos ao prosseguimento das ações de
combate das forças amigas.

3-20.  IMAGENS AÉREAS

a. Este manual não abordará maiores considerações sobre imagens
aéreas, já que informações sobre os seus diferentes tipos, técnicas de exposição,
etc, são abordados em curso e manuais específicos.

b. A imagem aérea será de grande valor militar aos comandos operacionais
que se utilizarão das informações visuais da zona de operação de suas tropas.
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CAPÍTULO  4

APOIO AUDIOVISUAL ÀS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

4-1. IMAGENS

As imagens obtidas com a finalidade de produzir informações são divididas
nas seguintes categorias: imagens de informações gerais, imagens de informa-
ções técnicas e imagens de informações estratégicas. As duas primeiras
classificações estão incluídas no apoio às informações  de combate e a última
categoria no apoio às informações estratégicas. A seleção do pessoal de
audiovisuais que irá operar junto às equipes de informações deverá ser a mais
criteriosa possível.

a. As imagens são usadas para suplementar relatórios de informações
técnicas, servir como meio de divulgação para os vários níveis táticos e
estratégicos, atender às necessidades de informações em combate e fornecer
informações para pesquisa e desenvolvimento.

b. Para atingir melhores resultados, as missões devem ser supervisionadas
por pessoal qualificado da equipe que fez o pedido. Quando as circunstâncias não
permitem este procedimento, o pedido deve estabelecer, claramente, o tipo de
imagem desejada e a profundidade da cobertura sobre o assunto.

c. Os itens que se seguem relacionam algumas medidas importantes a
respeito da cobertura audiovisual:

(1) expor o mesmo assunto em diversos ângulos;
(2) usar uma perspectiva que mantenha as dimensões relativas, tendo-

se o cuidado com o uso de lentes diferentes da normal;
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(3) colocar uma escala ao lado do objeto para indicar seu tamanho real;
(4) destacar pormenores que não aparecem nas imagens normais, tais

como número de série, marcas, características, ano de fabricação etc;
(5) usar corretamente a iluminação, não deixando que minúcias impor-

tantes fiquem pouco nítidas, em conseqüência das sombras;
(6) usar a esterioscopia quando o efeito tridimensional for essencial à

análise e avaliação da imagem;
(7) fazer uso intensivo das grandes angulares e teleobjetivas quando

essas técnicas servirem para melhorar a qualidade da imagem;
(8) elaborar um plano ou roteiro de imagens completo quando for feita

uma cobertura audiovisual, de tal sorte que os pormenores não sejam esquecidos;
(9) registrar o assunto fotocinematográfico, qualquer que seja o tamanho,

em seu ambiente normal e usual, sempre que possível;
(10) na cobertura de informações técnicas, as imagens devem ser

objetivas e diretas. Não se deve permitir que nada atrapalhe  ou desvie a atenção
do centro de interesse;

(11) os ângulos devem ser selecionados de maneira que permitam o
registro de imagens mais realistas possíveis. O enquadramento do assunto
deverá ser tal que as linhas verticais e horizontais sejam reproduzidas sem
distorção;

(12) os fotocinegrafistas devem conhecer bem os diferentes tipos de
iluminação; normalmente, a luz natural será a utilizada, mas deverá ser previsto
o emprego de fontes de luz artificiais (“flash”, “fotoflood”, etc.); e

(13) o centro de interesse deve ser mostrado tão claramente quanto
possível; os pormenores desnecessários podem estar fora de foco, mas o centro
deverá estar em foco e com bom contraste em relação ao fundo.

ARTIGO II

APOIO ÀS INFORMAÇÕES DE COMBATE

4-2.  IMAGENS DE INFORMAÇÕES GERAIS

As imagens de informações gerais satisfazem às necessidades da 2ª
Seção, em todos os escalões.

a. As imagens de prisioneiros de guerra em geral se destinam a fornecer
informações sobre o inimigo, nas quais os tópicos que se seguem deverão ser
enfocados:

(1) interrogatório  – imagens da técnica de elaboração de um interroga-
tório, freqüentemente, são necessárias; os especialistas em interrogatórios são
treinados para obter imagens que suplementem os relatórios e atendam outras
exigências de informações.

(2) personalidades  – as imagens de militares, personalidades e
autoridades são tomadas em pormenores, da maneira especificada pelo pessoal
de informações que fez o pedido.
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(3) insígnias  – todas as insígnias usadas pelos prisioneiros de guerra
devem ser fotografadas, tomando-se cuidado para não se perder tempo nas já
conhecidas pelas forças amigas.

(4) moral  – o moral dos prisioneiros é refletido pelo seu comportamento,
condição física, correção de uniformes e equipamentos, expressões faciais e
reações às circunstâncias ambientais; os instantâneos fotográficos destes
fatores podem ser valiosos na determinação do moral do inimigo.

 (5) declarações  – os filmes sonoros constituem um excelente método
para se registrar declarações, opiniões ou comentários de prisioneiros de guerra
previamente selecionados; este tipo de reportagem exige o uso de equipamentos
mais sofisticados.

(6) uniformes  – as condições, o tipo e a funcionalidade dos uniformes
do inimigo devem ser registrados, sob todos os ângulos, com o máximo de
minúcia possível. Essa cobertura indica a adequabilidade do uniforme às
condições climáticas, a quantidade e o estado do material.

(7) equipamentos  individuais  – as condições dos equipamentos
individuais e os pormenores que porventura apresentem são fotografados;
qualquer diferença do equipamento normal deve ser cuidadosamente observada
para estudo e avaliação das informações.

b. As imagens que apóiam os interrogatórios facilitam o trabalho das
equipes de informações; para tal, as unidades de Comunicações são solicitadas
a fornecer imagens do terreno onde o soldado inimigo foi capturado; tais
informações suplementam as cartas e são úteis ao interrogador na determinação
da localização real das unidades inimigas.

