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PORTARIA Nº 075-EME, DE 08 DE SETEMBRO DE 2003

Aprova o Manual de Campanha C 11-20 - Batalhão
de Comunicações, 1ª Edição, 2003.

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 11-20 - BATALHÃO DE
COMUNICAÇÕES, 1ª Edição, 2003, que com esta baixa.

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





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

INTRODUÇÃO

1-1. FINALIDADE

O presente manual tem por finalidade:

a. estabelecer as peculiaridades do emprego de um Batalhão de Comuni-
cações (B Com);

b. definir os procedimentos para o estabelecimento do apoio de comunica-
ções aos sistemas operacionais no nível Grande Comando (G Cmdo);

c. estruturar o emprego dos meios de Comunicações (Com) nos escalões
divisão de exército (DE) e exército de campanha (Ex Cmp).

1-2. GENERALIDADES

a. O avanço tecnológico impõe a necessidade de constantes evoluções
doutrinárias com reflexos na concepção de emprego do material e na estrutura de
pessoal, de forma a bem atender às características específicas das diversas
missões.

b. O Exército Brasileiro deve estar preparado para enfrentar as missões de
natureza mais diversa possível. Isto exigirá que os meios empregados sejam
flexíveis na sua constituição e adequados à exigência do momento. O próprio
Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEX), na sua concepção, tem como um
dos seus princípios de funcionamento a realimentação do planejamento, possibi-
litando, com isso, a constante adequação das estruturas para o cumprimento da
missão.

c. No contexto do emprego das Com, o B Com é a unidade (U) onde se
concentra o maior volume de meios em pessoal e material, os quais, por
constituição, possibilitam cumprir os mais variados tipos de missões. O seu
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emprego deve estar voltado para atender, com eficiência e eficácia, às diversas
missões balizadas pelos parâmetros doutrinários vigentes.

d. O B Com deve possuir estrutura que garanta ao comando a integração
dos seus sistemas operacionais (Comando e Controle; Manobra; Inteligência;
Mobilidade Contramobilidade e Proteção; Apoio de Fogo; Defesa Antiaérea; e
Logística) aos sistemas correspondentes do escalão superior (Esc Sp) e
subordinado, bem como com as demais forças envolvidas no conflito, independen-
te do tipo da missão a ser cumprida.

e. Trabalhar no sentido de agregar novas tecnologias e componentes,
destacar meios (pessoal e material), integrar-se aos demais sistemas civis
instalados na área de operações e ao Sistema Estratégico de Comunicações
(SEC) são algumas características básicas e necessárias das unidades de
comunicações para cumprir as missões previstas num ambiente difuso e incerto,
proporcionado pelo combate moderno.

f. O B Com é o elemento de apoio de Com de um G Cmdo, podendo ser
orgânico de uma divisão de exército (DE) ou de um Ex Cmp.

1-2
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CAPÍTULO 2

COMANDO E CONTROLE

2-1. GENERALIDADES

a. O Sistema Operacional Comando e Controle (C²) permite aos comandan-
tes de todos os escalões visualizar o campo de batalha, apreender a situação e
dirigir as ações militares à vitória (C 100-5).

b. O C² permite ao comandante tático o acesso às informações disponíveis
e necessárias à decisão e ao controle das operações. Desta maneira, este
sistema integra os demais sistemas operacionais, valendo-se para isso, da infra-
estrutura de comunicações e informática (telemática) instalada ou apropriada.

Fig 2-1. Sistemas operacionais integrados
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c. O Sistema Operacional Comando e Controle tem duas componentes:
(1) comando;
(2) processos e tecnologias.

d. A componente comando engloba o comandante (Cmt) e os seus
assessores responsáveis pela análise, planejamento e decisão das ações.

e. Processos e tecnologias envolvem toda a estrutura física e tecnológica
necessária à componente comando para exercer as funções C2. Engloba,
basicamente, comunicações, computadores e softwares de apoio à decisão.

f. O B Com é a unidade responsável pela estrutura física de comunicações
e informática que atenda às necessidades dentro de um G Cmdo. Essa
responsabilidade exige que o apoio do batalhão (Btl) se faça presente em todos
os sistemas operacionais, garantindo assim, a amplitude de atuação do comando
nos demais sistemas.

2-2. APOIO DE COMUNICAÇÕES

a. O apoio do B Com se traduz no atendimento das ligações necessárias
para a estruturação dos diversos sistemas operacionais.

b. Cada sistema operacional apresenta uma necessidade básica para o seu
funcionamento, de modo que permita a troca de dados entre os seus integrantes.
Dessa forma, o B Com estrutura os seus meios para atender às necessidades dos
sistemas operacionais, os quais se utilizam das seguintes redes para o fluxo das
suas informações:

(1) Rede do Sistema Manobra;
(2) Rede do Sistema Apoio de Fogo;
(3) Rede do Sistema Inteligência;
(4) Rede do Sistema Mobilidade, Contramobilidade e Proteção;
(5) Rede do Sistema Logístico;
(6) Rede do Sistema de Defesa Antiaérea;
(7) Rede do Sistema Comando e Controle.

c. Sistema Manobra
(1) O sistema manobra consiste na atuação dos elementos de combate

e apoio ao combate de modo a permitir a tomada de dispositivo no campo de
batalha de maneira vantajosa em relação ao inimigo, criando assim, condições
para a conquista dos objetivos.

(2) O B Com deve integrar todos os meios de comunicações que
permitam o pleno funcionamento deste sistema. Normalmente, participam os
elementos envolvidos nas ações de combate e de apoio ao combate com
interferência  direta  sobre a manobra, como  as  brigadas (Bda) integrantes  do
G Cmdo, a Artilharia (Art) e a Engenharia (Eng) orgânicas do escalão considerado,
os elementos de combate e apoio ao combate do G Cmdo. Em função do
planejamento, os elementos orgânicos das GU/G Cmdo subordinados poderão
estar também integrados.

2-1/2-2
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d. Sistema apoio de fogo - Para o seu pleno funcionamento, este sistema
reúne os meios de comunicações que permitam a sincronização do fogo orgânico,
aéreo e naval com a manobra idealizada. O B Com, com os seus meios, integra,
no nível G Cmdo, elementos do COT da DE (ECAF, Elm Av Ex, EAAT e Elm FN),
o CCAF das Bda subordinadas, Central de Tiro dos GAC da Art G Cmdo e dos
grupos orgânicos das brigadas subordinadas, COT da Art G Cmdo, elementos
vizinhos e outros julgados necessários ao funcionamento do sistema.

e. Sistema Inteligência
(1) Este sistema permite a organização dos esforços para a coleta,

análise e difusão de informações, possibilitando a integração das diversas fontes
(sinais, imagens e humanas etc).

(2) O sistema inteligência exige que haja uma grande interação entre o
sistema do escalão subordinado, considerado e superior para troca e acesso de
informações implicando assim, que os meios de Com estejam constantemente
integrados com os dos elementos vizinhos, subordinados e do escalão superior.

(3) O B Com, com os seus meios, integra, no nível G Cmdo, os E2 e as
segundas seções dos elementos diretamente subordinados e outros julgados
necessários ao funcionamento do sistema.

f. Sistema Mobilidade, Contramobilidade e Proteção
(1) Este sistema integra os elementos do G Cmdo envolvidos nas ações

que preservam a liberdade de manobra de nossas forças, impedem ou dificultam
a mobilidade do inimigo e procuram proteger nossas tropas dos efeitos dos
sistemas de armas inimigas e fenômenos naturais.

(2) O B Com, com os seus meios, integra, no G Cmdo, o COT, os
elementos da Eng, e outros necessários ao funcionamento do sistema.

g. Sistema Logístico
(1) O sistema logístico permite a integração dos elementos diretamente

envolvidos nas atividades logísticas em campanha, garantindo assim a estrutura
física para o trâmite das informações necessárias ao desenvolvimento do apoio às
unidades envolvidas na manobra.

(2) O B Com, com os seus meios, integra, no nível G Cmdo, o E1 e E4,
os batalhões logísticos (B Log), as unidades da base, incluindo a Art e a Eng do
escalão considerado com as suas respectivas unidades subordinadas.

h. Sistema de Defesa Antiaérea
(1) Este sistema permite a coordenação das atividades de defesa

antiaérea de todos os elementos envolvidos no combate, bem como a Força Aérea
(F Ae) e a Aviação do Exército (Av Ex).

(2) O B Com, com os seus meios, integra o COT da DE, o CCAF da Bda
subordinadas, Centro de Operações Antiaérea (COAAe) dos GAAAe/DE e das
Bia AAAe das Bda Subrd e o C Cmdo e Ct do Sistema de Controle Aéreo Tático
(SCAT) da F Ae.

2-2
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i. Sistema Comando e Controle - O Cmt e seu estado-maior (EM), em
função da necessidade e do planejamento realizado, estarão interligados aos
demais Cmt subordinados de modo a garantir o pleno desenvolvimento das
funções de comando e controle, cabendo ao B Com, no nível do G Cmdo, o
estabelecimento destas ligações.

j. Para cumprir a missão de integração dos diversos Sistemas Operacionais,
o B Com utiliza-se dos seguintes sistemas de enlace e meios de Com:

(1) sistema de enlace por satélite;
(2) sistema de enlace por microondas em visada direta;
(3) sistema de enlace por rádio em HF ou VHF;
(4) sistema de enlace físico;
(5) sistema de enlace por mensageiros; e
(6) meios visuais, acústicos e diversos.

2-3. SISTEMAS DE ENLACE E MEIOS DE COMUNICAÇÕES

a. Sistema de enlace por satélite
(1) A base do sistema de enlace por satélite é uma estação rádio -

repetidora espacial, onde o sinal transmitido ao espaço é igual ao sinal recebido
em terra em decibéis (dB), mesmo com a atenuação em espaço livre. Visa cobrir
vasta região e vencer grandes distâncias.

(2) O B Com tem condições de apoiar o comando do Esc Sp com dois
tipos de serviços:

(a) Serviço de Radiodifusão por satélite - Os sinais transmitidos por
uma estação terrena fixa são recebidos diretamente pelo usuário (recepção
individual).

(b) Serviços Móveis por satélite - Pontos de recepção móveis na Terra
se comunicam entre si ou com nós de redes privativas ou públicas através de
estações terrenas coletoras com posição fixa na Terra (Móvel Terrestre, Marítimo
e Aeronáutico).

b. Sistema de enlace por microondas em visada direta
(1) O sistema de enlace por microondas em visada direta é a base da

estrutura de comunicações em apoio ao G Cmdo enquadrante, integrando o
sistema tático de comunicações (SISTAC) ao do Esc Sp, vizinho e subordinados,
aos sistemas de comunicações de outras forças armadas, aos sistemas de
comunicações estratégicos e ao Sistema Nacional de Telecomunicações (SNT).

(2) Constitui-se de uma malha ampla e flexível de enlaces em microondas
que transportam múltiplos canais, simultaneamente formados por centros que
roteiam as conversações e dados transmitidos (centros nodais) e centros que
permitem que as unidades tenham acesso ao sistema (nós de acesso).

c. Sistema de enlace por rádio em HF ou VHF
(1) O B Com opera os postos necessários à participação do posto de

comando (PC) e posto de comando recuado (PCR) do G Cmdo enquadrante nas
redes instaladas que utilizem o rádio como meio. Caso as necessidades dos
elementos da base do G Cmdo enquadrante suplantem suas capacidades, o Btl

2-2/2-3
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deverá apoiá-los, solicitando, se for o caso, apoio do Esc Sp.
(2) A disponibilidade de equipamentos com recursos mais sofisticados

e as possibilidades do inimigo em guerra eletrônica (GE), podem permitir a adoção
de linhas de ação (L Aç) diferenciadas para o sistema de enlace rádio, tais como:

(a) estabelecimento de redes sem finalidades definidas, de forma a
dificultar a análise de GE por parte do inimigo;

(b) adoção de redes empregando transmissão digital, tanto na forma
de voz digitalizada (em substituição à fonia analógica), quanto na forma de dados
puros (substituindo a grafia automática - teleimpressor) etc.

(3) Especial atenção deve receber o planejamento do emprego de
retransmissores, pelas suas implicações na distribuição de freqüências, logística,
segurança  e necessidade de coordenação com outros elementos presentes na
Z Aç do G Cmdo enquadrante.

d. Sistema de enlace físico
(1) Os meios físicos englobam todos os equipamentos que utilizam

estrutura física como meio de transmissão (cabo de campanha, fibras ópticas
etc).

(2) O B Com tem a capacidade de proporcionar diversos serviços que se
enquadram dentro desta característica, como serviço telefônico fixo, transmissão
de dados (fax, teletipo, correio eletrônico e outros).

e. Sistema de enlace por mensageiros - O serviço de mensageiro é
realizado para atender necessidades específicas de trâmite de informações ou
quando a situação tática exigir. Normalmente o batalhão estrutura o serviço de
mensageiros especiais, podendo, em algumas situações, também estabelecer o
serviço de mensageiros de escala.

f. Meios visuais, acústicos e diversos - O uso desses meios depende de
fatores e situações específicas do combate. Considera-se que esses meios
sejam mais utilizados nos pequenos escalões, porém, o planejamento e as
normas de emprego são definidos pelo B Com dentro do G Cmdo enquadrante.

2-3
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CAPÍTULO 3

BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES

ARTIGO I

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

3-1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Fig 3-1 Organograma do B Com

3-2. MISSÃO

- O B Com tem por missão:
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“instalar, explorar e manter a estrutura de Com que dê suporte às
necessidades dos sistemas operacionais do G Cmdo enquadrante, realizando a
integração de meios e processos necessários ao pleno funcionamento do sistema
operacional - Comando e Controle (C2).”

3-3. CONSTITUIÇÃO

O Btl tem as seguintes subunidades orgânicas:

a. Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap);

b. Companhia de Comunicações de Posto de Comando (Cia Com PC);

c. Companhia de Comunicações de Posto de Comando Recuado (Cia Com
PCR);

d. Companhia de Comunicações Nodal (Cia Com Nd)

3-4. POSSIBILIDADES

a. As possibilidades do Btl Com são determinadas pela constituição de
suas companhias subordinadas, bem como pela utilização de recursos tecnológicos
disponíveis.

b. Em princípio, o B Com tem as seguintes possibilidades básicas:
(1) instalar, explorar e manter os centros de comunicações de comando,

de área e meios de comunicações em apoio ao G Cmdo enquadrante e os seus
elementos subordinados;

(2) integrar a estrutura de comunicações instalada no âmbito do G Cmdo
enquadrante com as estruturas do Esc Sp, dos subordinados, dos elementos
vizinhos, das demais forças singulares e do SNT;

(3) fornecer os meios necessários para que os elementos subordinados,
vizinhos e apoiados, sempre que necessário, se integrem ao sistema de
comunicações por área instalado;

(4) enquadrar reforços de equipes de comunicações especializadas;
(5) enquadrar até mais 1 (uma) Cia Com, quando necessário;
(6) utilizar-se de recursos locais existentes na sua área de operações;
(7) prover, com limitações, o Ap Log para os seus meios desdobrados;
(8) realizar o gerenciamento e fiscalização do espectro eletromagnético

no âmbito do G Cmdo enquadrante para as ações que interessem ao planejamento
e ao funcionamento das Com;

(9) assessorar o G Cmdo enquadrante no que tange à aplicação das
Medidas de Proteção Eletrônica (MPE);

(9) mobiliar o Posto de Comando Principal (PCP), Posto de Comando
Tático (PCT) e Posto de Comando Recuado (PCR) em meios (pessoal e material);

(10) gerenciar a segurança da informação do G Cmdo enquadrante;
(11) assessorar o comando no estabelecimento e na aplicação das

Diretrizes para a Segurança da Informação;

3-2/3-4
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(12) realizar a manutenção de 2º escalão do seu material de comunica-
ções, eletrônica e informática;

(13) realizar, com limitações, a segurança física das suas instalações;
(14) participar de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

3-5. LIMITAÇÕES

a. O apoio prestado pelo B Com está intimamente condicionado à
capacidade técnica dos equipamentos existentes.

b. Reduzida capacidade de Ap Log para os seus elementos que estejam
desdobrados fora das áreas do PC e PCR do escalão considerado.

c. Reduzida capacidade de autodefesa, principalmente, para os seus
elementos que mobíliam centros desdobrados no terreno.

ARTIGO II

COMANDO E ESTADO-MAIOR

3-6. COMANDANTE

a. O Cmt desempenha as suas atribuições realizando planejamentos,
tomando decisões, emitindo ordens e exercendo a supervisão e o comando. Seus
deveres exigem que tenha um completo conhecimento sobre o emprego tático e
técnico e sobre as possibilidades e limitações de todos os elementos orgânicos,
bem como sobre os elementos das armas e dos serviços que serão apoiados pelo
Btl. É o oficial de comunicações do G Cmdo enquadrante.

b. O Cmt utiliza seu EM para obter informações, fazer propostas, preparar
estudos de situação, planos pormenorizados e ordens para o cumprimento dos
planejamentos. Deve manter uma estreita relação com os oficiais do seu EM,
encorajando as apreciações francas e a livre expressão de idéias, mantendo
esses oficiais sempre bem informados. O comandante do batalhão estabelece
responsabilidades funcionais definidas para seu EM. Atribui ao subcomandante
a responsabilidade de dirigir e supervisionar os trabalhos do EM.

3-7. SUBCOMANDANTE

a. O subcomandante (SCmt) é o principal auxiliar e assessor do Cmt Btl;
coordena e supervisiona os pormenores das operações e da administração.

b. As atribuições específicas do SCmt variam de acordo com a diretriz do
Cmt. Suas atribuições principais referem-se à orientação e à coordenação dos
elementos do EM da unidade. Determina as normas de ação no âmbito do EM do
Btl. Verifica se as instruções à tropa estão de acordo com as medidas e com os
planos do Cmt Btl. Mantém-se a par da situação e dos futuros planos. Deve estar

3-4/3-7
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em condições de assumir o comando do batalhão em qualquer ocasião. Providen-
cia para que as informações pedidas sejam remetidas em tempo oportuno e que
sejam preparados planos para contingências futuras.

c. O SCmt permanece, normalmente, no PC, não devendo afastar-se dele
quando o comandante estiver ausente. Nos deslocamentos do PC, o SCmt,
habitualmente, se desloca com o último escalão.