4-3.  IMAGENS DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As imagens de informações técnicas registram os materiais e as instala-
ções, tanto civis como militares do inimigo ou de países estrangeiros que
apresentem interesses aos nossos setores técnicos. As imagens de armas e
equipamentos capturados podem revelar muito a respeito da capacidade e
situação logística do inimigo; as modificações do equipamento militar inimigo
podem indicar mudanças na sua capacidade industrial. As agências de informa-
ções solicitam cobertura audiovisual do equipamento inimigo no próprio local da
captura, sendo que os estudos pormenorizados do equipamento, normalmente,
são feitos na retaguarda; as imagens são remetidas através dos canais técnicos
competentes. Incluem-se nesta categoria  de imagens as enunciadas a seguir:

a. armamentos e equipamentos  – a cobertura audiovisual de armamen-
tos e equipamentos inclui aspectos, tais como: projeto, desempenho, fabricação,
estocagem e manutenção. Sempre que possível, o armamento deve ser disparado
para proporcionar cobertura audiovisual de sua eficiência em termos de penetra-
ção no alvo, recuo dos sistemas etc.

b. instalações  – imagens que indiquem a localização da instalação e
mostrem claramente sua situação no terreno em relação aos vizinhos devem ser
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realizadas. As imagens de pormenores mostram aspectos importantes, solicita-
dos pelas equipes de informações. O volume de material audiovisual, ou seja, o
número de imagens, é diretamente proporcional ao valor militar da instalação.

c. laboratórios  – os laboratórios e outras instalações científicas são
fotografados com o objetivo de mostrar suas características, operação, capacida-
de, limitação, vulnerabilidade e potencial militar. As imagens em plano geral
estabelecem a localização do laboratório e os planos médios, pormenores. O
pedido para cobertura deve fornecer instruções específicas sobre a extensão do
que deve ser fotografado.

d. suprimento e material  – neste tipo de cobertura, os métodos de
estocagem de equipamentos técnicos são de particular interesse. Em virtude da
variedade do assunto, a cobertura pode incluir tomadas de plano geral até plano
de pormenor. Os pedidos devem especificar o tipo de cobertura desejada e o
trabalho do fotocinegrafista deve ser dirigido por pessoal tecnicamente qualificado.

ARTIGO III

APOIO AO LEVANTAMENTO ESTRATÉGICO

4-4. CONSIDERAÇÕES

a. Este tipo de  informação tem como finalidade atender às necessidades
de levantamento estratégico das Forças Armadas, fornecendo informações que
servirão de subsídios para as decisões a serem tomadas até o nível governamental.

b. Como, normalmente, os militares fotocinegrafistas não são treinados
para conhecer determinadas exigências estratégicas, haverá a necessidade de
se preparar um cuidadoso plano onde se indique, claramente, de que maneira a
cobertura deve ser feita e como o assunto deve ser abordado.

4-5. COBERTURAS

a. A cobertura de informações sociológicas aborda, principalmente, as
tradições e heranças do povo que habita uma determinada região de valor
estratégico. Os alvos fotocinematográficos são as cidades, vilas, costumes,
anseios do povo, etc.

b. A cobertura de atividades políticas, ou de uma organização e seus
líderes, constitui importante auxílio na confecção de relatórios, no campo das
informações estratégicas.

c. A cobertura relacionada ao campo econômico inclui todas as informa-
ções a respeito da economia de um país ou região, destacando-se:

(1) indústrias  – localização das várias atividades industriais, sua
aparência geral, vias de acesso, pontos característicos no terreno que podem
servir de referência na sua localização, seus canais de comunicações e outros
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aspectos importantes.
(2) recursos naturais  – os sistemas de produção de energia, podendo

incluir nestas coberturas as fontes de energia existentes e as potencialmente
ricas, como por exemplo em madeira, minerais ou recursos correlatos.

(3) sistemas de transportes – todos os tipos de transporte, estradas de
ferro, rodovias, vias aéreas e fluviais, bem como a proximidade das vias de
transporte das fontes de matéria prima.

(4) rodovias  – todos os tipos existentes devem ser cuidadosamente
fotocinegrafados mostrando a forma de construção, o seu estado de conservação
e outras características técnicas que possam dar uma idéia do desenvolvimento
tecnológico de um país. A vegetação circunvizinha e o grau de erosão dos taludes
laterais das margens são também aspectos importantes de valor estratégico;

(5) construções  – esta área incorpora todos os tipos de construção
incluindo as áreas comerciais e residenciais; os alvos importantes são as
tendências arquitetônicas típicas dos vários níveis de renda.

(6) os sistemas de comunicações e os de distribuição de energia
elétrica  – a cobertura destas áreas inclui as instalações de energia elétrica, os
sistemas telefônicos e os de radiodifusão. São também de especial interesse os
sistemas de controle e os equipamentos de alerta (radar). Os aspectos a serem
enfatizados incluem o tipo e uso dos sistemas e seu relacionamento com as
atividades econômicas.

d. Como cobertura, as informações de caráter científico assumem um papel
relevante, incluindo fotografias de instalações de pesquisa, métodos de operação
dos equipamentos, locais de testes e pormenores das medidas de defesa e
segurança destas áreas de teste. Imagens dos técnicos, cientistas e especialis-
tas nestas áreas deverão ser realizadas em situações diversas.
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CAPÍTULO 5

APOIO AUDIOVISUAL À INSTRUÇÃO

5-1. CONSIDERAÇÕES  INICIAIS

a. O audiovisual é um excelente instrumento para aprimorar a comunicação
entre o instrutor e o instruendo. Com um audiovisual adequadamente planejado
e produzido, consegue-se atrair e prender a atenção da audiência, além de criar
interesse pelo assunto. Para motivar ainda mais a instrução, deve-se combinar
vários meios (visuais, auditivos e etc), atingindo diferentes sentidos do aluno,
aumentando-se com isso a probabilidade de o mesmo aprender o assunto que
está sendo abordado.

b. Na maioria das vezes, a instução requer o auxílio do audiovisual; para tal,
deve-se estudar e analisar cuidadosamente o tema que será abordado, a fim de
se determinar a melhor maneira de fazê-lo.

c. Com o emprego dos meios audiovisuais, a instrução pode ser preparada
com antecedência, o que permite a correção de possíveis enganos, além de
possibiliar transmissão a um número grande de instruendos. As menores partes
de um peça ou equipamento, que não seriam observadas, ao mesmo tempo, por
um grande número de instruendos, podem ser  apresentadas facilmente.

5-2. EMPREGO

a. O tempo dedicado à instrução é melhor aproveitado com o uso dos meios
audiovisuais, ficando garantida a transmissão de todas as informações contidas
na seção de instrução.

b. Os exemplos que se seguem dão uma idéia do emprego dos meios
audiovisuais na instrução:

 (1) por ocasião do recebimento de novos modelos de equipamento,
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modificação de equipamentos já existentes e mudanças de normas, missões,
doutrinas ou métodos de operação.

(2) instruções de montagens e desmontagens, nos quais  os pormenores
de cada fase ficam melhor apresentados quando são utilizados os meios
audiovisuais.