3-8. ESTADO-MAIOR

a. O estado-maior geral (EMG), no escalão Btl, compõe-se do SCmt, oficial
de pessoal (S1), oficial de inteligência (S2), oficial de operações (S3) e oficial de
logística (S4) que são os principais auxiliares do Cmt.

b. O EM normalmente recebe dos comandantes dos elementos orgânicos
propostas ou sugestões pertinentes às respectivas áreas de responsabilidade.
Supervisiona as atividades dos elementos subordinados com a finalidade de
verificar o exato cumprimento das ordens, bem como para tomar conhecimento
das dificuldades surgidas e das providências tomadas.

c. Os oficiais do EM especial são basicamente os assessores e auxiliares
imediatos do comando da unidade. O Cmt poderá, conforme as necessidades,
ajustar a sua composição incluindo oficiais especialistas.

d. Qualquer oficial do EM deve ter conhecimento dos deveres e das
atribuições dos demais oficiais para que possa responder ou assumir outras
funções em caso de emergência.

3-9. OFICIAL DE PESSOAL (S1)

a. O S1 tem responsabilidade de EM relacionada com o planejamento, a
coordenação, a fiscalização e o cumprimento de funções inerentes às atividades
da função logística de recursos humanos. Assessora o Cmt com informações
sobre o pessoal, necessárias para o planejamento e a conduta das operações.
Normalmente, permanece no posto de comando do Btl.

b. As funções relacionadas com o pessoal compreendem:
(1) expedir instruções relacionadas com efetivos, registros e relatórios;
(2) receber e encaminhar às respectivas subunidades o pessoal para o

recompletamento;
(3) providenciar o encaminhamento dos extraviados a seus respectivos

destinos e manter em dia a relação dos ausentes;
(4) manter o controle dos diferentes destinos quando do desdobramento

do Btl em campanha;
(5) realizar o controle do registro dos assuntos relativos à justiça e

disciplina da unidade;
(6) manter um registro dos prisioneiros de guerra (PG), capturados pelo

Btl, para servir de base às informações do comando;
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(7) coordenar com o S2 as medidas de evacuação desses prisioneiros
para o escalão imediatamente superior;

(8) supervisionar o funcionamento do posto de coleta de mortos (P Col M),
bem como, se for o caso, apresentar, diariamente, um relatório de mortos ao
escalão superior; informando sobre o destino a ser dado aos mortos e auxiliar na
identificação dos corpos;

(9) assegurar meios para a obtenção e a manutenção do estado moral da
tropa; apresentando as recomendações para citações, condecorações e puni-
ções; supervisionando a distribuição e a coleta da correspondência e a escala de
dispensas; coordenando com os capelães as atividades religiosas e planejando,
coordenando e fiscalizando o programa de recreação;

(10) informar tudo que possa influir no estado disciplinar da tropa ao Cmt;
planejando medidas preventivas e corretivas para a manutenção da disciplina;

(11) supervisionar o comportamento, o reajustamento e o controle do
pessoal; recomendando as transferências, as designações, as promoções e as
classificações do pessoal;

(12) supervisionar o movimento, a organização e o funcionamento interno
das instalações do posto de comando; organizando a turma de estacionamento;

(13) organizar o boletim interno, supervisionado pelo subcomandante da
unidade;

(14) processar a correspondência oficial, com exceção da relativa às
ordens e instruções sobre as operações; e

(15) autenticar as ordens e instruções, com exceção das de combate.

c. Principais documentos a cargo do S1:
(1) normas gerais de ação (NGA) - organização e redação da parte

referente ao pessoal;
(2) quanto ao controle das ocorrências - Diário da Unidade e Caderno de

Trabalho;
(3) quanto ao controle de efetivo - Sumário Diário de Pessoal (SUDIPE),

Mensagem Diária de Efetivo, Mapa da Força e Quadro de Necessidades de
Recompletamento;e

(4) relatórios, planos e ordens - Relatório Periódico de Pessoal, Relatório
de Perdas e Relatório de Disciplina.

d. Relações funcionais do S1:
(1) Com o E1/Esc Sp - Assuntos referentes à evacuação de PG; medidas

administrativas referentes ao pessoal, recompletamento e medidas para elevar o
moral da tropa.

(2) Com o ajudante geral/Esc Sp - Correspondência oficial, exceto ordens
de operações, condecorações, férias, citações, licenças e recompletamentos de
efetivos.

(3) Com o S2 - Correspondência da tropa no que diz respeito ao controle,
camuflagem do PC do Btl, assuntos referentes à população civil e interrogatório
de PG.

(4) Com o S3 - Critérios para a distribuição de recompletamentos,
instalação do PC do Btl, nos assuntos relativos à região, segurança e hora de
abertura; inclusão no programa de instrução de treinamento de procedimentos
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adequados no trato com os mortos e seus espólios, instrução relativa à justiça e
disciplina.

(5) Com o S4 - Transporte para pessoal em dispensa, evacuação de
pessoal, evacuação de mortos e recompletamento esperado; pedido diário de
ração e moral da tropa.

(6) Com o Cmt da companhia de comando e apoio - Assuntos referentes
ao deslocamento do PC; aspectos relativos à instalação, camuflagem e seguran-
ça do PC; aspectos referentes à alimentação para o pessoal do PC; organização
e controle do trânsito na área do PC e guarda dos extraviados e sua recondução
às subunidades.

(7) Com os Cmt das demais Cia do Btl - Controle dos efetivos dos
elementos do Btl que se encontrem fora da área do PC e PCR do G Cmdo
enquadrante; medidas para elevar o moral e evacuação de civis e prisioneiro de
guerra.

(8) Com o médico do Btl - Condições sanitárias do PC; higiene das
instalações; evacuação e hospitalização dos doentes e feridos e aspectos
relativos ao moral da tropa.

e. O S1 tem como auxiliar direto o oficial médico do Btl, que o auxilia no
planejamento e o desobriga de alguns encargos administrativos, reunindo dados
e preparando documentos e relatórios relativos à higidez e controle sanitário do
pessoal da OM. Ao exercer tais funções o oficial de saúde atua como adjunto do
S1.

3-10. OFICIAL DE INTELIGÊNCIA (S2)

a. A principal responsabilidade do S2 é manter o Cmt e os oficiais do EM
informados sobre a situação e as possibilidades do inimigo, sobre o terreno e as
condições meteorológicas. Apresenta, também, ao Cmt, sugestões sobre medi-
das de contra-inteligência.

b. É o responsável, dentro do Btl, pelo gerenciamento e fiscalização do
espectro eletromagnético (EEM).

c. Assessora o comando do Btl nas atividades relativas ao gerenciamento
da segurança da informação no âmbito do G Cmdo.

d. São atribuições específicas do S2:
(1) planejar e supervisionar as atividades da turma de reconhecimento

dos recursos locais, em coordenação com o S3;
(2) manter atualizados o estudo de situação de inteligência e a carta de

situação, em coordenação com o S3; assegurar que os informes e as informações
importantes sejam registrados no diário da unidade; preparar os sumários de
inteligência e as partes de informações referentes aos planos, às ordens e anexos,
bem como aos relatórios sobre a situação e às NGA;

(3) preparar os planos de reconhecimento terrestre e aéreo do batalhão
e encaminhar aos órgãos competentes os pedidos de reconhecimento aéreo
imediato ou pré-planejado;
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(4) cooperar na direção das instruções de inteligência, contra-inteligên-
cia, reconhecimento e camuflagem do pessoal da unidade;

(5) supervisionar as atividades de contra-inteligência;
(6) prever as necessidades em cartas, fotocartas e fotografias aéreas,

para obtenção e distribuição;
(7) preparar e difundir relatórios de inteligência;
(8) manter em dia a carta de situação;
(9) elaborar o subparágrafo “Forças Inimigas” da ordem ou plano de

operações do Btl;
(10) supervisionar as atividades relacionadas com o exame e estudo de

materiais e documentos capturados ao inimigo e que sejam do seu interesse ou
do Esc Sp;

(11) manter atualizada as informações referentes à ocupação do espec-
tro eletromagnético na faixa de interesse para o G Cmdo enquadrante;

(12) planejar e coordenar a execução de reconhecimentos especializados,
e o emprego dos elementos de reconhecimento na busca de informes, em
conjunto com o S3; e

(13) supervisionar todas as atividades de camuflagem a seu cargo e
cooperar com o E2 do Esc Sp na supervisão da instrução, da inspeção dos
trabalhos e da disciplina de camuflagem.

e. Principais documentos a cargo do S2:
(1) NGA - assuntos referentes à inteligência;
(2) controle das ocorrências;
(3) Caderno de Trabalho;
(4) arquivo de informações;
(5) Diário da Seção;
(6) carta ou calco de situação;
(7) Relatórios de inteligência, Elementos Essenciais de Inteligência (EEI)

e outras necessidades de Inteligência;
(8) subparágrafo “Forças Inimigas” da ordem ou plano de operações;
(9) Ordens de Reconhecimento.

f. Relações funcionais do S2:
(1) Com o E2 / Esc Sp - Estudo do terreno, busca de informes, suprimento

de cartas, esboços, fotografias aéreas.
(2) Com o S1 - Reconhecimentos para estacionamento da unidade;

execução da censura postal; interrogatório de fugitivos, PG, desertores inimigos,
refugiados, evadidos e civis; camuflagem do PC.

(3) Com o S3 - No estudo de situação, na confecção da carta de situação,
emprego da tropa na execução de reconhecimentos especializados e na busca
de informes, no estabelecimento e execução das medidas de contra-inteligência,
instrução especializada de camuflagem, reconhecimento, inteligência e contra-
inteligência.

(4) Com o S4 - Reconhecimentos gerais e especiais relativos a recursos
locais, informações sobre o inimigo que possam afetar o Ap Log.
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3-11. OFICIAL DE OPERAÇÕES (S3)

a. O S3 tem responsabilidade de EM sobre assuntos referentes à organi-
zação, instrução e operações de apoio ao combate do batalhão.

b. Principais atribuições do S3:
(1) preparar diretrizes de instrução, programas, ordens, planejamento e

condução de exercícios no terreno ou manobras;
(2) determinar as necessidades em meios e instalações para a instrução,

inclusive munição, bem como sua obtenção e distribuição;
(3) organizar e dirigir cursos;
(4) inspecionar e verificar a instrução;
(5) realizar o estudo continuado da situação tática, tomando por base:

(a) as instruções recebidas do Esc Sp (diretrizes);
(b) o dispositivo e as possibilidades das tropas amigas;
(c) as linhas de ação que possam vir a ser adotadas;
(d) o moral e a capacidade de combate da tropa;
(e) as perdas, recompletamentos e reforços;
(f) a situação do inimigo;
(g) o terreno e as condições meteorológicas;
(h) a situação dos equipamentos, suprimentos e serviços; e
(i) as possibilidades dos elementos orgânicos e em reforço.

(6) designar as regiões de estacionamento;
(7) coordenar os reconhecimentos e as medidas de segurança da

unidade nas marchas, altos, zonas de reunião (Z Reu), bem como no PC e nas
instalações logísticas;

(8) assessorar quanto ao emprego tático da unidade;
(9) elaborar ordens e planos, registros e relatórios;
(10) manter atualizada a carta de situação da unidade;
(11) encarregar-se dos assuntos civis na ausência de equipes

especializadas;
(12) planejar os deslocamentos de tropas, a formação e o tipo de

transporte exigido;
(13) coordenar o plano de comunicações interno do Btl; e
(14) propor a localização dos postos de comando.

c. Principais documentos a cargo do S3:
(1) NGA - assuntos referentes à 3ª seção;
(2) controle das ocorrências;
(3) confecção da carta de situação;
(4) relatórios, planos e ordens;
(5) ordem ou plano de operações; e
(6) Caderno de Trabalho.

d. Relações funcionais do S3:
(1) Com o E3 / Esc Sp - atividades de instrução; exercícios de

adestramento; coordenação de operações.
(2) Com o S1 - Recompletamento e movimentação; moral da tropa;

instalação e medidas de segurança do PC; áreas de estacionamento; prioridade
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para distribuição de pessoal.
(3) Com o S2 - Reconhecimentos especializados; cartas necessárias ao

EM do Btl e às SU; medidas de segurança e sigilo; informações sobre o terreno
e condições meteorológicas; assuntos em geral referentes às operações, princi-
palmente no que se refere à situação do inimigo.

(4) Com o S4 - Coordenação do Ap Log às operações; prioridade para a
distribuição do suprimento e equipamento; circulação e tráfego; locais de
estacionamento.

(5) Com os Cmt das Cia orgânicas - Coordenação do apoio a ser prestado,
instrução do pessoal da companhia.

e. O S3 tem como auxiliar direto o Adj S3, o qual é o seu substituto eventual;
auxilia-o no planejamento e o desobriga de alguns encargos administrativos,
reunindo dados e preparando relatórios.

3-12. OFICIAL DE LOGÍSTICA (S4)

a. O S4 é responsável pelas funções logísticas de suprimento, manutenção,
saúde e transporte do Btl e dos elementos em reforço. Deve manter-se a par da
situação tática, coordenar as suas atividades com as dos demais oficiais do EM
e apresentar sugestões oportunas sobre os assuntos que lhe estejam afetos.
Deve manter seu Cmt informado sobre a situação logística da unidade. Realiza o
planejamento do Btl, em função da situação tática e na decisão do Cmt Btl; após
a aprovação deste planejamento o S4 providencia a difusão e fiscalização da sua
execução. Pode ser também fiscal administrativo.

b. Tem como atribuições específicas as seguintes tarefas:
(1) instalar e fazer funcionar o posto de remuniciamento do Btl, auxiliado

pelo oficial de munições do Btl;
(2) coordenar a evacuação dos feridos, dos mortos, do material e das

armas avariadas, do material salvado e capturado do inimigo; deverá coordenar
com o médico, o S1 e o S2 do Btl, respectivamente, as medidas relacionadas com
a evacuação dos feridos, dos mortos e do pessoal inimigo aprisionado;

(3) coordenar com os Cmt das SU orgânicas o Ap Log dos elementos
desdobrados fora da área de PC e PCR do G Cmdo enquadrante;

(4) elaborar planos e ordens administrativas.

c. Principais documentos a cargo do S4:
(1) NGA - assuntos referentes à logística;
(2) controle das ocorrências;
(3) Diário da Seção;
(4) Caderno de Trabalho;
(5) relatórios, ordens e planos.
(6) parágrafo 4º da ordem ou plano de operações do batalhão;
(7) Plano de Suprimento, Evacuação e Manutenção;
(8) Ordem Logística (Anexo à OOp);
(9) ordens fragmentárias logísticas; e
(10) Relatório Diário de Situação.
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d. Relações funcionais do S4:
(1) Com o E4 do Esc Sp - Suprimento de água e atividades logísticas.
(2) Com o S1 - Efetivos para fins de alimentação; efetivos de

recompletamento para fins de transporte; meios de recreação e conforto da tropa;
preparação do parágrafo 4 da ordem ou plano de operações nos assuntos
referentes a pessoal.

(3) Com o S2 - Informações sobre o inimigo que possam afetar o
funcionamento do apoio logístico; material capturado de importância imediata
para a unidade.

(4) Com o S3 - Coordenação do apoio logístico às operações; prioridades
para os suprimentos; normas relativas à circulação e controle de trânsito;
coordenação sobre assuntos civis.

(5) Com o oficial médico - Localização das instalações de saúde (posto
de socorro); evacuação de feridos e suprimento de material de saúde.

(6) Com o Cmt Cia C Ap (oficial de transporte) - coordenação da função
logística de transporte e instalação e funcionamento da área de trens de
estacionamento; e

(7) Com o oficial aprovisionador e almoxarife - coordenação sobre o fluxo
de suprimento das diversas classes.

e. O S4 tem como auxiliares diretos 3 (três) adjuntos: o oficial aprovisionador,
o oficial de suprimento (almoxarife) e o oficial de manutenção. Além das funções
específicas que cabe a cada um de seus adjuntos, tais oficiais podem atuar como
substitutos eventuais do S4; auxiliando-o no planejamento e o desobrigando de
alguns encargos, reunindo dados e preparando relatórios; auxiliando-o também na
coordenação da evacuação dos feridos, dos mortos, do material salvado e
capturado do inimigo;

3-13. OFICIAL MÉDICO

a. O oficial médico é um assessor do comandante e do EMG do Btl sobre
todos os assuntos ligados ao emprego de medidas sanitárias e saúde da tropa.

b. Principais atribuições do oficial médico:
(1) propor a localização do posto de socorro (PS) do Btl e supervisionar

seu funcionamento, bem como o cuidado e o tratamento dispensados aos
baixados;

(2) supervisionar a evacuação dos feridos até o PS do Btl;
(3) supervisionar a instrução de primeiros socorros, higiene e saneamen-

to a toda a tropa e a instrução de todos os elementos de saúde, tendo em vista
a eficiência individual e da unidade;

(4) assessorar o comandante em relação aos efeitos dos agentes
químicos, biológicos e nucleares (QBN) sobre o pessoal;

(5) propor normas gerais de ação, particularmente quanto à localização
do posto de socorro, à execução dos primeiros socorros, à coleta de material,
triagem e evacuação de feridos e à prevenção e controle de doenças;

(6) propor e supervisionar a assistência médica aos PG e, quando
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autorizado pela autoridade competente, a assistência médica ao pessoal não
militar na área do Btl;

(7) providenciar reforços de suprimento de saúde, quando necessários,
e recompletamento das dotações; e

(8) atuar como adjunto do S1 auxiliando-o no planejamento e o desobri-
gando de alguns encargos administrativos, reunindo dados e preparando docu-
mentos e relatórios relativos à higidez e controle sanitário do pessoal da OM.

ARTIGO III

COMPANHIA DE COMANDO E APOIO (Cia C Ap)

3-14. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Fig 3-2.Organograma da Companhia de Comando e Apoio

3-15. GENERALIDADES

a. A Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap) é a subunidade do B Com
responsável pela estruturação do comando e do apoio logístico da unidade em
campanha.

b. A sua estrutura permite atender às necessidades do EM e no que tange
às diversas atividades de comando e controle da unidade.
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3-16. CONSTITUIÇÃO

A Cia C Ap tem as seguintes frações orgânicas:

a. Comando e Seção de Comando;

b. Pelotão de Comando;

c. Pelotão de Apoio Logístico;

d. Pelotão de Manutenção.

3-17. MISSÃO

A Companhia de Comando e Apoio tem a missão de apoiar em meios
(pessoal e material) o comando do Btl.

3-18. POSSIBILIDADES

a. Prover em pessoal e material as diversas seções do EMG do Btl.

b. Executar a manutenção de 1º escalão das viaturas e armamentos
orgânicos do Btl.

c. Executar a manutenção de 2º escalão do material de comunicações,
eletrônica e informática orgânicos do Btl.

d. Instalar e operar o posto de socorro do Btl.

e. Instalar e manter a área de trens (AT) do Btl.

f. Realizar a defesa imediata das instalações do Btl.

g. Realizar a atividade de aprovisionamento do Btl.

h. Receber e distribuir todas as classes de suprimento para as subunidades
do batalhão.

i. Manter registros adequados de suprimento.

j. Desdobrar suas frações (instalações), justapostas às Companhias de
Comunicações PC e Nodal, se for o caso.

l. Realizar a apropriação dos recursos locais da Z Aç do G Cmdo
enquadrante.

m. Realizar a cobertura audiovisual em proveito do G Cmdo enquadrante.
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3-19. COMANDO E SEÇÃO DE COMANDO

a. Organograma

Fig 3-3. Organograma da Seção de Comando da Cia C Ap

b. Constituição da Seção de Comando
(1) Grupo de Comando
(2) Grupo de Logística

(a) Turma de Suprimento
(b) Turma de Manutenção

c. A seção de comando da Cia C Ap tem a missão de prover os meios para
o funcionamento do PC/Cia e de proporcionar o apoio logístico da SU.

d. Atribuições
(1) O Cmt Cia C Ap é também o responsável pela execução e supervisão

das missões referentes às funções logísticas no âmbito do B Com, planejadas
pelo S4 da OM.

(2) O Cmt Cia C Ap é o Cmt da AT/B Com. Como tal é responsável pela
sua instalação, bem como pelo deslocamento e segurança dos trens da U. É o
responsável pela fiscalização e coordenação do apoio de rancho, viaturas e
suprimento da área de trens (AT).

(3) O SCmt Cia C Ap é o substituto do Cmt Cia C Ap. Realiza o
planejamento da execução da segurança das instalações e dos deslocamentos
ligados às atividades da Cia. Auxilia o Cmt Cia nas atividades de transporte e no
controle dos elementos desdobrados na AT.

(4) O Ch Sec Cmdo é o encarregado de Mat da Cia, controla o material
da SU e supervisiona diretamente o Gp Log.

(5) O Gp Cmdo instala, opera e mantêm as instalações do PC da Cia,
sendo o seu chefe o sargenteante, auxiliar do Cmt Cia para assuntos ligados a
pessoal.

(6) O Gp Log apóia a Cia C Ap nas funções logísticas de suprimento e
manutenção de viaturas e armamento até 1º escalão.

3-19



C 11-20

3-14

(7) O Ch Tu Sup é o furriel da Cia.
(8) O Ch Tu Mnt é o Mec Vtr Auto da Cia.

e. O emprego da Cia C Ap é feito em estreito contato com o S3 e S4 do
batalhão e com os Cmt das demais SU.

3-20. PELOTÃO DE COMANDO

a. Organograma

Fig 3-4. Organograma do Pelotão de Comando da Cia C Ap

b. Constituição
(1) Grupo de Comando
(2) Grupo de Pessoal
(3) Grupo de Inteligência

(a) Tu de Inteligência
(b) Tu de Audiovisuais

(4) Grupo de Operações
(a) Turma de Operações
(b) Turma do CONSISTAC

(5) Grupo de Logística

c. O Pel Cmdo tem a missão de prover em pessoal e material o Cmdo Btl
e todas as seções do estado-maior, bem como o controle do sistema tático
(CONSISTAC).

d. Atribuições
(1) O Cmt do Pel é o Adj do S3.
(2) Gp Cmdo apóia em pessoal e material o comando do Btl.
(3) Gp Pes, Intlg, Op e Log fornecem o pessoal e o material para o

funcionamento do estado-maior do batalhão e do orgão de controle do sistema
tático (CONSISTAC).

(4) Tu AV realiza o serviço de audiovisual em proveito do G Cmdo
enquadrante.
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3-21. PELOTÃO DE APOIO LOGÍSTICO

a. Organograma

Fig 3-5. Organograma do Pelotão de Apoio Logístico da Cia C Ap

b. Constituição
(1) Grupo de Comando.
(2) Grupo de Suprimento.

(a) Turma de Suprimento Classe I.
(b) Turma de Suprimento Classe III.
(c) Turma de Suprimento Classe V.

(3) Grupo de Aprovisionamento.
- Turma de Aprovisionamento (4)

(4) Grupo de Saúde.

c. O Pel Ap Log tem a missão de apoiar o Btl nas atividades ligadas à função
logística de suprimento e de saúde.

d. Atribuições
(1) O Cmt Pel é o oficial de suprimento do Btl e Adj S4.
(2) O S Cmt Pel é o oficial aprovisionador do Btl e Adj S4.
(3) O Gp Cmdo apóia em pessoal e material o pelotão.
(4) Gp Sup apóia o B Com na função logística de suprimento.
(5) Gp Aprov realiza a preparação para o consumo do suprimento

Classe I, compondo em meios e pessoal a área de cozinhas na área de trens de
estacionamento (ATE) do Btl, em proveito dos Elm Org Btl, podendo, quando for
o caso, destacar suas Tu Aprov para apoiar as demais SU, Pel ou frações do Btl.
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3-22. PELOTÃO DE MANUTENÇÃO

a. Organograma

Fig 3-6. Organograma do Pelotão de Manutenção da Cia C Ap

b. Constituição
(1) Grupo de Comando.

(a) Turma de Comando.
(b) Turma de Controle de Suprimento Classe IX.

(2) Grupo de Manutenção de Viatura.
(a) Turma de Manutenção de Viatura.
(b) Turma de Apoio Direto (2).

(3) Grupo de Manutenção de Material de Comunicações, Eletrônica e
Informática.

(a) Turma de Controle de Suprimento Classe VII.
(b) Turma de Manutenção de Material de Comunicações, Eletrônica

e Informática (3).

c. O Pel Mnt tem como missão apoiar o Btl nas atividades ligadas à função
logística de manutenção do Btl.

d. Atribuições
(1) O Cmt do Pel é o Of de manutenção do Btl e Adj S4.
(2) O Gp Cmdo apóia em pessoal e material o pelotão.
(3) Gp Mnt Vtr apóia o Btl na atividade logística de Mnt de viaturas

orgânicas até 1º Esc.
(4) As Tu Ct Sup controlam os pedidos e o fornecimento de suprimentos

nas respectivas seções em que estão enquadradas.
(5) As Tu Ap Dto são destacadas para realizar Mnt Vtr nas demais SU

do Btl.
(6) O Gp Mnt Mat Com Elt Info apóia o Btl na atividade logística de

manutenção de material de comunicações, eletrônica e informática até 2º escalão
do seu material orgânico e em proveito do G Cmdo enquadrante.
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ARTIGO IV

COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES DE POSTO DE COMANDO (Cia Com PC)

3-23. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Fig 3-7. Organograma da Companhia de Comunicações de Posto de Comando

3-24. GENERALIDADES

a. A Companhia de Comunicações de Posto de Comando é a subunidade
do B Com responsável pela estruturação dos meios de Com e informática que
atendem às necessidades do PCP e do PCT.

b. A sua estrutura básica permite atender às necessidades do G Cmdo
enquadrante no que diz respeito ao apoio do PCP/PCT e a sua integração aos
demais sistemas operacionais.

3-25. CONSTITUIÇÃO

A Cia Com PC tem as seguintes frações orgânicas:

a. Comando e Seção de Comando;

b. Pelotão Rádio;

c. Pelotão Centro de Comunicações.

3-26. MISSÃO

Apoiar em meios de comunicações (pessoal e material) no âmbito do PCP/
PCT do G Cmdo enquadrante provendo as ligações necessárias aos diversos
sistemas operacionais, em especial ao sistema C2, assegurando rapidez,
segurança, confiabilidade ao trânsito da informação.
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3-27. POSSIBILIDADES

a. Instalar, explorar e manter o Centro de Comunicações ( C Com ) do PCP.

b. Integrar os meios do PCP/PCT aos sistemas de Com dos escalões
superior e subordinado e aos sistemas operacionais de interesse.

c. Realizar reconhecimentos técnicos de comunicações.

d. Mobiliar os elementos e os meios de Com do PCT, quando do seu
emprego, integrando-o ao Sistema Tático de Comunicações (SISTAC) do G Cmdo
enquadrante e ao Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS ).

e. Destacar, com limitações, turmas ou equipes de Com para reforçar
elementos apoiados.

f. Enquadrar reforços de equipes especializadas de comunicações.

g. Prestar Ap Log, com reduzida capacidade, para elementos do batalhão
localizados nas suas proximidades.

h. Realizar a manutenção de 1º escalão de suas Vtr e Armt.

i. Realizar a defesa imediata de suas instalações.

3-28. COMANDO E SEÇÃO DE COMANDO

a. Organograma

Fig 3-8. Organograma da Seção de Comando da Cia Com PC

3-27/3-28



3-19

C 11-20

b. Constituição da Seção de Comando
(1) Grupo de Comando.
(2) Grupo de Logística.

(a) Turma de Suprimento.
(b) Turma de Manutenção.

c. A Seção de Comando tem a missão de apoiar o Cmdo da Cia Com PC
nas atividades logísticas e administrativas da Cia.

d. Atribuições:
(1) O Cmt Cia tem as mesmas atribuições de qualquer comandante da

SU incorporada, acrescidas das peculiaridades decorrentes da organização, do
material de que dispõe e das características das missões que lhe são atribuídas.

(2) O SCmt Cia é o substituto imediato do Cmt Cia. Realiza o planejamen-
to da execução da segurança das instalações e dos deslocamentos dos
elementos da Cia. Auxilia o Cmt no controle dos elementos desdobrados nos
diversos locais de emprego.

(3) O Ch Sec Cmdo é o encarregado do material da Cia, responsável pelo
controle de material da SU e supervisiona diretamente o trabalho das turmas.

(4) A Seç Cmdo provê, com limitações, apoio logístico a até 02 centros
nodais (CN) que estejam desdobrados próximo às suas instalações.

(5) A Seç Cmdo também é responsável por realizar a defesa imediata de
suas instalações.

(6) O Gp Cmdo instala, opera e mantêm as instalações do PC da Cia Com
PC, sendo o seu chefe o sargenteante da Cia, auxiliar do Cmt Cia para assuntos
ligados a pessoal.

(7) O Gp Log apóia a Cia Com PC nas funções logísticas de suprimento
e manutenção de suas viaturas e armamento até 1º escalão.

(8) O Ch Tu Sup é o furriel da Cia.
(9) O Ch Tu Mnt é o Mec Vtr Auto da Cia.
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3-29. PELOTÃO RÁDIO

a. Organograma

Fig 3-9. Organograma do Pelotão Rádio da Cia Com PC

b. Constituição
(1) Grupo de Comando.
(2) Grupo Rádio

- Turmas Rádio (10).

c. O Pel Rad tem como missão realizar as ligações rádio no âmbito do PCP.

d. Atribuições:
(1) Estabelecer os postos rádio (P Rad) necessários ao C Com /PCP.
(2) Realizar a defesa imediata das suas instalações.
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3-30. PELOTÃO CENTRO DE COMUNICAÇÕES

a. Organograma

Fig 3-10.Organograma do Pelotão Centro de Comunicações da Cia Com PC

b. Constituição
(1) Grupo de Comando.
(2) Grupo de Controle de Sistema.
(3) Grupo do Posto de Comunicações Tático.

(a) Turmas Rádio (2).
(b) Turmas Rádio-Satélite (2).

(4) Grupo de Instalação.

c. O Pel C Com tem como missão estabelecer o C Com do PCP e mobiliar
o PCT, quando for empregado.

d. Atribuições:
(1) Estabelecer o Centro de Controle do Sistema (CCS) gerenciando o

fluxo da informação no âmbito do PCP e PCT.
(2) Controlar o material sigiloso do C Com.
(3) Estabelecer o serviço de mensageiros locais e do G Cmdo enquadrante,

quando necessário.
(4) Instalar, explorar e manter os ramais locais do PCP.
(5) Instalar e manter o sistema elétrico do C Com do G Cmdo enquadrante

e Cia Com PC.
(6) Mobiliar os elementos e os meios de comunicações do PCT, quando

do seu emprego, integrando-o ao SISTAC do G Cmdo enquadrante e ao
SISCOMIS.

(7) Realizar a defesa imediata de suas instalações.

3-30



C 11-20

3-22

ARTIGO V

COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES DE POSTO DE COMANDO RECUADO

(Cia Com PCR)

3-31. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Fig 3-11. Organograma da Companhia de Comunicações de Posto de Comando
Recuado

3-32. GENERALIDADES

a. A Companhia de Comunicações de Posto de Comando Recuado (Cia
Com PCR) é a subunidade do B Com responsável pela estruturação dos meios de
comunicações e informática que atendem às necessidades do Posto de Comando
Recuado (PCR) do G Cmdo enquadrante.

b. A sua estrutura básica permite atender às necessidades do G Cmdo
enquadrante no que diz respeito ao apoio do PCR e a sua integração aos demais
sistemas operacionais.

c. A Área de Apoio Logístico (A Ap Log) do G Cmdo enquadrante, tem no
C Com do PCR um ponto suporte para as suas necessidades em comunicações.

3-33. CONSTITUIÇÃO

A Cia Com PCR tem as seguintes frações orgânicas:

a. Comando e Seção de Comando;

b. Pelotão Rádio;

c. Pelotão Centro de Comunicações;

d. Pelotão de Construção.
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3-34. MISSÃO

Apoiar em meios de Com (pessoal e material), no âmbito do PCR do G Cmdo
enquadrante, provendo as ligações necessárias aos diversos sistemas operacionais,
em especial ao sistema C2, assegurando rapidez, segurança, confiabilidade ao
trânsito da informação.

3-35. POSSIBILIDADES

a. Instalar, explorar e manter o C Com, do PCR.

b. Integrar os meios do PCR aos sistemas de Com dos escalões superior
e subordinado e aos sistemas operacionais de interesse.

c. Realizar reconhecimentos técnicos de comunicações.

d. Instalar, explorar e manter o sistema físico necessário ao desdobramento
do sistema tático de comunicações do G Cmdo enquadrante.

e. Destacar, com limitações, turmas ou equipes de Com para reforçar
elementos apoiados.

f. Enquadrar reforços de equipes especializadas de Com.

g. Apoiar em logística, com reduzida capacidade, elementos do Btl
localizados nas suas proximidades.

h. Realizar a manutenção de 1º escalão de suas Vtr e Armt.

i. Realizar a defesa imediata de suas instalações.
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3-36. SEÇÃO DE COMANDO

a. Organograma

Fig 3-12. Organograma da Seção de Comando da Cia Com PCR

b. Constituição
(1) Grupo de Comando.
(2) Grupo de Logística.

(a) Turma de Suprimento.
(b) Turma de Manutenção.

c. A Seção de Comando tem a missão de apoiar o Cmdo da Cia Com PCR
nas atividades logísticas e administrativas da Cia.

d. Atribuições:
(1) O Cmt Cia tem as mesmas atribuições de qualquer Cmt SU

incorporada, acrescidas das peculiaridades decorrentes da organização, do
material de que dispõe e das características das missões que lhe são atribuídas.

(2) O SCmt Cia é o substituto imediato do Cmt Cia. Realiza o planejamen-
to da execução da segurança das instalações e dos deslocamentos dos
elementos da Cia. Auxilia o Cmt no controle dos elementos desdobrados nos
diversos locais de emprego.

(3) O Ch Seç Cmdo é o encarregado do material da Cia, responsável pelo
controle de material da SU e supervisiona diretamente o trabalho das turmas.

(4) A Seç Cmdo provê, com limitações, Ap Log a até 02 CN que estejam
desdobrados próximo às suas instalações.

(5) A Seç Cmdo também é responsável por realizar a defesa imediata de
suas instalações.

(6) O Gp Cmdo instala, opera e mantêm as instalações do PC da Cia Com
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PCR do Btl, sendo o seu chefe, o sargenteante da Cia, auxiliar do Cmt Cia para
assuntos ligados a pessoal.

(7) O Gp Log apóia a Cia Com PCR nas funções logísticas de suprimento
e manutenção de suas viaturas e armamento até 1º escalão.

(8) O Ch Tu Sup é o furriel da Cia.
(9) O Ch Tu Mnt é o Mec Vtr Auto da Cia.

3-37. PELOTÃO RÁDIO

a. Organograma

Fig 3-13. Organograma do Pelotão Rádio da Cia Com PCR

b. Constituição
(1) Grupo de Comando
(2) Grupo Rádio

- Turmas Rádio (8).

c. O Pel Rad tem como missão realizar as ligações rádio no âmbito do PCR.

d. Atribuições:
(1) Estabelecer os P Rad necessários ao C Com /PCR.
(2) Realizar, com limitações, a defesa imediata das suas instalações.
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3-38. PELOTÃO CENTRO DE COMUNICAÇÕES

a. Organograma

Fig 3-14. Organograma do Pelotão Centro de Comunicações da Cia Com PCR

b. Constituição
(1) Grupo de Comando.
(2) Grupo de Controle de Sistema.
(3) Grupo de Instalação.

c. O Pel C Com da Cia Com PCR tem como missão estabelecer o C Com
do PCR.

d. Atribuições
(1) Estabelecer o Centro de Controle do Sistema (CCS) gerenciando o

fluxo da informação no âmbito do PCR.
(2) Controlar o material sigiloso do C Com.
(3) Estabelecer o serviço de mensageiros locais e do G Cmdo enquadrante,

quando necessário.
(4) Instalar, explorar e manter os ramais locais do PCR.
(5) Instalar e manter o sistema elétrico do C Com do G Cmdo enquadrante

e Cia Com PCR.
(6) Realizar a defesa imediata de suas instalações.
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3-39. PELOTÃO DE CONSTRUÇÃO

a. Organograma

Fig 3-15. Organograma do Pelotão Centro de Comunicações da Cia Com PCR

b. Constituição
(1) Grupo de Comando.
(2) Grupo de Construção (2).