(3) em  “briefing” nos treinamentos de patrulhas, e, durante o exercício,
podendo  ser obtidas  com a finalidade de  servirem como ilustração de
ensinamento, na  fase da análise pós-ação deste exercício.

(4) com a utilização dos meios audiovisuais, fica garantida a unifomidade
de instrução em tod o Exército.

(5) nas instruções de apronto operacional, onde são mostrados exem-
plos de atividades anteriores, ou na apresentação de métodos corretos de
atuação.

(6) apresentação geral de uma organização militar, sua história, organi-
zação, missões e etc.

c. O Manual Técnico T21-250 MANUAL DO INSTRUTOR, é a publicação
que regula o emprego de meios auxiliares de instrução.
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CAPÍTULO  6

APOIO AUDIOVISUAL ÀS OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

6-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a. Os meios audiovisuais criam um elo de comunicação entre as Forças
Armadas e a população do local onde as mesmas estão atuando ou, em algumas
situações, entre essas forças e o próprio inimigo.

b. O objetivo precípuo a que se propõe o apoio audiovisual é fazer com que
a população civil conheça e aceite as atividades do Exército naquela área,
podendo, ainda com estes meios auxiliarem os comandantes no relacionamento
com a população civil.

6-2.  APLICAÇÕES DOS MEIOS AUDIOVISUAIS

a. Diversos são os meios utilizados para se atingir a população, tais como:
(1) alto-falantes informando, a grandes grupos de população, assuntos

de interesse amigo, com objetivo de desmoralização das forças inimigas; e
(2) folhetos, fotografias e cartazes disseminados pelas populações

amigas, inimigas e neutras, abordando assuntos de interesse das forças amigas.

b. Os exemplos que se seguem dão uma idéia do apoio audiovisual neste
tipo de operação. Assim, pode-se ter imagens:

(1) de prisioneiros de guerra sendo bem tratados pelas forças amigas;
(2) que evidenciam a superioridade em armamento das forças amigas;
(3) obtidas do inimigo que tenham como objetivo desacreditar os seus

líderes;
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(4) de áreas que mostrem as instalações inimigas destruídas;
(5) que evidenciem as atividades de sabotagens, atrás das linhas

inimigas;
(6) que mostrem comportamento impatriótico por parte dos civis

inimigos;
(7) que retratem cenas de reconstrução ou reabilitação das localidades

sob a responsabilidade das forças amigas.

ARTIGO II

APOIO À PRODUÇÃO DE PROPAGANDA

6-3.  APOIO À PRODUÇÃO

O apoio dos meios audiovisuais na produção da propaganda poderá ser
realizado por meio do fornecimento de equipamento de áudio e de vídeo para
auxiliar a elaboração do trabalho.

6-4. APOIO À DISSEMINAÇÃO

a. O apoio dos meios audiovisuais na disseminação da propaganda poderá
ocorrer com o uso de recursos locais (simpatizantes), utilizando instalações e
equipamentos de rádios, emissoras, e empresas de meios audiovisuais locais.

b. Poderá ser empregada ainda a Internet, desde que sejam seguidas as
orientações vigentes nos documentos que tratam do uso da rede mundial pelo
Exército.
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CAPÍTULO  7

APOIO AUDIOVISUAL À COMUNICAÇÃO SOCIAL

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

7-1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a. Os meios audiovisuais prestam grande auxílio ao oficial de Comunicação
Social, possibilitando com isso angariar ou disseminar informações que reforcem
o bom relacionamento entre as forças amigas e o público em geral.

b. Os meios de comunicações de massa (jornal, TV, etc) formam os
principais canais de divulgação.

c. Em tempo de guerra, estas informações constituem uma contribuição
vital e o sucesso de seu emprego depende de uma estreita coordenação entre o
Oficial de Comunicações do escalão considerado e o Oficial de Comunicação
Social.

d. As imagens devem ser de cenas as mais reais possíveis: atividades
habituais e normais, sem poses forçadas, e, principalmente,  imagens que
mostrem ação.

7-2. ASPECTOS RELEVANTES

a. As imagens devem despertar um interesse máximo, comunicar rapida-
mente uma mensagem, além de despertar emoções.

b. As imagens devem expressar um pensamento, uma idéia.

c. Um assunto central deverá ser destacado.
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d. As variações de enquadramento dão uma visão melhor do assunto;
aborda-se o assunto sob o ponto de vista mais impressionante e mais comuni-
cativo.

e. O fundo merece uma atenção especial: deve ser simples, pouco
iluminado e subordinado ao centro de interesse; deve, muitas vezes, ficar fora de
foco com a intenção de destacar o assunto.

f. Procura-se utilizar toda a área de observação do equipamento audiovisual.

g. Os elementos de audiovisual devem tirar proveito das técnicas de
iluminação, a fim de retratar o assunto da melhor maneira possível.

h. Na maioria dos casos, a  imagem deve abordar uma ação e ser dinâmica.

i. Os pormenores de uniformes, assim como as atitudes militares corretas,
devem ser uma preocupação constante do fotocinegrafista.

j. As imagens devem ter uma legenda, incluindo informações sobre as
pessoas e eventos obtidos.

l. Os filmes e a TV são poderosos meios de comunicação, merecendo,
portanto, uma atenção especial  por parte do pessoal de Comumincação Social
e de Comunicações.

m. Cuidados especiais devem ser observados nas imagens que possam
revelar localizações e minúcias das instalações de interesse inimigo.

n. As imagens a serem divulgadas em meios de comunicação das cidades
natais dos combatentes devem apresentar e destacar, com o máximo de nitidez
possível, moradores  dessas cidades; com isso, haverá uma maior comunicação
entre as forças amigas e a população daquela cidade, inclusive motivando a
população, inconscientemente, a participar da luta.