- Turmas de Construção (4).

c. A missão do Pel Com Cnst é instalar, explorar e manter o sistema físico
necessário ao desdobramento do sistema tático de comunicações do G Cmdo
enquadrante.

d. Atribuições
(1) Instala, explora e mantém os circuitos físicos necessários ao

estabelecimento dos enlaces de rede e/ou enlaces de junção, quando for o caso.
(2) Instala, explora e mantém os circuitos físicos necessários ao

estabelecimento das ligações de apoio a serem integradas ao sistema tático de
Com.
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ARTIGO VI

COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES NODAL

3-40. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Fig 3-16. Organograma da Companhia de Comunicações Nodal

3-41. GENERALIDADES

a. A Companhia de Comunicações Nodal é a subunidade do B Com
responsável por empregar os meios que realizarão os enlaces multicanal,
utilizando sistemas de microondas em visada direta em proveito do sistema de
comunicações do G Cmdo enquadrante.

b. A sua estrutura básica permite atender às necessidades do G Cmdo
enquadrante no que diz respeito à estruturação do sistema de comunicações por
área, garantindo aos G Cmdo/GU/U desdobrados na Z Aç do Elm apoiado,
integração aos diversos sistemas instalados.

3-42. CONSTITUIÇÃO

A Cia Com Nodal tem as seguintes frações orgânicas:

a. Seção de Comando;

b. Pelotão de Comunicações Nodal (3).
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3-43. MISSÃO

Instalar e manter o sistema de Com de área, disponibilizando acesso aos
diversos elementos, orgânicos ou não, desdobrados na Z Aç do G Cmdo
enquadrante.

3-44. POSSIBILIDADES

a. Integrar o sistema de Com de área do G Cmdo enquadrante ao sistema
de comunicações estratégico, aos sistemas de Com dos Esc Sp e subordinado
e aos demais sistemas operacionais de interesse.

b. Instalar e manter centros nodais e nós de acesso em apoio a manobra
estabelecida.

c. Realizar reconhecimentos técnicos de Com.

d. Destacar, com limitações, turmas ou equipes de Com para reforçar
elementos apoiados.

e. Enquadrar reforços de equipes especializadas de Com.

f. Prestar Ap Log, com auxílio da Cia C Ap, os seus elementos desdobrados
no terreno.

g. Realizar a manutenção de 1º escalão de suas Vtr e Armt.

h. Realizar a defesa imediata de suas instalações.

3-45. EMPREGO

a. A Cia Com Nd desdobrará, em princípio, apenas os meios necessários
ao cumprimento da sua missão, devendo, sempre que possível, manter pelo
menos 02 (dois) centros nodais em reserva.

b. Para o desdobramento de seus meios, devem ser observados os
preceitos descritos no manual que trata do emprego das comunicações no Grande
Comando.
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3-46. COMANDO E SEÇÃO DE COMANDO

a. Organograma

Fig 3-17. Organograma da Seção de Comando da Cia Com Nodal

b. Constituição
(1) Grupo de Comando.
(2) Grupo de Logística.

(a) Turma de Suprimento.
(b) Turma de Manutenção.

(3) Grupo de Operações.
(4) Grupo de Controle do Sistema Nodal.

c. A Seção de Comando tem a missão de apoiar o Cmdo da Cia Com Nodal
nas atividades logísticas, administrativas e de operações da Cia.

d. Atribuições
(1) O Cmt Cia Com Nodal tem as mesmas atribuições de qualquer

comandante de subunidade incorporada, acrescidas das peculiaridades decor-
rentes da organização e do material de que dispõe a sua Cia.

(2) O Cmt Cia Com Nodal é o responsável pelo reconhecimento técnico
e o desdobramento da Cia, o que deve ser realizado em estreita coordenação com
o S2, S3 e S4.

(3) O SCmt Cia é o substituto imediato do Cmt Cia. Realiza o planejamen-
to da execução da segurança das instalações e dos deslocamentos dos
elementos da Cia. Auxilia o Cmt no controle dos elementos desdobrados nos
diversos locais de emprego.

(4) O Ch Sec Cmdo é o encarregado de Mat da Cia, controla o material
da SU e supervisiona diretamente as turmas.
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(5) A Seç Cmdo provê, com limitações, apoio logístico aos CN estejam
desdobrados.

(6) A Seç Cmdo também é responsável por realizar a defesa imediata de
suas instalações.

(7) O Gp Cmdo instala, opera e mantêm as instalações da Cia e do PC
do Btl, sendo o seu chefe, o sargenteante da Cia, auxiliar do Cmt Cia para
assuntos ligados a pessoal.

(8) O Gp Log apóia a Cia Com Nodal nas funções logísticas de suprimento
e manutenção de suas viaturas e armamento até 1º escalão.

(9) O Ch Tu Sup é o furriel da Cia.
(10) O Ch Tu Mnt é o Mec Vtr Auto da Cia.
(11) O Gp de Operações realiza o reconhecimento técnico e atividades

específicas em proveito do planejamento do sistema nodal.
(12) Mediante coordenação com o S3 do batalhão, o Gp de Controle do

Sistema Nodal planeja, coordena e controla o sistema de comunicações de área
estabelecido.

3-47. PELOTÃO NODAL (3)

a. Organograma

Fig 3-18. Organograma do Pelotão de Comunicações Nodal da Cia Com Nodal
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b. Constituição
(1) Grupo de Comando.
(2) Grupo Multicanal.

(a) Turma de Centro Nodal (3).
(b) Turma de Acesso (3).
(c) Turma de Repetidor (2).
(d) Turma de Terminal de Acesso Remoto (TAR).

c. Os Pel Nd tem a missão de instalar, explorar e manter os enlaces de rede
e de junção necessários ao estabelecimento do sistema de Com de área bem
como os terminais de acesso rádio do sistema do assinante móvel (SAM), em
proveito do SISTAC do G Cmdo enquadrante.

d. O Cmt é o gerente dos sistemas de Com sob sua responsabilidade.

e. Atribuições
(1) Realizar os reconhecimentos específicos planejados em proveito do

sistema.
(2) Reforçar ou integrar elementos apoiados quando necessário.
(3) O grupo de comando apóia o comando do pelotão na administração,

controle e coordenação das atividades do Pel.
(4) Grupo Multicanal.

(a) Instala, explora e mantém 03 (três) centros nodais, 03 (três) nós
de acesso, 02 (dois) repetidores e 01 (um) terminal de acesso rádio.

(b) Executa os enlaces de responsabilidade do pelotão, em proveito
dos sistemas operacionais do G Cmdo enquadrante.

(c) Provê a defesa imediata dos equipamentos dos centro nodais, nós
de acesso, repetidores e terminais de acesso rádio desdobrados no terreno.
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CAPÍTULO 4

O APOIO DO B Com ÀS OPERAÇÕES

ARTIGO I

OPERAÇÕES OFENSIVAS

4-1. GENERALIDADES

a. A missão básica do B Com, nas operações ofensivas, é a de fornecer a
estrutura de Com necessária ao fluxo das informações dos sistemas operacionais
do G Cmdo enquadrante.

b. O desdobramento dos meios do Btl garante ao Sistema Operacional C2

a integração aos demais sistemas operacionais, possibilitando ao Cmt a capaci-
dade de intervir, com oportunidade, nos momentos críticos das operações.

c. O apoio de Com nas operações ofensivas é caracterizado pela flexibili-
dade dos meios de comunicações, de modo a garantir a integridade das ligações
num ambiente operacional marcado pela constante evolução da situação dos
elementos apoiados. O desdobramento dos meios do Btl acompanhará as
necessidades e prioridades apresentadas pela manobra.

4-2. O B Com NA MARCHA PARA O COMBATE (M Cmb)

a. Generalidades
(1) O apoio de Com prestado pelo B Com será marcado por caracterís-

ticas próprias das ações decorrentes da M Cmb. O desdobramento do G Cmdo
enquadrante e a estruturação das forças de segurança definirão o desdobramento
necessário para o apoio do Btl.

(2) Normalmente, a maioria dos meios do B Com deslocar-se-á junto do
grosso. Entretanto, em função do planejamento de comunicações a ser prestado,
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o Btl terá parte dos seus meios desdobrados nas diversas formações da marcha,
para garantir  a  plena  integração  dos  elementos  do G Cmdo enquadrante. A
Cia Com PCR tem parte dos seus meios alocados junto ao escalão que marchará
com os elementos componentes do Ap Log, garantindo suporte de comunicações
a estes elementos.

(3) Sempre que possível, o desdobramento de meios se dará visualizando
o dispositivo final da manobra e o apoio a ser prestado.

(4) O manual C 11-1 EMPREGO DAS COMUNICAÇÕES regula os
fundamentos do emprego das Com na M Cmb.

b. Sistema de Comunicações de Comando - Durante a marcha, o
desdobramento dos centros de comunicações de comando instalados pelo
batalhão deve buscar aproveitar, o máximo possível, a estrutura existente na área
prevista para a realização dos altos. Nesse sentido, a localização dos PC é
planejada para as regiões que permitam essa possibilidade.

c. Sistema de Enlace Físico
(1) O B Com utilizará, sempre que possível, as linhas existentes ao longo

dos itinerários. É importante que o levantamento prévio dos circuitos existentes
na área de operações seja realizado na fase de planejamento.

(2) Poderá ser previsto o lançamento de circuitos ao longo dos itinerários,
desde que se planeje o seu reaproveitamento por mais de um elemento da coluna
de marcha. O lançamento é viável quando da reutilização de áreas de estaciona-
mentos, integração a recursos locais e outras situações diversas.

d. Sistema de Enlace por Rádio
(1) O uso do rádio durante a marcha para o combate deve ser avaliado em

função da necessidade de sigilo das operações. Nesta decisão, a missão e as
possibilidades do inimigo são fatores primordiais.

(2) A M Cmb quando realizada no nível G Cmdo, imporá ao B Com a
necessidade de planejamento dos seus meios rádio para garantir a eficiência das
medidas de coordenação.

(3) O Btl planeja, necessariamente, o emprego do rádio para os postos
de controle de trânsito e para as necessidades de defesa antiaérea das colunas
de marcha.

e. Sistema de Enlace por Microondas em Visada Direta
(1) Apesar do seu difícil emprego nas M Cmb, o multicanal não deve

deixar de ser planejado, fornecendo meios para mobiliar os elementos das forças
de segurança.

(2) A ligação multicanal deve, sempre que possível, ser mantida com o
Esc Sp, utilizando para isso, os postos instalados nas A Ap Log.

(3) A integração do multicanal com o sistema troncalizado e os postos
de integração rádio-fio proporcionarão uma ampla cobertura ao longo do itinerário
de marcha.

(4) Faz-se necessário que o B Com leve em consideração a segurança
proporcionada pelas forças de segurança de modo a garantir a integridade dos
seus meios.
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f. Sistema de Enlace por Mensageiro
(1) O serviço de mensageiro deve ser estruturado durante a M Cmb em

função da segurança proporcionada por esse meio, no que diz respeito ao sigilo
e a confiabilidade. Os mensageiros são empregados tanto dentro como entre as
colunas de marcha.

(2) O S3 deve ter pleno conhecimento dos vários eixos de progressão e
das principais rocadas entre esses eixos, bem como dos locais planejados para
os altos das unidades envolvidas na operação.

4-3. O B Com NO ATAQUE

a. Generalidades
(1) As ações ofensivas exigem rapidez de decisões e necessidade de

grande coordenação dos vários sistemas operacionais, seja no ataque coordena-
do ou no de oportunidade. Neste contexto, o emprego das Com é crítico para que
seja alcançado o sucesso nas ações.

(2) O apoio de comunicações deve permitir que a qualquer momento o
ataque seja realizado, dentro de uma expectativa de aproveitar a melhor oportu-
nidade para o desencadeamento das ações. O EM do Btl deve realizar um estudo
de situação de maneira continuada, integrando a todo o momento as informações
disponíveis com as linhas de ação possíveis de serem adotadas pelo comando do
G Cmdo enquadrante.

(3) Tanto no ataque de oportunidade, como no ataque coordenado, os
sistemas operacionais necessitarão de uma estrutura de Com que garanta o pleno
fluxo de ordens e informações, permitindo ao comando o controle das ações.

b. Sistema de Comunicações de Comando
(1) O estabelecimento dos centros de Com de comando é o ponto crítico

para o apoio de Com no ataque. A concentração dos meios nos C Com garante
o suporte necessário à coordenação das medidas ofensivas a serem
desencadeadas.

(2) O B Com desdobra dois centros de Com. Um para apoiar o PCP e o
outro para apoiar o PCR do G Cmdo enquadrante. Ambos sob responsabilidade
da Cia Com PC e Cia Com PCR respectivamente.

(3) No centro de comunicações do PCP estão também os meios
necessários para mobiliar o PCT do G Cmdo enquadrante.

c. Sistema de Enlace Físico
(1) O B Com, sempre que possível, lança os circuitos físicos necessários,

antes do desembocar do ataque. O planejamento é realizado no sentido de que
se priorize a situação das unidades que venham a permanecer estáticas, por um
maior tempo, na sua Z Aç. Nesse sentido, as ligações necessárias ao sistema
logístico devem ser priorizadas para receberem o apoio do sistema físico.

(2) Deverão receber a mesma prioridade do item anterior, as ligações de
apoio previstas para serem realizadas por meios físicos e que não tenham previsão
de serem atendidas pelo SAM.
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(3) A interação  entre  os  meios  físicos  das Cia Com de Bda e os do
Btl Com permitirão que o sistema lançado ganhe uma amplitude na Z Aç.

(4) A integração rádio-fio permite que o emprego do sistema físico se
estenda no tempo e no espaço, devendo ser planejado como uma forma de garantir
a continuidade das ligações.

d. Sistema de Enlace por Rádio
(1) O emprego do rádio garante a flexibilidade necessária ao desenvolvi-

mento das operações ofensivas.
(2) Antes do ataque, o Btl realiza um rigoroso levantamento do espectro,

de modo a garantir um eficiente planejamento de utilização de freqüências.
(3) O planejamento do sistema de apoio de fogo e manobra deve ser

priorizado, com alocação de recursos (meios em reserva) e tecnologias de MPE.
(4) O gerenciamento do espectro deve ser contínuo e permite ao O Com

levantar a situação dos seus meios e a influência da GE inimiga.
(5) O sistema troncalizado deve ser empregado nos momentos críticos

do combate, visando garantir a coordenação e o controle das peças de manobra.
(6) A interoperabilidade da integração rádio-fio e dos sistemas

troncalizados é fator prioritário no planejamento do apoio de comunicações, e deve
ser orientada no sentido de diminuir as influências da GE inimiga.

e. Sistema de Enlace por Microondas em Visada Direta
(1) O uso do multicanal garante a estrutura necessária ao volume do fluxo

das informações durante as operações ofensivas, sendo empregado desde a fase
de planejamento.

(2) Antes do ataque, o sistema é desdobrado para garantir as medidas
de coordenação e controle necessárias ao planejamento. Nesta fase, a quantida-
de de meios desdobrados é a mínima possível e cobre somente as peças
principais do G Cmdo enquadrante. O desdobramento já visualiza o apoio a ser
realizado durante as ações ofensivas.

(3) Durante o desembocar do ataque, o sistema já deve estar em pleno
funcionamento. Um fator a se levar em consideração para a abertura plena do
sistema é a capacidade de reação do inimigo diante do levantamento de
informações.

(4) O Btl deve manter centros nodais em reserva para atender possíveis
problemas de emprego do material e das flutuações do combate.

(5) Após o ataque, os centros nodais devem ser desdobrados o mais à
frente possível, desde que a segurança o permita, para garantir a progressão das
peças de manobra em primeiro escalão e do apoio de fogo.

(6) A integração do sistema multicanal com os recursos civis na área de
operações garante segurança e economia de meios.

f. Sistema de Enlace por Mensageiro
(1) Os mensageiros devem ser disponibilizados visando ao seu emprego

nos momentos críticos do ataque.
(2) O PCP, PCT e PCR devem dispor de elementos preparados para

executar a missão de mensageiros.
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g. Diversos - Cabe ao Btl coordenar o emprego dos demais meios não
incluídos nos sistemas de enlace anteriormente citados.

4-4. O B Com NO APROVEITAMENTO DO ÊXITO E NA PERSEGUIÇÃO

a. Generalidades
(1) O aproveitamento do êxito (Apvt Exi) é a operação que se segue a um

ataque bem sucedido e que, normalmente, tem início quando a força oponente se
encontra em dificuldades para manter as suas posições.

(2) Caracteriza-se por um avanço contínuo e rápido das forças amigas,
com a finalidade de ampliar ao máximo as vantagens obtidas num ataque e anular
a capacidade do inimigo de reorganizar-se ou realizar um movimento retrógrado
organizado. Permite a destruição do inimigo e de seus recursos com um mínimo
de perdas para o atacante.

(3) A perseguição (Prsg) é a operação destinada a cercar e a destruir uma
força inimiga que tenta fugir. Ocorre, normalmente, logo em seguida ao Apvt Exi
e difere deste por sua finalidade principal, que é a de completar a destruição da
força inimiga que está em processo de desengajamento ou que tenta fugir.

b. Sistema de Comunicações de Comando
(1) A execução descentralizada é a característica do Apvt Exi e da Prsg.

A rede de estradas, o dispositivo e as necessidades de coordenação e controle
são fatores que devem ser considerados no planejamento destes tipos de
operações.

(2) Considerando essas características, os centros de Com de comando
são móveis, utilizando os meios de Com que possam operar em deslocamento.
Funcionam continuamente, propiciando Com com segurança, confiabilidade e
presteza aos elementos apoiados. Normalmente são localizados ao longo dos
eixos de progressão.

c. Sistema de Enlace Físico
(1) A rapidez do movimento não permite, normalmente, a construção de

circuitos físicos. Quando a situação permitir, podem ser empregados os circuitos
existentes ao longo dos eixos de progressão.