ARTIGO II

EMPREGO

7-3.  IMAGENS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

a. Imagens instantâneas  – Cobertura de acontecimentos espontâneos
que valem notícia, devido ao seu caráter quase sempre sensacionalista; incluem
acidentes, explosões, incêndios, salvamentos e ações militares inesperadas.
Na área de combate, as oportunidades para este tipo de fotografia ocorrem com
freqüência; os fotógrafos não têm controle sobre os eventos, sendo a câmera o
único controle possível. A qualidade do material nem sempre é possível de ser
obtida devido às circunstâncias que cercam os fatos; o objetivo preponderante
é o evento.
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b. Imagens de informações gerais  – Cobrem a maior parte das imagens
executadas no Exército, abordando eventos, tais como: apresentações, promo-
ções, desfiles. Como os acontecimentos são planejados e treinados, o elemento
de audiovisuais tem um maior controle sobre a situação e pode preparar-se com
antecedência. A maioria dos editores de  meios de comunicação está sempre
interessada em receber notícias sobre militares da localidade; a imagem de um
soldado ou de um grupo de soldados de uma mesma cidade exerce uma grande
atração sobre o público deste lugar, principalmente quando relacionada com
acontecimentos que merecem manchetes.

c. Imagens planejadas  – Neste tipo de cobertura, o fotocinegrafista tem
um controle total sobre a composição da cena, expressões faciais, ou seja, tudo
relacionado com o assunto que vai ser fotografado, gravado ou filmado. Tecnica-
mente, essas imagens são perfeitas. Como exemplo deste tipo, tem-se as
imagens de autoridades realizadas em estúdio com utilização de toda técnica de
câmera e iluminação.

7-4. PLANEJAMENTO  DAS  ATIVIDADES

a. É indispensável em todo apoio audiovisual a elaboração de um planeja-
mento das imagens que devem ser realizadas. Para tal cabe, inicialmente, uma
pesquisa do assunto a ser explorado; procura-se com isso o máximo de
informações sobre o motivo que será abordado. Esta primeira parte é fundamental
e é dela que se retiram os elementos que caracterizam e representam
marcantemente o assunto. O próximo passo será desenvolver um roteiro ou
listagem das imagens, buscando estudar a melhor posição da câmera, ângulo
para abordar o assunto, condições de iluminação, material fotográfico sensível
para executar o trabalho, tipo de câmera, objetivas  etc. O pessoal de audiovisual
deverá saber onde, quando e de que maneira o assunto estará à disposição de sua
objetiva. Outras considerações julgadas úteis deverão ser levantadas com
antecedência, a fim de que  o  pessoal de audiovisual possa posicionar-se de forma
mais favorável diante do assunto.

b. De posse do roteiro audiovisual, o fotocinegrafista desloca-se para o local
designado e, enquanto estiver trabalhando, deverá estar atento para as possibi-
lidades não previstas no roteiro. A cobertura completa será registrar o assunto sob
diversas maneiras, aspectos e ângulos. As imagens devem ter uma seqüência
lógica, de acordo com uma estrutura pré-definida.

c. Toda cobertura audiovisual deverá ter um começo, um meio (corpo) e um
fim, bem como deve obedecer a um encadeamento lógico, em uma  seqüência que
confere continuidade ao relato.

d. O Oficial de Comunicações coordenará todos os trabalhos de suas
equipes audiovisuais, mantendo um contato permanente com o oficial de
Comunicação Social, para estar em condições de alterar ou adequar a cobertura,
em caso de qualquer eventualidade.
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CAPÍTULO  8

APOIO AUDIOVISUAL ÀS OPERAÇÕES DE PAZ

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

8-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a.  O conceito de “operações de paz” foi criado tão logo a Organização das
Nações Unidas (ONU) foi fundada, conseqüência da necessidade de assegurar
a paz e a segurança internacionais no período pós-II Guerra Mundial.

b. Servindo sob a égide das Nações Unidas, e/ou dos diversos Organismos
Regionais, militares e civis de diferentes países cumprem missões diversificadas
envolvendo ações de monitoramento de cessar-fogo, separação de forças
beligerantes, estabelecimento de zonas de segurança, desmobilização de forças
regulares e irregulares, controle de retirada de tropas, assistência humanitária,
supervisão de eleições etc, objetivando a solução de crises e conflitos de toda a
ordem.

c. Nesse contexto, as missões de paz, desdobradas por todos os
continentes, evoluíram de operações militares limitadas para operações comple-
xas e multidimensionais.

d. A partir dos anos 90, as operações de paz, atuando sob mandatos
baseados nos Capítulos 6 e 7 da Carta da Nações Unidas, têm executado
atividades táticas que, por vezes, se assemelham muito às ações desencadeadas
por uma tropa em um teatro ou área de operações.
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8-2.  ASPECTOS RELEVANTES

Tendo em vista  o impacto que pode ter a divulgação de uma imagem
negativa durante uma operação de paz e a importância de se documentar
aspectos essenciais das diversas ações, são relevantes o planejamento, a
utilização e o controle dos meios audiovisuais disponíveis. Toda pequena fração
deve ter condições de utilizar esses meios no terreno, cabendo ao seu comandan-
te a responsabilidade pelo controle de todas as imagens obtidas.

ARTIGO II

EMPREGO

8-3. AUDIOVISUAIS PARA OPERAÇÃO DE PAZ

Numa operação de paz, a utilização de algum tipo de audiovisual torna-se
necessária para o comandante de fração em todos os níveis. Os meios
audiovisuais mais empregados são as fotografias, os filmes e as gravações
sonoras. Todos estes são empregados em proveito do escalão considerado,
permitindo ao seu comandante e estado-maior bastante flexibilidade no planeja-
mento e condução das operações.

8-4. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

a. Responsabilidades
(1) Ao Oficial de Comunicações, compete a participação no planejamen-

to das operações em uma operação de paz, assessorando seu comandante com
relação a todo o apoio de comunicações, inclusive no que diz respeito ao emprego
de meios orgânicos de audiovisuais.

(2) O planejamento  das atividades de apoio audiovisual está condicio-
nado aos fatores da decisão militar (missão, inimigo, terreno, tempo e meios).
Baseado nestes fatores, o Oficial de Comunicações realiza um estudo de
situação, onde levantará a melhor forma de obtenção ou confecção do audiovisual
em demanda.

(3) É de vital importância que haja um adestramento do pessoal que irá
operar o meio audiovisual considerado, pois isso influirá na qualidade do resultado
obtido através do uso desse material. Em face da possibilidade não existência de
equipe específica nos quadros de cargos previstos das OM valor U de força de paz,
cabe ao Oficial de Comunicações, como parte integrante do planejamento e
execução das atividades de emprego de audiovisuais, selecionar elementos da
fração de Comunicações e orientar seu preparo e adestramento, para a confecção
dos audiovisuais. Integrantes da seção de inteligência também podem receber
encargos de operar meios audiovisuais durante as operações, particularmente
para obtenção de fotografias e filmes.
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b. Atividades
(1) Apoio às operações  – a principal finalidade deste apoio é fornecer

ao comandante e seu estado-maior informações audiovisuais relativas aos
assuntos que se seguem:

(a) identificação e avaliação de aspectos naturais e artificiais do
terreno;

(b) localização e estudo de obstáculos naturais e artificiais;
(c) localização e identificação de pontos chaves do terreno;
(d) situação dos partidos ou forças adversas e sua disposição no

terreno;
(e) localização e estudo das vias de acesso dos partidos ou forças

adversas;
(f) localização e identificação de alvos;
(g) pormenores das instalações e análise de documentos captura-

dos sob o ponto de vista tático;
(h) avaliação de danos provocados por ações de combate; e
(i) violações e acordos e/ou mandatos.

(2) Apoio às atividades de inteligência  – as informações audiovisuais
são fundamentais para a produção de conhecimento por intermédio de coleta,
busca e interpretação de dados, e na difusão de conhecimentos tais como
apreciações, informações e informes para  toda a tropa desdobrada no terreno,
no mais curto prazo possível. Nas operações tipo polícia e operações de
combate, os dados obtidos pela análise de seção de inteligência irão proporci-
onar maiores detalhes sobre a localização de obstáculos naturais e artificiais;
pontos chaves no terreno; disposição, situação e vias de acesso. Nas entrevis-
tas, o apoio fotográfico facilita o trabalho das  equipes de informações. Para tal,
as equipes de apoio audiovisual são solicitadas a registrar as seções, bem como
obter fotografias do terreno onde o elemento adverso foi capturado. Estes
recursos são úteis ao condutor da entrevista para a obtenção de informações
relevantes, tais como a localização exata das instalações adversas e o
reconhecimento de seus integrantes. Podem também ser obtidas fotografias de
documentos adversos encontrados em poder de detidos e ou em posições
adversas abandonadas. O mesmo se aplica às instalações abandonadas,
impactos de artilharia ou outros projéteis trocados por partidos oponentes sob
medição de uma força de manutenção da paz.

(3) No apoio à comunicação social  – os meios audiovisuais prestam
grande auxílio ao Oficial de Comunicação Social, possibilitando o registro de
imagens importantes para ilustrar as mensagens a ser transmitidas. Esses
meios também são importantes para ilustrar palestras realizadas para a
imprensa e visitas diversas.

(4) No apoio às operações psicológicas  – os meios audiovisuais
podem auxiliar na veiculação das mensagens das diversas campanhas, como a
exibição de fotos, disponibilizadas em panfletos, ou a difusão de mensagens
sonoras via rádio ou por viaturas dotadas de alto-falantes. Programas de TV
também podem ser utilizados como veículo difusor.



C 24-408-4

8-4

c. Além desses aspectos, os meios audiovisuais são importantes ferra-
mentas utilizadas para a transmissão de ordens, briefings, relatórios, dentre
outros, particularmente as apresentações de “slides”.
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CAPÍTULO  9

APOIO AUDIOVISUAL ÀS ATIVIDADES SUBSIDIÁRIAS

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

9-1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O apoio audiovisual a estes tipos de operação requer maior cuidado, visto
a exposição que apresenta na mídia e a divulgação que é requerida. Requer a
orientação constante do Oficial de Comunicação Social do escalão considerado
ao especialista na hora da execução do apoio audiovisual. O pessoal encarregado
de produzi-lo deverá estar constantemente sendo atualizado em novos procedi-
mentos, técnicas de produção e sempre produzindo ou planejando um audiovisual.

9-2.  ASPECTOS RELEVANTES

O emprego de equipamentos de som ganha relevância neste tipo de apoio.
Deve-se levar em consideração o cuidado na tomada da imagem, de modo a não
acarretar possível uso contra a Força por parte da mídia. A escolha do especialista
é fundamental; além da qualidade técnica, o especialista tem que possuir uma
certa qualidade “artística”. O emprego de equipamentos de som ganha relevância
neste tipo de apoio.
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ARTIGO II

EMPREGO

9-3   IMAGENS  PARA  ATIVIDADES  SUBSIDIÁRIAS

Podem ser enquadradas neste item as imagens que destaquem o trabalho
realizado, as imagens de propaganda institucional e imagens de divulgação.

9-4. PLANEJAMENTO  DAS  ATIVIDADES

O planejamento para este tipo de atividade não difere do que é realizado nos
demais apoios audiovisuais; no entanto, cabe ressaltar a importância da escolha
correta dos momentos a serem registrados, tendo em vista o cuidado já citado em
relação à divulgação das imagens.
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CAPÍTULO  10

PREPARO DO PESSOAL DE AUDIOVISUAL

10-1. CONSIDERAÇÕES  INICIAIS

a. Para assegurar o sucesso de um apoio audiovisual, o pessoal encarre-
gado de produzi-lo deverá estar, constantemente, sendo atualizado em novos
procedimentos, técnicas de produção e sempre produzindo ou planejando um
audiovisual. Os fotocinegrafistas devem conhecer as técnicas de utilização de
todo o material audiovisual e se manter atualizados com o aparecimento de novos
tipos de equipamentos e novos softwares.

b. Como o elemento de audiovisual está sujeito a trabalhos fora de sua
unidade e, freqüentemente, sem assistência e supervisão, o sucesso de sua
missão pode depender quase que exclusivamente de suas habilidades pessoais
e experiências adquiridas. Além dos assuntos técnicos, o treinamento deve incluir
outros, tais como: estrutura militar, leitura de cartas, combate e serviços de
campanha, dentre outros.

10-2. COMANDANTE DE OM DE COMUNICAÇÕES

Ao Cmt de OM de Comunicações que irá supervisionar a qualificação do
pessoal, caberá atentar para os aspectos que se seguem.

a. É de fundamental importância a qualidade profissional dos instrutores e
monitores que irão qualificar o pessoal de audiovisual.

b. Planejamento minucioso dos planos de aula e das matérias a serem
ministradas ao seu pessoal.

c. A qualificação deverá ser eminentemente prático. Para tal, deverá ser
providenciado um levantamento dos recursos a serem gastos, com antecedência,
a fim de que se dê tempo para sua aprovação pelos escalões superiores.
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d. O material audiovisual permanente (câmeras, equipamentos de edição
e produção, dentre outros) deverá ser da melhor qualidade possível e sempre em
uma quantidade que possa cobrir os inúmeros reparos que são comuns, já que
o material será manuseado, em princípio, por leigos no assunto.

e. Atenção especial para com as instalações, arquivos audiovisuais e
outros materiais, que deverão se encontrar no melhor estado de conservação
possível.

f. Controle sobre os gastos de material de consumo (filmes, químicas do
processamento, dentre outros), a fim de sempre manter uma quantidade mínima
indispensável.

g. Após cada jornada de trabalho, todo material será testado pelo respon-
sável, a fim de que se possa recolhê-lo à manutenção, o mais rapidamente
possível, se for o caso.

h. Adequação dos assuntos a serem ministrados às exigências em
campanha.

i. As críticas conduzidas pelo Oficial responsável, a respeito dos trabalhos
realizados, aumentam a eficiência e a habilidade do pessoal de audiovisual.