(2) O planejador do sistema de Com deverá estar atento às determina-
ções do Esc Sp quanto à apropriação de meios civis; em contato com o E2, deverá
verificar a simpatia da população da região de operações à causa das forças
amigas e as operações futuras a serem executadas pelo Esc apropriado.

d. Sistema de Enlace por Rádio - Este sistema, na maioria das vezes,
constitui a base do sistema de Com, devido à grande mobilidade e rapidez de
deslocamento. Quanto à prescrição-rádio, deve ser observado o grau de sigilo
necessário e a capacidade dos meios de GE da força oponente.
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e. Sistema de Enlace por Microondas em Visada Direta
(1) No Apvt Exi e perseguição, deve haver uma maior flexibilidade no

planejamento, mantendo-se o máximo de centros nodais em reserva, os quais
deverão realizar seus deslocamentos acompanhando os elementos de primeiro
escalão, sendo ativados ao longo do eixo de progressão, mantendo a continuidade
do apoio.

(2) Nesta operação, os CN deverão valer-se dos enlaces via satélite e do
emprego de repetidores, visando aumentar o alcance dos enlaces e estabelecer
rotas alternativas.

f. Sistema de Enlace por Mensageiro - Normalmente são empregados
mensageiros especiais, podendo ser empregados meios de transporte terrestres
ou aéreos.

4-5. O B Com NO RECONHECIMENTO EM FORÇA

a. O reconhecimento em força é uma operação de objetivo limitado,
executada por uma força ponderável, com a finalidade de revelar e testar o
dispositivo e o valor do inimigo ou obter outras informações.

b. O apoio proporcionado pelo Btl a este tipo de operação assemelha-se ao
descrito para a operação de ataque. Ainda que o reconhecimento em força
caracterize-se pela pouca profundidade, o planejador do apoio de comunicações
deverá levar em conta a possibilidade da obtenção de êxito dos escalões de ataque
e a operação transformar-se em um ataque de oportunidade ou um aproveitamento
do êxito.

ARTIGO II

OPERAÇÕES DEFENSIVAS

4-6. GENERALIDADES

a. Durante as operações defensivas, o apoio de Com se avoluma na
quantidade de meios desdobrados. O conhecimento prévio do terreno, o tempo de
planejamento e execução, entre outros aspectos, permite ao Btl, o desdobramen-
to em largura e profundidade, de todos os seus sistemas.

b. O planejamento do apoio deve ser realizado levando-se em consideração
as operações futuras planejadas. Desse modo, a passagem da situação defensiva
para a ofensiva não deve sofrer restrições relativas ao comando e controle.

4-4/4-6



4-7

C 11-20

4-7. O B Com NA DEFESA EM POSIÇÃO

a. Generalidades
(1) Na defesa em posição, uma força procura contrapor-se à força inimiga

atacante numa área organizada em largura e profundidade e ocupada, total ou
parcialmente, por todos os meios disponíveis,

(2) O B Com ao realizar o planejamento das suas ações, deve levar em
consideração o máximo aproveitamento do terreno, tanto quanto a proteger os
sistemas a serem instalados, quanto a aproveitar os recursos já existentes na
área.

(3) Há que se considerar a necessidade de se adotar dispositivos de
expectativas, o que implicará planejamento flexíveis.

(4) No início da preparação da posição defensiva, o sistema mobilidade,
contramobilidade e proteção é priorizado para os trabalhos de organização da
posição defensiva. Numa segunda etapa, a prioridade será transferida para os
sistemas de inteligência, de apoio de fogo e de manobra, nesta ordem.

b. Sistema de Comunicações de Comando
(1) O B Com desdobra, com as suas SU, os centros de comunicações

de comando do PCP e do PCR do G Cmdo enquadrante.
(2) O PCT se torna mais importante quando da adoção do dispositivo de

expectativa.

c. Sistema de Enlace Físico
(1) Nas operações defensivas, os circuitos físicos são priorizados, sejam

via cabo telefônico ou via links de fibra óptica.
(2) Em função das necessidades dos escalões subordinados, o Btl

poderá destacar turmas de construção para apoiar as necessidades das Cia Com/
Bda.

(3) Em princípio, as ligações de apoio do sistema nodal deverão ser
realizadas em circuito físico. O Btl buscará aproveitar os recursos civis existentes
na Z Aç sempre que possível.

d. Sistema de Enlace por Rádio
(1) No planejamento do emprego do rádio, o B Com deve buscar o

emprego de repetidores, colocados o mais à retaguarda possível, visando dificultar
a atuação da guerra eletrônica inimiga.

(2) Em função da amplitude de desdobramento dos meios físicos, o rádio
só deverá ser empregado nos momentos críticos das ações de defesa.

(3) Durante  o  início dos trabalhos de preparação da posição defensiva
(P Def), o Btl disponibilizará equipamentos troncalizados para atender às
necessidades iniciais de coordenação e controle.

e. Sistema de Enlace por Microondas em Visada Direta
(1) Este tipo de enlace tem um largo emprego na defesa em posição, uma

vez que a sua estrutura será a base de fluxo das informações de todos os sistemas
operacionais.

(2) O tempo disponível de preparação da posição indicará o volume do uso
dos meios físicos em substituição dos meios rádio. No planejamento do sistema,
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os enlaces são priorizados em termos de distâncias e segurança para que sejam
substituídos os enlaces rádio por físicos.

f. Sistema de Enlace por Mensageiro - O mensageiro é empregado como
meio suplementar de Com nos momentos críticos da defesa em posição.

g. Diversos - O B Com coordena a utilização de todos os meios de
comunicações não enquadrados nos tópicos supracitados, e os integram ao
sistema de C2 do G Cmdo enquadrante.

4-8. O B Com NOS MOVIMENTOS RETRÓGRADOS

a. Generalidades
(1) O B Com, quando no apoio a um movimento retrógrado, planeja as

suas ações levando em consideração os seguintes aspectos:
(a) tipo de operação a ser realizada;
(b) escalão empregado; e
(c) ações futuras planejadas.

(2) O emprego dos meios de comunicações, nas posições de retarda-
mento, segue os princípios básicos de emprego quando da defesa em posição.
Entretanto, a manobra a ser realizada define as peculiaridades referentes ao
emprego dos sistemas de comunicações.

b. Sistema de Comunicações de Comando
(1) O B Com, normalmente, não desdobra C Com de comando do PCP

para apoio às operações. O PCT do escalão considerado é reforçado em meios,
de modo a prover a estrutura de Com necessária ao C2.

(2) O C Com de comando do PCR é estruturado em função da localização
deste órgão e das necessidades da A Ap Log.

c. Sistema de Enlace Físico
(1) Os meios físicos empregados se limitam a circuitos locais e àqueles

que se apropriem dos meios civis existentes.
(2) Não é usual o emprego de meios físicos em substituição ao sistema

de enlace por microondas em visada direta.

d. Sistema de Enlace por Rádio
(1) As manobras enquadradas dentro dos princípios do movimento

retrógrado têm uma grande dependência do apoio dos sistemas que utilizam o
rádio. O equilíbrio entre a necessidade de sigilo e a flexibilidade é o aspecto
principal a ser considerado por ocasião dos planejamentos.

(2) O Btl, no seu planejamento, prioriza o sistema rádio, bem como, apóia
as unidades subordinadas com os meios necessários ao desenvolvimento das
operações.

e. Sistema de Enlace por Microondas em Visada Direta - O emprego
deste sistema se faz em função da segurança necessária ao emprego dos meios
e do tempo de permanência em posição.
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f. Sistema de Enlace por Mensageiro
(1) As características dos movimentos retrógrados impõem que o

emprego dos mensageiros seja planejado nos momentos pré-definidos, quando
os usos de outros meios possam trazer prejuízo ao sigilo da operação.

(2) O B Com disponibiliza e coordena o emprego dos mensageiros.

g. Diversos - Cabe ao Btl coordenar o emprego dos meios não enquadrados
nos demais sistemas.

ARTIGO III

AÇÕES COMUNS ÀS OPERAÇÕES BÁSICAS E
OPERAÇÕES COMPLEMENTARES

4-9. GENERALIDADES

a. Ações comuns às operações básicas - Estas ações correspondem
àquelas que são realizadas, com grau de intensidade variável, no decorrer das
operações ofensivas e defensivas.

b. Operações complementares - Estas operações destinam-se a apoiar
as operações básicas e a contribuir para o incremento e a aplicação do poder de
combate.

4-10. O B Com NA ULTRAPASSAGEM E ACOLHIMENTO

a. Generalidades
(1) A ultrapassagem é uma ação comum na qual uma unidade ataca

através de outra que se encontra em contato com o inimigo. Exige planejamento
cuidadoso e coordenação cerrada entre as forças que participam da operação.

(2) O acolhimento é uma ação comum na qual uma força que realiza um
movimento retrógrado passa através da Z Aç de uma força que ocupa uma posição
defensiva à retaguarda. Esta operação é utilizada quando se deseja substituir uma
força que esteja demasiadamente empenhada ou se encontre muito desfalcada.
Pode também ocorrer como parte de um movimento retrógrado ou para permitir o
retraimento de uma força que deva cumprir uma outra missão.

(3) Após acolhida, a força que retrai poderá:
(a) deslocar-se para área de repouso, a fim de reorganizar-se e passar

por novo período de instrução;
(b) cobrir o retraimento de outra força; e
(c) deslocar-se para outra área, a fim de ser empregada em nova

missão.
(4) Os aspectos a seguir abordados aplicáveis à ultrapassagem, são

válidos também para o acolhimento.
(5) O oficial de comunicações (O Com) e eletrônica da força que realiza

uma ultrapassagem deve coordenar, minuciosamente, todos os detalhes de
comunicações com o O Com Elt da força que está em posição.
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b. Sistema de Comunicações de Comando - O PC do G Cmdo que
realizará a ultrapassagem deve ser estabelecido nas vizinhanças do PC da GU ou
G Cmdo a ser ultrapassado.

c. Sistema de Enlace Físico - Deverão ser aproveitados ao máximo, pela
força que ultrapassa, os circuitos existentes, lançados pela força em posição,
havendo um mínimo de lançamento de circuitos complementares. Os circuitos
devem ser utilizados por ambas as forças.

d. Sistema de Enlace por Rádio - Na ultrapassagem, é normal a
prescrição rádio livre quando do início da ação, ou imediatamente antes, de forma
a não alertar o inimigo para a operação. Deverá ser observada a manutenção da
fisionomia da frente a fim de evitar que a força adversária perceba e tire vantagem
da concentração de meios da força amiga.

e. Sistema de Enlace por Microondas em Visada Direta - A força que
ultrapassa não deve empregar o seu equipamento de multicanal até que a
ultrapassagem esteja terminada, empregando, até que se conclua a operação, os
meios disponibilizados pela força que está em posição.

f. Sistema de Enlace por Mensageiro - Os serviços de mensageiros de
escala e mensageiros especiais devem ser empregados por ambas as forças para
atender às suas necessidades.

g. Visuais, Acústicos e Diversos - Os meios visuais são intensamente
empregados, particularmente os fumígenos, artifícios de sinalização, bandeirolas
e painéis, no balizamento de itinerários, controle de trânsito, dentre outros.

4-11. O B Com NA SUBSTITUIÇÃO EM POSIÇÃO

a. Generalidades
(1) A substituição em posição é uma ação comum na qual, por ordem do

Esc Sp, uma força ou parte dela é substituída por outra em uma área de combate.
As responsabilidades pelas missões de combate e pela zona de ação da força
substituída são assumidas pela força que substitui.

(2) O eficiente apoio de comunicações em uma operação de substituição
em posição exige uma íntima coordenação entre os O Com Elt das forças
interessadas.

(3) A força que substitui passa a controlar o sistema de comunicações
estabelecido na Z Aç e a utilizar todas as instalações da força substituída,
particularmente os circuitos físicos, quando o seu comandante assume a
responsabilidade pela área.

(4) As Com da força substituída devem permanecer em funcionamento
até o término da substituição.

b. Sistema de Comunicações de Comando - A força que substitui deve
utilizar os centros de comunicações de comando já instalados ou, quando isto não
for possível, justapor-se a estes.
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c. Sistema de Enlace Físico - Devem ser aproveitados ao máximo os
circuitos lançados pela força substituída.

d. Sistema de Enlace por Rádio - A força substituída deve continuar
operando o seu sistema em proveito próprio e da força que substitui. A força que
substitui deve manter seu rádio em silêncio até que a substituição esteja
concluída, visando manter o sigilo da operação. Podem ser estabelecidas redes
de ligação entre as duas forças para atender possíveis situações de emergência,
facilitando a coordenação entre ambas.

e. Sistema de Enlace por Microondas em Visada Direta - Os equipa-
mentos da força substituída permanecem operando até o final da operação,
apoiando, também, a força que substitui.

f. Sistema de Enlace por Mensageiro - Este sistema cresce de
importância nas operações de substituição em posição, tendo em vista o grau de
segurança da operação. Os serviços de mensageiros de escala devem ser
coordenados pela força que, no momento, exercer o comando da Z Aç. O serviço
de mensageiros especiais têm grande emprego pela força que substitui.

g. Visuais, Acústicos e Diversos - Os meios visuais são intensamente
empregados, particularmente os fumígenos, artifícios de sinalização, bandeirolas
e painéis, no balizamento de itinerários, controle de trânsito, dentre outros.

4-12. O B Com NA JUNÇÃO

a. Generalidades
(1) A junção é uma operação complementar que envolve a ação de duas

forças terrestres amigas que buscam o contato físico. Pode ser realizada entre
uma força em deslocamento e uma outra estacionária, ou entre duas forças em
movimentos convergentes.

(2) O planejamento para junção deve assegurar estreita coordenação de
esforços entre a força de junção e a força estacionária. Ampla troca de
informações entre as duas forças deve ser prevista, inclusive de planos elabora-
dos, conseqüentes de planejamentos prévios e minuciosos, realizados com o
propósito de reduzir os riscos inerentes a esse tipo de operação.

b. Planejamento - São tomadas as seguintes providências relativas às
comunicações:

- ligações de comando e EM;
- coordenação e troca de planos de comunicações;
- compatibilização dos sistemas de comunicações; e
- estabelecimento de um sistema de reconhecimento mútuo.
(1) Nas ligações de comando e de EM, é desenvolvido o plano de

reconhecimento mútuo em detalhes, para evitar a possibilidade de hostilidades
entre as forças ou que uma seja atingida por fogos da outra. Este plano inclui o
emprego de meios de comunicações para o reconhecimento e a identificação.

(2) Coordenação e troca de planos de Com
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(a) O estabelecimento de um sistema de Com para a operação de
junção impõe a coordenação feita pelo Esc Sp, por intermédio de uma diretriz e
da adoção de instruções para a exploração das Com comuns para os comandos
interessados. Essas instruções devem conter, pelo menos, as seguintes instru-
ções comuns:

- indicativos e freqüências de rádios;
- codinomes;
- sinais visuais e sonoros de identificação para uso diurno e

noturno; e
- senhas e sinais de reconhecimento.

(b) A distribuição de freqüências para as Com rádio, entre as forças
estacionária e a em deslocamento, é feita nos níveis grande comando, grande
unidade, unidade e subunidade e, em alguns casos, até mesmo fração. As normas
gerais para a identificação entre as tropas envolvidas têm de estabelecer meios,
métodos e sinais confiáveis, para serem utilizados, eficientemente, de dia, à noite
ou sob condições de reduzida visibilidade.

(c) As I E Com Elt ou seus extratos, são permutados (ou quando
estas instruções forem comuns, são difundidas) de modo a prover, até o nível
pelotão, as informações que elas contêm.

(d) Devem ser previstas e estabelecidas redes-rádio especiais, para
as ligações entre os comandos interessados, tais como:

- rede-rádio, de longo alcance, para o controle de ambas as forças
envolvidas.

- redes-rádio, de menor alcance, para as ligações entre as
unidades, subunidades e pelotões de primeiro escalão, diretamente envolvidos na
operação de junção.

- rede-rádio para a ligação dos elementos de apoio de fogo de
ambas as forças, quando já não houver uma rede que atenda a esta finalidade no
comando de artilharia enquadrante.

(3) Compatibilização dos sistemas de Com - Os sistemas de Com das
forças envolvidas na junção e da força aérea que apóia a operação terrestre devem
ser interligados.

(4) Estabelecimento de um sistema de reconhecimento mútuo
(a) Por ocasião da troca dos esquemas de manobra e dos planos de

comunicações, são estabelecidas medidas de reconhecimento mútuo para todas
as forças envolvidas na operação. Tais medidas devem constar do plano (ou
ordem) de operações para a junção, do anexo de Com, do calco de operações e
das instruções para a exploração das comunicações.

(b) São medidas de reconhecimento mútuo, com emprego de meios
de comunicações, a utilização de artifícios pirotécnicos, a autenticação de redes
e de mensagens, o código de mensagens preestabelecidas e outras, tais como:
sistemas de senhas e contra-senhas, identificação ar-terra de zonas e de limites
(emprego de fumígenos coloridos, de painéis etc), identificação terra-terra de
viaturas e de pessoal (emprego de braçais, gestos, sinais com lanternas etc) e
sinalização de pontos e de itinerários, também, com a utilização de artifícios
pirotécnicos, fumígenos coloridos, painéis e outros indicadores.
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ARTIGO IV

OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS E

SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS DE AMBIENTE

4-13. O B Com NA TRANSPOSIÇÃO DE CURSO DE ÁGUA

a. Generalidades
(1) Em áreas operacionais do continente (AOC), as forças combatentes

encontram, com muita freqüência, cursos de água obstáculos de características
variáveis e que devem ser transpostos para permitir o cumprimento de determinada
missão, sob condições de combate.

(2) O estabelecimento de uma cabeça-de-ponte (C Pnt) é o meio
normalmente utilizado pela Força Terrestre (F Ter) para permitir o prosseguimento
das operações na segunda margem de um curso de água obstáculo.