10-3. TREINAMENTO  DO  PESSOAL  DE  AUDIOVISUAL

a. O treinamento, no âmbito da unidade, destina-se a aumentar a eficiência
do pessoal de audiovisual, além de desenvolver o espírito de equipe.

b. Se possível, os fotocinegrafistas devem ser destacados para áreas de
treinamento, afastadas da unidade, a fim de adquirir uma maior experiência em
trabalhos isolados.

c. As críticas às coberturas fotográficas e em vídeo devem ser feitas tão logo
sejam possíveis e imediatamente após um exercício. O Oficial responsável
abordará nesta ocasião, entre outros, os seguintes aspectos:

(1) técnica de utilização das câmeras (enquadramento, focalização,
exposição, etc.);

(2) a utilização correta dos diferentes tipos de iluminação;
(3) as legendas do material acabado;
(4) os fatores peculiares da missão;
(5) o processamento digital das imagens;
(6) o acabamento das cópias fotográficas;
(7) os pormenores administrativos;
(8) os cuidados e a necessidade de manutenção com os equipamentos

utilizados;
(9) a tramitação da informação; e
(10) a segurança e o arquivo do material digital.
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CAPÍTULO  11

PROCEDIMENTOS FOTOCINEMATOGRÁFICOS DOS
DIVERSOS MEIOS AUDIOVISUAIS

ARTIGO I

FOTOGRAFIA

11-1.  CONSIDERAÇÕES

a. A fotografia é o registro da imagem produzida sobre material sensível por
alguma forma de energia radiante. Excluindo outras formas de energia radiante,
a fotografia pode também ser definida, simplesmente, com o processo de se
desenhar usando a luz. A fotografia pode, ainda, ser definida como o fenômeno
de captura da luz pela lente, seguindo-se da projeção sobre um pedaço de
matéria sensível e fixação por meio de processos químicos.

11-2. FOTOGRAFIA DIGITAL

a. A fotografia digital permite um processamento mais rápido, mais
simples e de menor custo. Além disso, é de fácil transmissão pelos meios de
telemática do Sistema Tático de Comunicações. Em virtude do seu grande
aperfeiçoamento técnico e excelentes resultados alcançados, o uso de máqui-
nas fotográficas digitais deve ser incentivado. Com isso, os fotógrafos militares
devem estar sempre atualizados com as novas tecnologias ligadas a essa área,
com o intuito de obter o melhor proveito possível de todas as possibilidades  por
elas oferecidas.



C 24-40

11-2

11-3/11-5

11-3. LEGENDAS

a. Todo meio audiovisual deve ser acompanhado de uma legenda comple-
ta. Os produtos audiovisuais  militares sem legenda têm pouco valor e uso
bastante limitado.

b. Uma maneira simples de se confeccionar uma legenda é fazer as
perguntas que se seguem:

(1) qual é o assunto do apoio audiovisual e o que está fazendo?
(2) o que é este assunto?
(3) onde está o assunto?
(4) quando aconteceu aquele fato?

c. Respondidas estas perguntas, determina-se a necessidade de outros
dados adicionais que poderiam completar a análise daquela situação. Todas
essas informações devem acompanhar o produto audiovisual ao seu destinatário.

ARTIGO II

FILMAGEM

11-4. CINEMATOGRAFIA

a. O filme constitui um excelente meio audiovisual de comunicação.

b. O comandante e seu estado-maior podem rever operações realizadas por
suas forças de combate, tirar deste estudo conclusões importantes com o objetivo
de introduzir novos procedimentos de combate e corrigir possíveis falhas. Além
disso, os referidos militares podem se valer deste próprio meio para informar a
seus subordinados os procedimentos corretos ou proporcionar às novas unida-
des, que ainda não participam do combate, uma pequena amostra das  situações
e dos locais com os quais poderão se deparar.

c. Oficial de Comunição Social pode valer-se do filme para mostrar à
população civil o trabalho realizado pelas forças em campanha, visando com isso
criar um elo de comunicação com a população.

11-5.  COBERTURA CINEMATOGRÁFICA

a. Sempre que exeqüível, cada cobertura deve ser feita por 2 (dois)
cinegrafistas, ao mesmo tempo. Os filmes expostos por dois cinegrafistas, em
posições diferentes, permitem ao pessoal do laboratório uma melhor seleção das
cenas para a montagem. Como a ação de combate e os eventos históricos não
podem ser repetidos para que se refaçam tomadas de ângulos diferentes, as
oportunidades devem ser exploradas ao máximo.

b. A identificação de um vídeo é feita por intermédio de uma placa de
identificação que é filmada no início dos trabalhos. Ela deverá conter os seguintes
dados:
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(1) nome do fotocinegrafista;
(2) unidade;
(3) assunto de filme;
(4) data;
(5) lugar;
(6) número de serviço ou projeto; e
(7) classificação de segurança.

11-6. PLANO DE COBERTURA CINEMATOGRÁFICA

Toda cobertura cinematográfica para ter valor militar a um comando deve
cumprir um objetivo definido. Para que se faça o melhor uso deste trabalho de
filmagem, é necessário que o Oficial responssável oriente as tomadas a serem
executadas, de tal maneira que não haja uma concentração excessiva ou falta de
aspectos importantes, tendo em vista os objetivos de cada missão audiovisual.

11-7. TELEVISÃO

a. Sempre que os sistemas de TV estiverem disponíveis, o comando deve
avaliar o seu uso para cada situação particular e determinar se sua aplicação será
exeqüível, prática e se os resultados compensam os custos envolvidos.

b. Para decidir-se pelo emprego da TV, deverão ser analisados os fatores
que se seguem:

(1) será praticável o uso da TV?
(2) os resultados compensam os custos envolvidos?
(3) outro meio audiovisual atenderia ao problema de maneira mais

objetiva, prática e econômica?
(4) os operadores de TV são em número suficientes para operação do

sistema?
(5) a TV interferirá ou sofrerá interferência de outros meios de comunica-

ções atuantes na área?
(6) o suprimento e a manutenção dos sistemas se fará de maneira

eficiente e rápida?