(3) Embora a conquista e a manutenção de uma C Pnt possa ser, para
determinado escalão, uma operação-fim, o mais normal é constituir-se numa
operação-meio, visando ao cumprimento de uma missão mais profunda nas linhas
inimigas.

(4) As transposições de cursos de água obstáculo podem ser imediatas
ou preparadas. O Ex Cmp é o escalão mais apropriado para planejar e executar
a transposição preparada de cursos de água de grande vulto (com largura superior
a trezentos metros). A DE é apta ao planejamento e execução da transposição
preparada nos demais tipos de cursos de água.

(5) Em uma transposição de curso de água, são necessárias Com
confiáveis para coordenação contínua e emprego eficiente do grande número e varie-
dade de unidades de apoio necessárias a este tipo de operação. Todos os meios dis-
poníveis de comunicações podem vir a ser necessários para assegurar as ligações.

(6) O B Com fornece o apoio de material e pessoal de Com para os
elementos do G Cmdo enquadrante que necessitarem na área de travessia.

b. Sistema de Enlace Físico
(1) O sistema físico deve ser usado tão largamente quanto a situação o

permita, particularmente, pela necessidade de sigilo. No âmbito do G Cmdo
enquadrante, os ramais longos para unidades e instalações subordinadas,
localizadas nas proximidades dos C Com, propiciam a integração desses
elementos através do sistema de comunicações de área.

(2) São estabelecidas comunicações, desde o início das operações,
entre os postos de comando mais avançados (na segunda margem) e os situados
mais à retaguarda, através da integração rádio-fio. O fio é lançado através do rio,
o mais cedo possível.

(3) Diversos circuitos são lançados para permitir ligação direta entre os
elementos da força de travessia e do posto central de controle de trânsito, até os
elementos da área de defesa e os comandantes da área de travessia, buscando
maior confiabilidade através de rotas alternativas. O sistema físico é o mais
utilizado durante as fases iniciais da travessia e na área de defesa, para evitar
comprometer os objetivos de dissimulação a serem atingidos pela força que
mantém o contato.
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c. Sistema de Enlace por Rádio
(1) O uso indiscriminado do rádio pode fornecer ao inimigo importantes

indicadores referentes aos planos e preparativos da travessia. Assim sendo, deve
ser dada ênfase especial à segurança das Com e às medidas de proteção
eletrônicas durante toda a ação.

(2) Devem ser negadas ao inimigo as informações de que ele necessita
para reagir com rapidez, eficiência e com energia contra a força que realiza a
operação de travessia, enquanto ela está vulnerável. O inimigo tentará interromper
o comando e o controle da operação por meio da anulação das Com. Isto deve ser
evitado por meio do correto emprego das regras de segurança e de exploração das
comunicações.

(3) Antes de uma transposição preparada, o uso do rádio deve ter um
maior grau de restrição. Inicialmente, o esforço das comunicações é feito por
intermédio dos meios físicos e mensageiros. Após o início da operação ou durante
uma transposição imediata, faz-se um maior emprego dos meios rádio, visuais e
acústicos dentro da área em que se realiza a travessia e o assalto. Assim que as
operações na margem oposta o permitirem, as equipes de comunicações dos
diversos escalões realizam a transposição a fim de ampliar os sistemas de
comunicações na segunda margem.

(4) Redes-rádio especiais são estabelecidas para controlar o movimento
durante a transposição:

(a) Redes do Cmt da área de travessia - Estas redes devem incluir os
Cmt dos locais de travessia, os postos de controle de trânsito, as unidades de
engenharia, os elementos que defendem a área de travessia e as unidades que
atravessarão o rio, as quais integrarão a rede enquanto estiverem na área de
travessia.

(b) Rede de controle de movimento - O posto central de controle de
trânsito atua como posto diretor de rede. Nesta rede estão o centro de operações
táticas do G Cmdo enquadrante, os Cmt de áreas de travessia e os postos de
controle de trânsito.

d. Sistema de Enlace por Microondas em Visada Direta - Tão logo
possível, os equipamentos de multicanal são instalados, na segunda margem, de
forma a integrar também por este meio, os elementos lá situados com o sistema
desenvolvido à retaguarda.

e. Sistema de Enlace por Mensageiro - O Cmt da área de travessia, a
polícia do exército e os elementos locais de segurança são incluídos no itinerário
dos mensageiros de escala. Mensageiros especiais motorizados ou aéreos
devem estar disponíveis para entregar mensagens urgentes que não possam ser
transmitidas por meios elétricos.

4-14. O B Com NAS OPERAÇÕES EM AMBIENTE DE SELVA

a. Generalidades
(1) As características climáticas e operacionais da selva e as servidões

por ela impostas ao movimento trazem uma série de conseqüências para as Com.
A umidade e o calor excessivos danificam os equipamentos de comunicações e
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os circuitos eletrônicos; a falta de estradas limita ou até mesmo impede a
utilização de viatura de comunicações; a densidade da vegetação atenua
fortemente os sinais de rádio; as grandes distâncias existentes entre diferentes
elementos de manobra exigem o uso de conjuntos-rádio de maior potência e o
emprego de antenas especiais. Por outro lado, o ambiente operacional da selva
pode afetar o combatente, exigindo cuidados especiais com a adaptação e
preparação do pessoal de Com, antes mesmo de iniciar-se as operações.

(2) A demanda de comunicações é significativamente ampliada devido à
descentralização das ações e ao grande afastamento dos elementos de manobra.

b. Sistema de Enlace Físico - As condições de transitabilidade no interior
da selva tornam penoso o transporte de volumes, dificultando o lançamento e
assentamento de circuitos físicos. O lançamento por aeronaves, desde que haja
disponibilidade de bobinas especiais e não se necessite recolher os circuitos após
o seu emprego, é uma solução para agilizar a instalação dos circuitos.

c. Sistema de Enlace por Rádio
(1) Por sua maior eficiência na área de selva, as comunicações rádio em

HF são de fundamental importância.
(2) As aeronaves podem auxiliar as Com rádio terrestres, seja atuando

como postos de retransmissão rádio, seja reconhecendo o terreno para a
instalação de postos (inclusive de retransmissão), particularmente, nas regiões
entre as bases de combate e os escalões menores a elas subordinados.

(3) A utilização do satélite de comunicações atenuará em muito as
restrições e dificuldades que as condições da selva apresentam ao uso do rádio,
obtendo-se um grau satisfatório de confiabilidade nas comunicações.

d. Sistema de Enlace por Microondas em Visada Direta
(1) Este tipo de enlace está sujeito às mesmas limitações dos meios

físicos e do rádio. Enfrenta, ainda, as dificuldades inerentes à propagação das
ondas eletromagnéticas na selva, particularmente por empregar equipamentos
rádio que operam na faixa de freqüência, cuja propagação acontece em linha de
visada direta.

(2) A inexistência de dados precisos sobre a altimetria, por sua vez, pode
prejudicar a determinação de locais para a instalação de terminais ou repetidores.

(3) A dependência de estradas ou terrenos transitáveis para que as
viaturas que transportam os equipamentos possam atingir os locais selecionados
para a operação é outro aspecto importante a ser levado em consideração.

(4) No estabelecimento do sistema de enlace por microondas, sempre
que possível, buscar-se-á a integração por intermédio do uso de satélites e de
sistemas civis existentes.

e. Sistema de Enlace por Mensageiro
(1) O emprego do mensageiro fica limitado ao interior dos pontos fortes,

bases de combate ou localidades, onde costumam existir pequenas redes de
estradas.

(2) O emprego do mensageiro motorizado ressente-se da falta de
rodovias. O emprego de meios fluviais ou aéreos para o transporte do mensageiro
deve, sempre que disponível, ser empregado.
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CAPÍTULO 5

APOIO LOGÍSTICO

ARTIGO I

APOIO LOGÍSTICO NO B Com

5-1. GENERALIDADES

a. O B Com é elo na cadeia de Ap Log para as suas subunidades orgânicas
e em reforço.

b. Os Grupos de Pessoal e Logística do EM da U mobíliam o Centro de
Operações Logísticas (COL) no PC do Btl. Desta instalação, o S1 e o S4,
auxiliados pelos elementos da SU C Ap, planejam, coordenam, sincronizam e
conduzem o Ap Log do B Com.

c. No nível U, o Apoio Logístico deve ser planejado e executado de modo a
que todas as funções logísticas desenvolvidas pela Cia C Ap sejam priorizadas
para os elementos desdobrados, de modo a liberar os Cmt SU para as atividades
de instalação e manutenção dos meios de Com, sobrecarregando-os o mínimo
possível com as preocupações logísticas. O COL deve atuar de modo a colocar
o suprimento, a manutenção, o apoio de saúde, rações e água, no momento e no
local que se fizerem necessários para apoiar as atividades de apoio ao combate
das SU.

d. Os encargos logísticos devem ser minimizados nas SU, tanto quanto
possível, e colocados sob a responsabilidade e controle do Btl, permitindo que os
Cmt de SU concentrem-se nas atividades específicas e no acompanhamento da
situação dos diversos meios de Com.
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5-2. RESPONSABILIDADES

a. Comandante - É o responsável pelo Ap Log aos Elm orgânicos do seu
Btl. Planeja e conduz as operações de Ap Log com a mesma atenção empregada
no planejamento e na conduta das operações de apoio ao combate.

b. Estado-maior do Btl:
(1) o oficial de pessoal (S1) planeja, coordena e supervisiona as

atividades de pessoal e saúde;
(2) o oficial de logística (S4) é o oficial responsável pelas funções

logísticas de suprimento, manutenção e transportes do B Com. Além disso,
mantém estreita ligação com o S3 para providenciar o apoio à execução dos
planos de emprego da unidade. Normalmente exerce a função de chefe do COL;

(3) o Ch do COL é o coordenador do Ap Log do Btl, integrando e
sincronizando os planejamentos da logística do pessoal e do material à manobra
e ao apoio ao combate planejados no COT. O S4 deve antecipar-se às necessi-
dades de Ap Log, encaminhar os pedidos de apoio ao Esc Sp com oportunidade,
fiscalizar o apoio que é prestado à U e planejar, coordenar e sincronizar toda a
logística interna do batalhão;

(4) os Cmt de SU são responsáveis pelo apoio logístico no âmbito das
respectivas SU. Solicitam, controlam e coordenam a distribuição do suprimento,
a manutenção de 1º escalão das viaturas e de todos os demais equipamentos, a
manutenção de 1º e 2º escalão do armamento. Administram e controlam o efetivo
da SU. Supervisionam as funções logísticas de suprimento e manutenção,
planejadas e controladas pelo EM do Btl.

5-3. ELEMENTOS DE APOIO LOGÍSTICO

a. Companhia de Comando e Apoio
(1) O Ap Log no B Com é executado pelas frações orgânicas da Cia C Ap.
(2) As demais SU, por meio de suas seções de comando, executam as

funções logísticas no âmbito interno.

b. Centro de operações logísticas
(1) O Centro de Operações Logísticas (COL) é a instalação do PC onde

é planejada, coordenada, e sincronizado o Ap Log da U.
(2) O COL é mobiliado por:

(a) oficial de logística (Ch COL);
(b) oficial de pessoal;
(c) grupo de pessoal;
(d) grupo de logística.

c. Elementos de Estado-Maior
(1) Oficial de Logística - S4

(a) O S4 é o assessor do Cmt para as atividades da logística do
material e o coordenador do Ap Log da U. Tem como auxiliares diretos o Cmt da
Cia C Ap, o Adj do S4 e os elementos do grupo de logística do Pel Cmdo.
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(b) Suas principais atribuições estão especificadas no Capítulo 3
deste manual.

(2) Oficial de Pessoal - S1
(a) O S1 é o assessor do Cmt para as atividades da logística do

pessoal.
(b) Suas principais atribuições estão especificadas no Capítulo 3

deste manual.
(3) Têm ainda encargos e responsabilidades logísticas, nos respectivos

setores funcionais, os seguintes oficiais do EM especial:
(a) Cmt Cia C Ap é o Cmt da AT do Btl;
(b) Cmt Pel Mnt é Oficial de Mnt;
(c) Cmt Seção Cmdo;
(d) Ch Gp Sau;
(e) os principais deveres e atribuições desses oficiais constam do

manual de campanha C 101-5 - ESTADO-MAIOR E ORDENS.

d. Outros Elementos ligados às funções logísticas
(1) O Cmt SU é o responsável pelo planejamento, coordenação e

fiscalização do Ap Log no nível da SU. É o responsável pelos pedidos de
suprimentos de classe I, III e V, bem como de água e de outros materiais
necessários ao recompletamento da dotação da SU, supervisionando a distribui-
ção desses suprimentos. É, também, o responsável pelas funções logísticas de
manutenção, saúde e recursos humanos.

(2) O encarregado do material, o sargenteante e o furriel são os principais
auxiliares e executantes do Ap Log:

(a) o encarregado do material desenvolve atividades relacionadas à
logística do material no âmbito da SU. Controla as viaturas da SU e providencia
todos os tipos de suprimento, exceto ração, água e de saúde. Controla, planeja
e supervisiona o trabalho do Furriel no P Remn. Fiscaliza, orienta e controla as
atividades das frações e elementos de manutenção e suprimento recebidos em
apoio ou reforço pela SU;

(b) o sargenteante desenvolve atividades relacionadas à logística do
pessoal no âmbito da SU. É o encarregado de todas as atividades relacionadas
ao controle de efetivos, rações, água, transporte de mortos e evacuação de feridos.
Fiscaliza, controla e orienta as atividades das frações e elementos de aprovisio-
namento e saúde recebidas em apoio ou reforço pela SU;

(c) o furriel é o encarregado do recebimento e transporte de todo o
suprimento no PIL, na AT ou ATSU. É o responsável pelo remuniciamento da SU,
elaboração dos pedidos de munição e da operação do P Remn SU. Sob
coordenação do sargenteante realiza o transporte de água para a SU, a
distribuição das rações às frações e o transporte dos mortos para o P Col M do
Btl;

(3) nos Pel, é da responsabilidade do Cmt Pel providenciar os primeiros
socorros aos seus homens e evacuar os feridos o mais rapidamente possível. Deve
permanecer a par da situação logística do pelotão e providenciar a tempo os
pedidos de suprimento. Deve ter perfeito conhecimento, também, do estado do
material e do armamento do pelotão e solicitar o recompletamento da dotação logo
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que possível, esclarecendo se o material foi perdido, destruído ou encontra-se em
mau estado. Solicita o suprimento de água sempre que necessário. No tocante
às atividades da função logística de recursos humanos, o Cmt Pel deve dar
especial atenção à manutenção da disciplina e do moral da tropa, além do controle
de efetivos. Em todas essas atividades é auxiliado pelo sargento adjunto.

ARTIGO II

LOCALIZAÇÃO E DESDOBRAMENTO

5-4. GENERALIDADES

a. O Ap Log no B Com se processa a partir da A Ap Log do G Cmdo
enquadrante, desdobrada pelo B Log ou Gpt Log orgânico.

b. Os meios para o Ap Log do B Com estão reunidos na Cia C Ap. Como
unidade de apoio ao combate, é normal que o Btl, por sua forma peculiar de
emprego, não realize a divisão de seus meios de apoio logístico em trens de
estacionamento (TE) e trens de combate (T Cmb). Normalmente os trens
desdobram-se numa mesma região (Fig 5-1), denominada de AT e mais bem
detalhada no item 5-6. deste artigo.

Fig 5-1. Posto de Comando e AT do B Com

c. Denominam-se trens da unidade o conjunto de viaturas, equipamentos,
pessoal e material que esta possui para o apoio logístico em proveito do conjunto.
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5-5. PLANEJAMENTO LOGÍSTICO

a. Generalidades
(1) O planejamento logístico em qualquer escalão será realizado com

base no planejamento logístico do Esc Sp e acrescidos das particularidades e
peculiaridades do escalão considerado, devendo regular todos os pormenores da
execução do Ap Log.

(2) O planejamento logístico deve assegurar o Ap Log durante todas as
fases de uma operação. Este planejamento deve ser realizado de forma coorde-
nada e simultânea com o planejamento do desdobramento dos meios de
comunicações.

(3) O planejamento logístico deve ser tão detalhado quanto o tempo
disponível permitir. O emprego de procedimentos padronizados e NGA, deverão
facilitar o trabalho dos oficiais do EM no planejamento logístico. Para simplificar
e agilizar a transmissão das ordens, somente o que não estiver previsto nas NGA
deverá ser incluído nas ordens expedidas pelo Cmt do B Com.

b. Princípios
(1) As funções logísticas  (suprimento, manutenção, transportes e

recursos humanos) devem antecipar-se às necessidades do elemento apoiado e
serem desdobradas o mais próximo possível desse.

(2) O planejamento logístico é uma atividade contínua. A coordenação
entre o planejamento do emprego dos meios de Com e o logístico é essencial e
deve enfocar todos os fatores que podem ter efeito significativo na missão do Btl.

(3) A constante avaliação da situação do desempenho dos meios de Com
e o levantamento das necessidades para as futuras operações são atividades
críticas para o planejamento do Ap Log.

(4) Os elementos diretamente envolvidos na instalação e manutenção
dos meios de Com devem ser aliviados ao máximo de seus encargos logísticos.

c. Apoio às operações de emprego dos meios de Com
(1) Para assegurar um apoio efetivo, os elementos envolvidos com o

planejamento e execução do apoio logístico devem ter o perfeito conhecimento da
intenção do comandante e dos planejamentos de emprego dos meios de Com. É
de fundamental importância que eles saibam:

(a) o que cada elemento apoiado irá fazer no cumprimento da missão;
(b) onde cada elemento apoiado estará, em cada fase e no final da

missão; e
(c) como os elementos apoiados executarão a missão.

(2) Após analisar o conceito da operação, os planejadores da logística
devem ser capazes de detalhar o Ap Log que será necessário para a operação.
Eles devem determinar:

(a) o tipo de apoio necessário;
(b) a quantidade de apoio necessário; e
(c) a prioridade de apoio por tipo e por subunidade.

(3) Com base nas necessidades, as possibilidades da logística devem
ser avaliadas respondendo as seguintes questões:

(a) quais os recursos logísticos que estão disponíveis (orgânicos e
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em apoio)?
(b) onde estão os recursos logísticos e as instalações logísticas do

escalão superior?
(c) quando os recursos logísticos estarão disponíveis para os

elementos apoiados?
(d) como os recursos logísticos podem ser disponibilizados?

(4) Baseado nesta análise, o planejamento logístico poderá ser desen-
volvido, adequando-se a disponibilidade com as necessidades.

d. Estimativa logística do B Com
(1) A estimativa logística é uma análise dos fatores que podem afetar o

cumprimento da missão. Os planejadores logísticos utilizam-se desta estimativa
para a formulação de L Aç e para o planejamento do Ap Log em apoio às operações
definidas pelo Cmt Btl.

(2) No nível unidade, raramente a estimativa logística constará de um
documento escrito. O S1 e o S4, freqüentemente, irão formulá-la em termos que
respondam as seguintes perguntas:

(a) qual a situação atual quanto aos recursos humanos, à saúde e à
manutenção, aos suprimentos e aos transportes, à engenharia e ao salvamento?

(b) quanto e o que é necessário para apoiar a operação?
(c) que tipo de apoio externo (Esc Sp) é necessário?
(d) as necessidades poderão ser atendidas através do processo

normal, ou serão necessários outros processos de suprimento?
(e) o que está faltando e qual o impacto desta falta na operação?
(f) que L Aç deverá ser apoiada?
(g) onde estão os elementos a serem apoiados durante a operação?

5-6. ÁREA DE TRENS

a. Área de trens (AT) é a área onde se instalam os trens da unidade e de
onde irradiam as atividades de apoio logístico.

b. Além das frações específicas para a prestação do Apoio Logístico, estão
desdobradas na AT outras frações de apoio orgânicas da Cia C Ap.

c. Os trens do Btl fornecem Ap Log às subunidades e aos elementos em
reforço, particularmente no que se refere à manutenção orgânica, todas as
classes de suprimento, PS (inclusive evacuação de feridos das SU), transporte de
suprimento, evacuação do material danificado, capturado e salvado e registro e
evacuação de mortos.

d. Composição (Fig 5-2)
(1) AT/B Com - Justaposta ao PCP do B Com é composta de:

(a) um posto de socorro;
(b) um posto de remuniciamento;
(c) um posto de coleta de salvados e capturados;
(d) uma área de cozinhas;
(e) uma área de estacionamento de viaturas;
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(f) postos de distribuição de Sup Cl I (se for o caso) e III;
(g) um posto de coleta de mortos;
(h) um posto de banho;
(i) um posto de manutenção; e
(j) um local de aterragem de helicópteros.

(2) AT/SU
(a) Cia Com PCR - Desdobra justaposta ao PCR/G Cmdo enquadrante

e próxima à A Ap Log/G Cmdo enquadrante.
(b) Demais SU - Compõem a AT/B Com.

Fig 5-2. Constituição da AT do B Com

e. Localização
(1) Normalmente, os trens do Btl localizam-se próximos a área do PCP

do G Cmdo enquadrante, buscando atender a sua atividade fim.
(2) A localização dos trens do Btl deve se basear, em princípio, nos

fatores: manobra, terreno, segurança e situação logística, e está condicionado à
instalação do PCP do G Cmdo.
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f. Segurança
(1) Segurança do fluxo

(a) Distância de apoio X possibilidades do inimigo - Quanto maior for
a distância a percorrer para proporcionar o apoio, maior será a possibilidade de
intervenção do inimigo sobre o fluxo.

(b) Pontos críticos X possibilidades do inimigo - Um ponto crítico,
situado ao longo de uma via utilizada como E Sup Ev, oferece ao inimigo a
possibilidade de interferir no fluxo, levando à sua restrição ou interrupção. Como
pontos críticos, podem ser considerados viadutos, pontes, passagens de nível,
desfiladeiros e outros.

(c) E Sup Ev X possibilidades do inimigo - Quanto mais próximo o eixo
de suprimento e evacuação passar por regiões adequadas ao homizio e interfe-
rência do inimigo, maior é a necessidade de proteção dos comboios e de
patrulhamento de estradas.
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(d) E Sup Ev X flancos expostos - Quanto mais próximo o eixo de
suprimento e evacuação estiver de flancos expostos às penetrações inimigas,
maior ameaça existe à continuidade do fluxo de apoio.

(2) Segurança das instalações
(a) Dispersão e apoio mútuo - As dimensões da área devem permitir

adequada e suficiente dispersão das instalações, sem prejuízo para o apoio mútuo
requerido entre os elementos que se desdobram dentro da área de trens. Essas
dimensões podem variar em função, principalmente, do terreno e dos meios a
desdobrar.

(b) Facilidade para a defesa - As características do terreno devem
facilitar a defesa do pessoal e das instalações. É propiciada pela existência de
elevações que permitam a instalação de postos de vigilância, de cursos de água
obstáculos, onde os limites da referida área possam se apoiar, ou a inexistência
de faixas ou pontos favoráveis à infiltração inimiga. O B Com, sempre que possível,
participa e se insere no sistema de defesa do PCP do escalão considerado.

(c) Proximidade de tropa amiga - Considerar, particularmente, a
proximidade de forças em reserva, que estejam justapostas à região considerada
ou dela tão próximas que permita incluí-la, total ou parcialmente, no seu
dispositivo de segurança.

(d) Flancos expostos ou desprotegidos - Afastamento de uma área
em relação a flancos expostos à penetração do inimigo ou de flanco seguramente
protegido por tropas vizinhas ou por obstáculos de vulto.

(e) Distância de segurança - É a menor distância, em linha reta,
admitida entre a área de trens e a linha de contato (LAADA nas operações
defensivas).

g. Controle
(1) O S4 é o responsável, perante o comandante, pelo controle dos trens

da unidade. Ele estuda continuamente a situação, a fim de propor a oportunidade
do deslocamento dos trens, de maneira a facilitar o apoio às operações.

(2) Após a decisão de realizar um deslocamento, o S4, em coordenação
com o S3, aciona o reconhecimento dos itinerários e das novas áreas e expede
a ordem de deslocamento, normalmente verbal.

(3) O Cmt Cia C Ap caberá determinar a localização específica de cada
elemento na área de trens, bem como a responsabilidade pela execução dos
deslocamentos, o controle e a segurança dos trens.

5-7. PONTO INTERMEDIÁRIO LOGÍSTICO (PIL)

a. Generalidades - Ponto Intermediário Logístico (PIL) é o local, previa-
mente selecionado, de encontro entre os elementos apoiado e apoiador onde se
realizam atividades logísticas de suprimento, recompletamento, transporte de
material e mortos, recolhimentos e trocas diversas, visando assegurar a continui-
dade do apoio em determinada operação (Fig 5-3). São estabelecidos, normal-
mente, quando o Ap Log realizado pelo Btl não for eficiente. Isso particularmente
ocorrerá quando houver um número considerável de meios do Btl desdobrado na
Z Aç do G Cmdo enquadrante.
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Fig 5-3. Sistemática do Ponto Intermediário Logístico

b. Localização
(1) O planejamento logístico do B Com poderá prever a localização do PIL,

para cada operação de pacote logístico (Pac Log). A localização do PIL será
determinada pelo S4, baseado no estudo da situação tática e logística e na
necessidade de segurança para a operação de suprimento planejada. Procura-se
variar sua localização por se tratar de alvo compensador ao inimigo e, sendo
possível, até mesmo não se repete sua localização por mais de uma vez. Sua
proximidade com AT e ATE de outros Elm e mesmo o uso de instalações/
construções preexistentes não são previstas e nem desejáveis.

(2) Em princípio, o planejamento logístico deverá estabelecer para o
ponto intermediário logístico:

(a) que seja localizado entre a AT/B Com e os Pel Nodais, o mais
próximo possível dos elementos a apoiar;

(b) que sua localização seja feita em local de fácil acesso e com
dimensões que permitam a necessária dispersão das viaturas e a realização das
funções logísticas.

c. Abertura
(1) Deverá ser estabelecida a hora em que o comboio dos Pac Log

chegará ao PIL e se desdobrará para a operação de entrega dos pacotes aos
Centros Nodais (CN).

(2) O S4 estabelecerá, também a hora, ou horário, em que as Tu Sup de
cada Centro Nodal deverá chegar ao PIL. Deverá ser estabelecido, de preferência,
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um horário diferenciado para que cada Tu Sup dos Pel Nodais esteja no PIL, pois
uma hora única aumentará o volume de atividades e de pessoal em um só ponto,
podendo ser prejudicial ao sigilo e à segurança. A situação tática deverá
determinar o processo a ser utilizado.

d. Coordenação
(1) O S4 estabelecerá, no planejamento logístico, quem será o coorde-

nador das atividades no PIL. Em princípio , o Cmt Cia C Ap será o coordenador
destas atividades. Em função da localização dos elementos apoiados, os demais
Cmt Cia poderão ser designados também coordenadores de PIL.

(2) O coordenador do PIL deverá possuir autoridade para cancelar,
transferir ou alterar a operação e modificar procedimentos e medidas de segurança
previstas na NGA ou no planejamento logístico, conforme a situação o exigir.

(3) Desde a partida até o retorno à AT/B Com, os elementos envolvidos
no PIL devem dispor de meios de Com para a coordenação e controle na atividade
e no deslocamento.

(4) O próprio S4, seu Adjunto e o S1 poderão, eventualmente, coordenar
as atividades no PIL.

e. PIL Alternativo - Deverá ser previsto para cada operação de Pac Log um
(ou mais de um) PIL Alternativo para, caso a situação tática evolua ou a atuação
do inimigo torne o local do PIL Principal inseguro para as atividades logísticas, os
meios e o efetivo envolvido possam ser transferidos para um local onde a operação
possa ser realizada com segurança.

f. Segurança - Se as NGA do B Com não estabelecerem, o S4 deverá prever
no planejamento logístico as medidas de segurança e os procedimentos neces-
sários para a proteção do PIL durante seu funcionamento.

5-8. PACOTES LOGÍSTICOS

a. Os Pac Log são o conjunto de suprimentos necessários para uma turma,
um grupo, seção ou pelotão, em determinado período de tempo, normalmente para
uma jornada completa, e para determinada operação, mais as viaturas logísticas
da Cia C Ap para transportá-los.

b. A entrega dos Pac Log nos locais dependem, em princípio, da situação
tática e logística existente. Poderão ser entregues a qualquer hora, conforme a
urgência e a necessidade. Normalmente, os Pac Log são deslocados da AT/B
Com diretamente para os PIL, em uma única unidade de marcha, no início da noite.
A entrega do suprimento aos elementos deverá ser feita, em princípio, durante
períodos de baixa visibilidade (noite, madrugada ou outros) a fim de aumentar a
segurança do apoio logístico. Pac Log especiais poderão ser organizados e
deslocados para frente, a qualquer momento.

c. A coordenação das operações de Pac Log no B Com é realizada pelo S4.
O oficial de logística do Btl deve assegurar-se de que o suprimento será suficiente
para apoiar os Pel Nodais, no período e na operação tática vivida.
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d. Um Pac Log para pelotão é normalmente transportado em uma única
viatura. A água e o combustível poderão ser transportados em tonéis de 200 l ou
camburões de 20 l, na própria viatura ou em um reboque.

ARTIGO III

FUNÇÕES LOGÍSTICAS

5-9. SUPRIMENTO

a. Generalidades - A exemplo do que ocorre nos escalões Bda e DE, o
B Com sempre transporta algum suprimento, o que lhe permite suportar eventuais
interrupções no fluxo de apoio.

b. Suprimento Classe I (Sup Cl I)
(1) Reserva orgânica de Sup Cl I: é a quantidade de suprimento existente

e que não esteja destinada para consumo imediato. A reserva orgânica é
consumida, quando necessário, sem que se peça autorização ao Esc Sp. Logo
após ser consumida, o elemento interessado participa tal fato ao Esc Sp e pede
a reposição do suprimento.

(2) Suprimento automático: sempre que possível não haverá pedido de
Sup Cl I, pois o suprimento será automático entre o Esc Sp e o escalão
subordinado. O suprimento automático compreende as rações necessárias para
o consumo imediato com base no efetivo existente, informado a partir do sumário
diário de pessoal (SUDIPE). Como na prática não há coincidência do número de
rações recebidas com o número das distribuídas pela Cia Log Sup/OM Log do G
Cmdo enquadrante, há necessidade de, periodicamente, haver um reajustamento
de rações. A periodicidade será regulada nos planos e ordens de Ap Log.

(3) Escalonamento das rações
(a) A distribuição, em profundidade, das rações, dentro do G Cmdo

enquadrante, permite assegurar a alimentação da tropa por determinados perío-
dos quando, por qualquer eventualidade, for interrompido o fluxo de suprimento.

(b) Escalonamento de rações adotado
1) Com o homem - Cada homem transporta uma alimentação de

emergência (AE), que só é consumida mediante ordem. A AE não faz parte da
reserva orgânica do G Cmdo enquadrante e, quando houver necessidade de se
fazer um pedido, este é feito considerando-se o efetivo existente.

2) Com a subunidade e unidade - de acordo com o seguinte
quadro:
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(4) Pedido eventual: os pedidos eventuais do B Com são consolidados na
OM Log do G Cmdo enquadrante, em um só pedido, que é remetido ao Esc Sp.
Por ocasião dos pedidos eventuais serão feitos os reajustamentos necessários
para a recomposição dos níveis previstos. O B Com fará um pedido eventual ao
Esc Sp nas seguintes situações:

(a) necessidade de recomposição de sua reserva orgânica, quando
for atingido um nível mínimo previsto nos planos e ordens de Ap Log;

(b) necessidade de recomposição do número da AE, com base no
efetivo existente;

(c) quando o tipo de ração a ser consumida, em uma das três
refeições de um ciclo de ração, não for a ração prevista;

(d) quando o excesso de rações comprometer a capacidade de
transporte ou a mobilidade;

(e) quando for julgado, por outras razões, estritamente necessário; e
(f) por ocasião das mudanças de intervalo de ração.

(5) Distribuição
(a) Para o B Com

1) As viaturas da seção leve de transporte da OM Log do G Cmdo
enquadrante são utilizadas para levar o suprimento à AT/B Com e na AT/Cia Com
PCR.

2) O levantamento das necessidades é feito, diariamente, pelo S4
e baseia-se nos seguintes dados:

a) efetivo existente no momento, fornecido pelo S1 em horário
preestabelecido (normalmente às 1800 horas);

b) desfalque na Reserva orgânica para o efetivo previsto e na
AE, obtido com a apresentação, pelas companhias, em hora predeterminada, da
situação do suprimento.

(b) Para as SU
1) Cia Com PCR - Receberá o Sup Cl I diretamente na A Ap Log

do G Cmdo enquadrante.
2) Cia Nodal (Pel Nodais desdobrados)

a) Transferindo etapas de ração para aquelas unidades próxi-
mas dos centros nodais, que receberam determinação constante na Ordem de
Operações dos seus escalões enquadrantes, de apoiar em Sup Cl I.
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b) Caso não seja possível o suprimento por parte de U próxima,
serão estabelecidos PIL e o suprimento será realizado através de Pac Log nesses
pontos, sendo apanhados pelos próprios elementos apoiados.

c) Demais SU - Utilizar-se-ão da AT/B Com.

c. Suprimento Classe III (Sup Cl III)
(1) O Sup Cl III necessário resulta da proposta dos Cmt em face das

estimativas para determinados períodos, com base em fatores experimentais.
(2) O B Com envia o pedido à OM Log do G Cmdo enquadrante, um

relatório diário de situação. Este documento indica a quantidade de suprimento
existente em suas viaturas-cisternas e faz uma estimativa das necessidades para
o período seguinte (24 horas).

(3) Distribuição
(a) Para o B Com - O B Com, por intermédio da Cia C Ap, supre-se

no P Distr Cl III da A Ap Log do G Cmdo enquadrante. Este suprimento se faz pela
troca de viaturas cisternas ou pelo seu enchimento.

(b) Para as SU
1) Cia Com PCR - Supre-se no P Distr Cl III da A Ap Log/G Cmdo

enquadrante, pela troca de camburões ou pelo seu enchimento.
2) Cia Nodal (Pel Nodais desdobrados)

a) Transferindo crédito de combustível para aquelas unidades
próximas dos centros nodais, que receberam determinação constante na Ordem
de Operações dos seus escalões enquadrantes, de apoiar em Sup Cl III.

b) Caso não seja possível o suprimento por parte de U próxima,
serão estabelecidos PIL e o suprimento será realizado através de Pac Log nesses
pontos, sendo apanhados pelos próprios pelotões.

(4) Demais SU - Utilizar-se-ão da AT/B Com.

d. Suprimento Classe V (Sup Cl V) - munições, minas e explosivos
(1) Pedido - Enquanto houver Sup Cl V (Mun) disponível, dentro do crédito

autorizado, o B Com obtém a munição que necessita, apresentando uma ordem
de transporte na instalação de Sup Cl V (Mun) do Esc Sp, na qual consta a
quantidade e o tipo da munição pedida.

(2) Distribuição
(a) Para o B Com

1) O B Com, por intermédio da Cia C Ap, transporta a sua dotação
orgânica.

2) As viaturas de munição da Cia C Ap/B Com, isoladas ou em
comboio, vão à instalação de Sup Cl V (Mun) do Esc Sp. Nessa instalação a
munição é carregada e, em seguida, transportada para a AT/B Com. Em princípio,
recebe a munição que necessita para recompletar sua dotação orgânica e / ou
para consumo imediato.

(b) Para as SU
1) Cia Nodal (Pel Nodal desdobrados) - Serão estabelecidos PIL

e o suprimento será realizado através de Pac Log nesses pontos, sendo
apanhados pelos próprios pelotões.

2) Demais SU - Utilizar-se-ão da AT/B Com.
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e. Suprimento Classe VIII ( Sup Cl VIII)
(1) As Cia utilizam-se do Posto de Socorro instalado na AT/B Com, à

exceção da Cia Com PCR que utilizará o Posto de Saúde da A Ap Log/ G Cmdo
enquadrante.

(2) A Cia C Ap do B Com, desdobra seu posto de saúde, visando atender
as necessidades das SU no PC.