11-8. APLICAÇÃO DA TV

Algumas aplicações da TV são relacionadas a seguir:

a. Assistência e padronização da instrução – a televisão pode atuar como um
grande meio auxiliar na instrução. O programa de TV é estudado, planejado,
organizado, desenvolvido e avaliado antes da apresentação da instrução. Outro
aspecto importante será a padronização da instrução, com os instruendos receben-
do as mesmas informações, sem o risco de alguma parte do assunto ser omitida.

b. Treinamento simultâneo de grandes grupos em locais diferentes.
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c. Apoio operacional ao comando – O comando poderá acompanhar as
ações de suas tropas e realizar modificações oportunas no decorrer da própria
ação de combate. O contato com seus subordinados também será feito,
rapidamente, pelo mesmo sistema de TV.

d. Monitoração – A televisão pode ser empregada diuturnamente para
monitoração de áreas que requerem grande segurança e contínua observação.
Num Posto de Comando apoiado por meios de telemática do Sistema Tático de
Comunicações, um único oficial poderá monitorar várias áreas de interesse das
operações, podendo, inclusive, interferir em tempo real.

e. Entretenimento, assistência educacional e moral – Essas aplicações
dispensam maiores comentários, dada a conhecida influência da TV na vida
moderna.

ARTIGO III

PROGRAMAS DE RÁDIO

11-9. ÁUDIO

O sistema áudio, praticamente, não será aplicado isoladamente dos
outros meios audiovisuais. Normalmente, está associado à fotografia, ao cinema
e à televisão, caracterizando assim um sistema audiovisual completo.

11-10.EMPREGO DO SISTEMA ÁUDIO

a. Isolado
(1) treinamento de hinos e canções;
(2) controle de formaturas e solenidades; e
(3) palestras e instruções.

b. Associado
(1) em audiovisual (locução);
(2) trilha sonora (cinema); e
(3) televisão (som).

ARTIGO IV

INTERNET

11-11.REDE

a. Como fonte quase que inesgotável de textos e imagens das mais
diversas origens, a grande rede mundial constitui uma excelente maneira de

11-8/11-11
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obtenção de produtos audiovisuais. A despeito disso, em função da grande
exposição que a internet proporciona, deve-se  ter muito cuidado com o material
a ser inserido em sítios.

b. A Internet pode ser utilizada como meio auxiliar de instrução na busca
das mais diversas informações, na divulgação de produtos do apoio de audiovisual
como vídeos, fotos e textos.

c. A forma como este material pode trafegar e ser exposto na Internet vai
depender da  classificação sigilosa imposta pelo escalão solicitante e ainda das
normas vigentes sobre o assunto, conforme regulamentação no âmbito do
Exército.

ARTIGO V

RADARES IMAGEADORES

11-12.EMPREGO

a. Apesar da dificuldade de interpretação de imagens produzidas por
sensores ativos, estes podem ser empregados em campanha para o estudo do
relevo. Este tipo de sensor possui a vantagem de detectar imagens, mesmo na
ausência de luz solar e através de cobertura de nuvens.

b. As solicitações envolvendo este tipo de apoio deverão ser específicas.

ARTIGO VI

SATÉLITES IMAGEADORES

11-13.EMPREGO DAS IMAGENS

a. O produto obtido a partir do emprego de satélites imageadores é um
excelente meio audiovisual de comunicação.

b. O comandante e seu estado-maior podem rever operações realizadas
por suas forças de combate, a partir de documentos impressos ou seqüências
de vídeo, obtidas a partir de técnicas de sensoreamento remoto. Dessa forma,
é possível extrair deste estudo conclusões importantes com o objetivo de
introduzir novos procedimentos de combate e corrigir possíveis falhas.

c. As imagens obtidas por este meio podem ser solicitadas ao escalão
superior, devendo haver critério em sua utilização, em face de seu elevado custo
operacional.

11-11/11-13
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CAPÍTULO  12

LABORATÓRIO

12-1  LABORATÓRIOS DIGITAIS DE IMAGENS

O Laboratório Digital de Imagens (LDI) deverá ser instalado sobre rodas em
viatura especializada com carroceria adaptada, shelter ou trailer, a fim de
possibilitar um melhor acompanhamento das operações. O LDI deverá possuir os
equipamentos de informática e programas para processar fotografias digitais e
vídeos. Para atender a sua finalidade, o mesmo deverá ter condições de coletar
imagens de  diversas fontes, tais como câmeras digitais, arquivos digitais,
Internet, televisão e satélites. O LDI deverá ainda possuir meios de impressão e
gravação em mídia, bem como equipamentos para apresentação dos produtos
audiovisuais nele processados.

12-2. LOCALIZAÇÃO

a. Os LDI deverão ficar na área dos Postos de Comando da Brigada, Divisão
ou Força Terrestre do Teatro de Operações, em locais de fácil integração aos
meios de Comunicações do escalão considerado, facilitando o recebimento e a
distribuição do material audiovisual aos usuários do serviço.

b. Quando a missão de reconhecimento aéreo tiver prioridade, o LDI poderá
ser localizado no campo de pouso. Para isso, serão acionados os laboratórios
móveis montados em reboques ou cabines.

c. Uma importante consideração na escolha do local dos LDI é a existência
de recursos locais de telecomunicações, tais como linhas telefônicas, acesso à
Internet, energia elétrica, antenas de TV e receptores de satélites.
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12-3/12-5

12-3. ARQUIVAMENTO DIGITAL

a. O arquivamento de todas as missões de audiovisuais deverá ser
realizado pelo grupo de audiovisuais. Tal arquivamento tem por objetivo possibilitar
ao escalão solicitante, em caso de extravio do material original, a oportunidade
de obtenção de uma outra cópia.  Após a entrega dos dados ao requisitante da
missão, uma cópia digital deverá ser guardada nas instalações da turma de
audiovisuais. Os dados obtidos deverão ser renomeados, editados, legendados,
gravados em mídia, catalogados, arquivados e, se possível, criptografados pelo
pessoal do LDI, a fim de proporcionar maior segurança aos mesmos.

b. O acesso ao material arquivado poderá ser realizado somente por
elementos autorizados pelo escalão enquadrante da turma de audiovisuais. O
referido escalão deverá manter um cadastro do pessoal autorizado a solicitar o
apoio e também as cópias digitais desse material.

c. O encarregado do LDI deve estar constantemente processando fotogra-
fias e vídeos para manter-se adestrado e atualizado.

d. Os arquivos gerados poderão ser guardados em qualquer mídia digital
que permita fácil acesso: CD ROM, DVD ou discos rígidos removíveis.

12-4. SIGILO

a. A produção das cópias a partir dos arquivos digitais referentes a material
sigiloso, equipamentos ou atividades militares, deverá estar de acordo com os
princípios de salvaguarda dos assuntos, de acordo com alegislação virgente.

b. Somente o número necessário de cópias será produzido, devendo ser
cada cópia convenientemente salvaguardada durante a fase de processamento e
acabamento.

c. O pessoal do laboratório colocará as anotações tanto nos arquivos como
nas cópias, de acordo coma a classificação sigilosa estabelecida pelo Oficial
responsável.

12-5. RESPONSABILIDADES

a. O graduado encarregado do laboratório é o responsável, perante o Oficial
Comandante de OM de Comunicações, pelo bom andamento dos serviços.

b. Este graduado faz uma previsão de gastos do material de consumo e
informa-a ao Cmt OM de Comunicações, para que sejam tomadas as medidas
necessárias, a fim de que o estoque do material nunca chegue a zero.

c. O Oficial Cmt OM de Comunicações coordenará os trabalhos de
laboratório, mantendo um estreito relacionamento entre este setor e o centro de
mensagens responsável pela tramitação das informações, lembrando sempre que
o arquivo digital e a sua legenda podem constituir um anexo de uma mensagem.
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CAPÍTULO  13

SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO

13-1. SUPRIMENTO

a. As necessidades de material deverão ser determinadas com exatidão e
os pedidos de suprimento realizados com oportunidade.

b. Poderá haver aquisição de artigos audiovisuais no comércio local, desde
que haja autorização do escalão superior.

13-2. MANUTENÇÃO

A manutenção abrange os cuidados e os reparos necessários para
conservar o equipamento ou material em condições de utilização. Divide-se nas
seguintes categorias:

(1) Manutenção orgânica: considerando como 1º Escalão de manuten-
ção, sob o encargo do detentor (Mnt preventiva) e da OM responsável pelo
equipamento ou material (preventiva e corretiva), com a finalidade de conservação.

(2) Manutenção de campanha: compreende os 2º e 3º Escalões de
manutenção, a serem realizadas pela Cia Log Mnt/BLog (Mnt preventiva e
corretiva) e pelo B Mnt e PqR Mnt (preventiva e corretiva), com a finalidade de
reparação.

(3) Manutenção de retaguarda: engloba as atividades de manutenção de
4º Escalão, sob o encargo dos Arsenais de Gerra, Indústrias Civis e, eventualmen-
te, de outras OM de Mnt (Mnt modificadora), com a finalidade de recuperação.

 A manutenção dos equipamentos de audiovisuais, em função do grau
de tecnologia neles embutido, poderá ser realizada no comércio local desde que
haja recursos para tal.

Normalmente, a manutenção não é compenssadora, sendo realizada a
troca direto do material.
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13-3. PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

a. A circulação do material audiovisual para fins de reparação, recuperação,
aproveitamento de matéria-prima e de componentes, além de outras finalidades
inerentes à manutenção, realiza-se de acordo com as normas administrativas
relativas ao material de comunicações.

b. A responsabilidade pela manutenção do material audiovisual é definida
em normas administrativas relativas ao material de comunicações.

13-3
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CAPÍTULO  14

SEGURANÇA

14-1. SEGURANÇA COM O PESSOAL DE AUDIOVISUAL

a. Os fotocinegrafistas e operadores de TV são pessoas do Exército
credenciados a executarem os apoios audiovisuais sob a coordenação e
responsabilidade do Oficial de Comunicação Social  do escalão considerado,
quando não integrantes das OM de Comunicação do escalão considerado.

b. Estes credenciados possuem cartões de identificação que os habilitam
a exercer suas funções.

c. O Oficial de Comunicações e Oficial Comunicação Sociel deve providen-
ciar junto ao Grande Comando Operacional os cartões de identificação de todos
os fotocinegrafistas e operadores de TV que atuam na sua área de operações.

14-2. SEGURANÇA COM O MATERIAL DE AUDIOVISUAL

a. Devem ser tomadas precauções especiais no transporte, manuseio e
embalagem de todo material audiovisual, pelo fato de se tratar de material pouco
rústico, de elevado custo e de grande sensibilidade.

b. Quando se processarem imagens sobre assuntos sigilosos, devem ser
tomadas medidas de segurança, desde a exposição com a câmera até os
trabalhos de laboratório.

c. O Oficial responsável deve determinar a classificação de segurança
correta, fazendo com que todo o material audiovisual sensível receba uma
indicação. Recomendam-se os procedimentos que se seguem.

(1) Negativos – Colocar a classificação na margem do negativo, com
tinta nanquim ou papel preso com tinta adesiva, tomando-se o cuidado de não
atingir nenhum fotograma.
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(2) Cópias – Colocar a classificação de segurança na parte superior e
inferior do verso de todas as cópias, merecendo o mesmo cuidado as legendas
que as acompanham.

(3) Filmes analógicos  – Procedimento idêntico ao do negativo, acres-
cido da legenda também indicando na sua parte superior e inferior a classificação
de segurança.

(4) Filmes digitais  – Editar o arquivo digital, acrescendo-lhe mensagem
contendo sua classificação de segurança no início do filme.

d. As fotografias e vídeos selecionados para a divulgação pelo oficial de
Comunicação Social levarão no verso o seguinte carimbo ou equivalente:

e. Será produzido pelos laboratórios fotocinematográficos somente o
número de cópias solicitadas. Durante o processamento, devem ser obedecidas
as normas de segurança em vigor. Para tal, o Oficial responsável criará normas
gerais de ação e estará constantemente verificando seu cumprimento.

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

O EXÉRCITO NÃO FAZ OBJEÇÃO À PUBLICAÇÃO DESTA(E) FOTO-
GRAFIA (VÍDEO) . É VEDADO O SEU USO EM PROPAGANDA COMER-
CIAL A NÃO SER QUANDO AUTORIZADO DIRETAMENTE PELO CO-
MANDO DO EXÉRCITO.

14-2
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Este Manual foi elaborado com base em anteprojeto apresentado

pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) .
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