(3) Mediante autorização do Esc Sp, os Pel Nodais poderão ser
atendidos nas necessidades de Sup Cl VIII pelas U mais próximas de sua área,
visando à rapidez no atendimento de feridos e evacuação. Tal autorização deverá
constar dos planos e ordens de operações que envolverem os escalões
enquadrantes.

f. Suprimento de peças e conjuntos de reparação das Classes II, IV,
V (Armt), VI, VII, VIII, IX e X - A fim de atender às necessidades do Btl, o Pel
Mnt mantém um estoque adequado de peças e conjuntos de reparação, o qual
constitui a reserva orgânica do B Com. Cabe ao Cmt do Pel Mnt o processamento
da administração do suprimento referente a peças e conjuntos de reparação.

g. Suprimentos Classe II, IV, V (Armt), VI, VII, IX e X (produtos
acabados) - Estes suprimentos são reunidos em um só grupo, para maior
simplicidade, considerando que o seu consumo é relativamente baixo e o seu
tratamento praticamente o mesmo. Cabe ao Cmt do Pel Ap Log o processamento
e administração destes suprimentos.

h. Suprimento Classe X
(1) Suprimento de água - A distribuição do suprimento de água no âmbito

da base do G Cmdo enquadrante será definida no planejamento de apoio desse
G Cmdo e, é assegurado por um posto de suprimento de água (P Sup Água)
instalado e operado pela OM Log do G Cmdo enquadrante.

(2) Distribuição
(a) Para o B Com

1) A unidade se abastece no P Sup Água usando camburões para
água ou viaturas com reboque cisterna ou, ainda, viaturas cisternas.

2) O B Com pode abastecer-se de água a qualquer hora.
Entretanto, se o suprimento é limitado, ou a procura é excessiva, é necessário que
as unidades se supram em horário previsto ou mediante racionamento, imposto
pelo comando do G Cmdo enquadrante.

(b) Para as SU - A distribuição de água às subunidades é feita, em
princípio, junto com a distribuição do suprimento Cl I. Entretanto, as SU do B Com
têm autonomia para se deslocarem até aos elementos de distribuição de água e
reabastecerem suas cisternas, não dependendo assim da Cia Cmdo Ap.

i. Suprimento de artigos controlados e regulados - Os pedidos de
suprimento de artigos regulados e controlados, de qualquer classe, seguem os
canais de comando para aprovação. Depois de aprovados pelo Cmt com
autoridade para decidir sobre o atendimento, o suprimento, no âmbito do G Cmdo
enquadrante, é fornecido pela sua OM Log, para fim de controle.
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j. Material salvado - O material salvado constitui valiosa fonte de
suprimento. As unidades são responsáveis pela evacuação de material salvado
para o posto de coleta de salvados da A Ap Log ou para os seus eixos de
suprimento e evacuação. Neste mister, podem ser auxiliadas pela Cia Log Mnt/
OM Log do G Cmdo enquadrante, particularmente, quando se tratar de material
volumoso e/ou pesado.

l. Material capturado - Com o material capturado ao inimigo procede-se
da mesma forma que para o material salvado, exceto no que se refere às amostras
de materiais novos, que devem ser imediatamente encaminhadas, após o
conhecimento do grupo de inteligência, aos órgãos técnicos do escalão superior.
O material capturado é evacuado para o posto de coleta de salvados mais próximo,
seja para o posto de coleta de salvados do G Cmdo enquadrante, seja para os
postos de coleta de salvados das unidades de combate.

5-10. SAÚDE

a. Generalidades
(1) O atendimento médico adequado é uma responsabilidade do coman-

do, em todos os escalões. Ele visa à conservação dos efetivos e a preservação
da eficiência e do moral da tropa.

(2) O apoio de saúde é planejado, coordenado e controlado pelo S1,
auxiliado pelo Of Saúde da U. Deve ser planejado e executado de modo a ajustar-
se ao plano de emprego do Btl.

(3) O B Com não tem encargos de hospitalização. Cabe ao serviço de
saúde da unidade, representado pelo seu grupo de saúde, realizar o tratamento
médico de emergência e, quando necessário, a evacuação de feridos, doentes e
acidentados, no âmbito do Btl.

b. Posto de Socorro (PS)
(1) É uma instalação para assistência aos feridos e doentes, estabelecida

sob condições de combate pelo grupo de saúde, por intermédio dos elementos de
triagem. Constitui o elo mais avançado da cadeia de evacuação do serviço de
saúde. Do PS, o paciente é evacuado pelo pelotão de ambulância da OM Log do
G Cmdo enquadrante diretamente para o posto de triagem do G Cmdo enquadrante
ou para o posto cirúrgico móvel (P Cir Mv) que apóia esse G Cmdo.

(2) Funções do PS
(a) Receber e fichar os pacientes.
(b) Examinar e classificar os pacientes, fazendo voltar ao serviço os

considerados aptos e preparar, para a evacuação, os demais.
(c) Fazer o tratamento necessário para salvar a vida ou preparar, para

a evacuação.
(d) Fazer profilaxia e o tratamento inicial do choque.
(e) Providenciar abrigo temporário para os feridos e doentes.
(f) Proceder à identificação dos mortos que venham a falecer no PS

e providenciar o encaminhamento ao P Col mortos da OM Log do G Cmdo
enquadrante.
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(3) Desdobramento do apoio de saúde no B Com
(a) O Ch do Grupo de Sau, Of saúde do Btl, é o principal responsável

pela execução do apoio de saúde no âmbito da unidade. Incumbe-lhe, por meio
do S1, o assessoramento ao comando sobre quaisquer problemas relacionados
com a saúde, incluindo a higiene em campanha e a prevenção contra doenças.

(b) O Grupo de Sau instala e opera na AT o PS, que é a principal
instalação logística de saúde da U.

(c) As  subunidades, particularmente a  Cia  Nodal, quando neces-
sário, estabelecem refúgios de feridos, instalações muito sumárias, situadas em
locais abrigados, para os quais são conduzidos, se preciso for, os homens feridos.

(d) Quando o PS se desloca, os feridos que não possam se locomover
são deixados, em grupos, que serão recolhidos  por  elementos  da OM Log do
G Cmdo enquadrante. Se necessário, um atendente permanecerá com os feridos.

(4) Tratamento e evacuação de feridos
(a) Quando um homem é ferido, os primeiros socorros, em princípio,

são prestados por um companheiro. Em seguida, os feridos que possam se
locomover serão encaminhados ao PS ou ao refúgio de feridos por seus próprios
meios. Aqueles que não tiverem condições de locomoção serão evacuados para
o PS ou para o refúgio de feridos pelos integrantes de sua fração, por outros
elementos designados pela SU ou serão assinalados no terreno e esperarão a
evacuação através da turma de evacuação.

(b) A evacuação dos feridos para o PS é feita pela turma de
evacuação, a partir do refúgio de feridos, ou mesmo, diretamente do local em que
o homem foi ferido.

(c) O PS é a primeira instalação da cadeia de evacuação onde existe
atendimento médico. Aí, os pacientes são separados de acordo com o tipo e a
gravidade dos respectivos casos.

(d) Os feridos que puderem voltar às atividades, em curto prazo, são
mantidos no PS ou nas suas proximidades, caso a situação tática o permita. Logo
que aptos, retornam às suas subunidades. Aqueles que não tiverem condições de
retornar são preparados para a evacuação que será feita em viaturas ambulância,
a cargo do pelotão de ambulância, da Cia Log Sau/OM Log do G Cmdo
enquadrante.

(e) Para os feridos graves, poderá ser solicitada a evacuação
aeromédica (EVAM).

5-11. MANUTENÇÃO

a. Generalidades
(1) A manutenção é uma responsabilidade de comando. Os Cmt, em

todos os escalões são responsáveis pela manutenção adequada de todo o seu
equipamento.

(2) Esta responsabilidade inclui as providências para a pronta recupera-
ção do material danificado ou em pane, visando ao seu retorno ao serviço o mais
rapidamente possível.

(3) Em princípio, a manutenção deve ser executada tão à frente quanto
o permitirem a situação tática e a disponibilidade de tempo e recursos. Muitas
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vezes é preferível a ida do pessoal de manutenção ao encontro do material do que
proceder em sentido inverso, reduzindo a necessidade de evacuação.

(4) O material ou o equipamento que necessita do 3º Esc Mnt será
encaminhado para a A Ap Log, a fim de ser recolhido ao Esc Sp de Mnt.

b. Funcionamento da manutenção
(1) Material motomecanizado

(a) A manutenção no Btl é executada pelo (a):
1) motorista ou guarnição: elemento base da cadeia de manuten-

ção; é o responsável pela manutenção de primeiro escalão;
2) grupo de manutenção de viaturas do Pel Mnt: é o principal

elemento de apoio de manutenção do batalhão. Realiza a manutenção de segundo
escalão e inicia a manutenção de 3º escalão, quando autorizado pela OM Log do
G Cmdo enquadrante. Desdobra-se na AT/B Com;

3) o Pel Mnt do B Com desdobra-se na AT/B Com, entretanto,
poderá realizar a manutenção das viaturas no local, quando tal procedimento for
conveniente, sobretudo no caso de viaturas do sistema de enlace de visada direta
(multicanal), cuja evacuação poderá inviabilizar o apoio de Com do Btl;

4) principalmente nas operações de alta mobilidade, o apoio de
manutenção toma sentido mais ativo. Turmas de apoio direto são lançadas à frente
para prestar apoio no próprio local em que houve a pane, visando apoiar o
movimento do batalhão;

5) quando não conseguirem recuperar uma viatura indisponível,
os diferentes elementos de manutenção, em princípio, solicitarão o auxílio do
escalão imediatamente superior. Além dessa providência, o Pel Mnt poderá
evacuar a viatura para a EPS do G Cmdo enquadrante.

(2) Armamentos e instrumentos - A manutenção do armamento e dos
instrumentos óticos é executada no Btl pelo:

(a) usuário do armamento ou guarnição: são os responsáveis pela
manutenção de 1º escalão;

(b) grupo de Mnt do Pel Mnt: através do Cb Aj Mec Armt L, realiza a
manutenção de 1º escalão preventiva e corretiva do armamento e proporciona
apoio à manutenção de 1º escalão preventiva dos pelotões, coordenando,
assistindo e ampliando o trabalho das guarnições.

(3) Material de Comunicações
(a) Operador ou turma: é o responsável pela Mnt de 1º escalão.
(b) Grupo de Mnt Mat Com, Elt e Informática/ Pel Mnt: desdobra-se

na AT/B Com e realiza a Mnt de 1º e 2º escalão do Mat de Com, Elt e Informática
de todo o Btl.

(4) Material de Intendência
(a) Detentor ou operador: é o responsável pela Mnt preventiva de 1º

Esc.
(b) Encarregado de material: é o responsável pela Mnt preventiva e

corretiva de 2º escalão.
(5) Material de Saúde

(a) O Gp Sau executa apenas a manutenção de primeiro escalão.
(b) Todo o material que necessitar de manutenção de 2º escalão ou
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superiores será evacuado para a Cia Log Sau/OM Log do G Cmdo enquadrante,
pelos canais de manutenção.

5-12. TRANSPORTES

a. As atividades de transportes, no Btl, são de pequena monta, resumindo-
se, praticamente, ao transporte de suprimentos, à evacuação de feridos (S1) e ao
controle da(s) coluna(s) de marcha da unidade.

b. No escalão Btl, o controle de trânsito é implementado pela sinalização
das estradas e pelo controle sobre os comboios da U.

c. As responsabilidades quanto a transportes no Btl estão afetas ao S4, no
tocante à coordenação geral e ao planejamento e supervisão do transporte de
suprimentos e evacuação de material. O Cmt da Cia C Ap é o responsável pela
execução dos transportes.

d. O S3 é o responsável pelo planejamento, controle e supervisão dos
movimentos táticos, inclusive a elaboração das ordens de marcha (O Op), devendo
efetuar a necessária coordenação com o S4.

e. As atividades de transportes devem ser sempre executadas com Elm
Seg, evitando a perda de Sup por ação inimigo.

5-13. RECURSOS HUMANOS

a. Generalidades
(1) Recursos humanos é a função logística que tem a seu cargo planejar,

integrar e controlar as atividades de administração, recompletamento, bem-estar
e manutenção do moral e mão-de-obra civil em apoio às forças terrestres em
operação.

(2) As demais atividades referentes a pessoal, como disciplina e justiça
militar, realizadas no TO, não fazem parte da logística e sim do Sistema de
Comando.

(3) A importância do indivíduo para o Exército deve ser bem compreendida
por todos os Cmt. Os cinco princípios básicos que se impõem para a eficiência
da atividade de pessoal são colocar o homem indicado na função apropriada,
explorar as possibilidades do indivíduo (desenvolvendo-as pela instrução), estimu-
lar o desejo de produzir, assegurar o progresso profissional e utilizar o indivíduo
inteiramente nas funções essenciais.

b. Controle dos efetivos
(1) Para o controle dos efetivos é essencial a existência de um fluxo de

informações sobre o pessoal através de relatórios e o seu conseqüente registro
em todos os escalões da força terrestre no TO.

(2) Os registros são indispensáveis ao S1 para elaboração dos relatórios
determinados pelo Esc Sp, para a consolidação da experiência de combate da U,
para a reunião de dados necessários aos estudos de situação e ao planejamento
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de uma forma geral.
(3) No B Com, procura-se reduzir ao mínimo os registros, sem, contudo

omitir os realmente necessários. Dentre estes, destacam-se os cadernos de
trabalho, o diário da unidade, o quadro e necessidades de recompletamentos,
relatório periódico de pessoal, relatório de perdas, SUDIPE, mensagem diária de
efetivos e o mapa da força.

c. Perdas - As perdas têm duplo interesse para o S1 por que afetam o moral
e a combatividade da tropa e ocasionam claros a preencher pelo recompletamento.

d. Recompletamento
(1) No Btl, o pedido de recompletamento tem por base a abertura de

claros e não a estimativa de perdas.
(2) O S1 é o responsável perante seu Cmt, por todos os assuntos que

dizem respeito ao recompletamento. A ele compete pedir, receber, providenciar
alimentação, distribuir e encaminhar os recompletamentos que forem entregues
a sua unidade.

e. Sepultamento
(1) As atividades de sepultamento atendem a dupla finalidade: preservar

as condições sanitárias no campo de batalha e manter elevado o moral da tropa.
A pronta remoção dos cadáveres, amigos e inimigos, corresponde à primeira
finalidade, enquanto que a certeza de um tratamento cuidadoso e reverente aos
que tombam na luta é fator importante para o moral dos soldados, no TO, e dos
civis, na ZI.

(2) Os mortos inimigos recebem tratamento idêntico aos nossos; não é
permitido, entretanto, misturar amigos e inimigos.

(3) No âmbito do Btl, o planejamento, a coordenação e a supervisão de
todas as atividades relacionadas aos mortos cabem ao S1. Considerando sempre
as diretrizes do G Cmdo enquadrante e entendendo-se com os demais membros
do estado-maior e os Cmt dos Elm subordinados, ele planeja a evacuação dos
mortos.

(4) As atividades de sepultamento, neste escalão, compreendem a
coleta dos mortos, a identificação e registro (nome, posto e graduação, número
de registro, subunidade, hora e local da morte) e a evacuação até o posto de coleta
de mortos (P Col M) do G Cmdo enquadrante, na sua A Ap Log.

(5) Normalmente, as próprias SU recolhem os mortos nas respectivas
zonas de ação e os evacuam para o posto de coleta do Btl. Quando a situação
o exige, designam-se meios especiais para este fim.

(6) No escalão U não há sepultamento propriamente dito. Um soldado
morto deve ser identificado imediatamente por seu Cmt de grupo ou pelotão. Tal
identificação é sumária e consta apenas do nome do soldado, função e identidade
(consta da placa de identificação). A seguir o cadáver é evacuado, por seus com-
panheiros ou por elementos da reserva, para um local próximo ao P Remn da U.
Este local deve estar oculto das vistas daqueles que transitam na área do P Remn.
Se o pelotão não pode identificar o morto, o comando da SU deve providenciar sua
identificação. Os mortos são evacuados para o P Col M do Btl, em princípio, pelas
viaturas de suprimento de classe V dos Pac Log. Em nenhuma hipótese, os
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mortos devem ser evacuados em ambulâncias ou viaturas que fazem o suprimento
de Cl I.

(7) O P Col M da U se situa nas proximidades do P Remn/U, em local
oculto das vistas dos elementos que transitam na área ou nas estradas que o
cortam. Este local é operado por elementos do grupo do S1 do Pel Cmdo. Estes
elementos registram os mortos em sua documentação e são encarregados de
embalar os corpos ou prepará-los para a evacuação para o P Col M do G Cmdo
enquadrante. Depois de registrados, os mortos são evacuados na primeira viatura
de munição que vá para a retaguarda a fim de fazer o remuniciamento.

f. Banho e lavanderia
(1) A OM Log do G Cmdo enquadrante, instala e opera um posto de

lavanderia (P Lav) na A Ap Log, com meios próprios ou recebidos do Esc Sp.
Eventualmente poderá apoiar as U na AT ou realizar o apoio de fardamento, por
troca, através do fluxo de Sup Cl I.

(2) A atividade de banho é responsabilidade do B Com, que deverá dispor
dos meios necessários para apoiar seu efetivo. O P Ban do Btl deverá permitir que
a atividade de banho possa ser planejada centralizada na Cia C Ap ou descentra-
lizada pelas SU. Os módulos do P Ban deverão ser compatíveis com o efetivo a
apoiar das SU.

(3) Cabe ao S1 planejar e supervisionar a execução da atividade de banho,
seja centralizada na Cia C Ap ou nas SU. A freqüência e a oportunidade deste
apoio será condicionada pela situação tática e pela disponibilidade de água
tratada fornecida pelo Esc Sp.

(4) A Cia Log Pes da OM Log do G Cmdo enquadrante, poderá instalar
e operar um posto de banho (P Ban) na A Ap Log, em complemento às atividades
de banho realizadas pelas OM do G Cmdo enquadrante. Este apoio de banho da
OM Log será controlado pelo E1/G Cmdo enquadrante, que determinará em seu
planejamento as condições de sua execução.

g. Mão-de-obra - No Btl são muito raras as atividades com respeito ao
aproveitamento de civis que não estejam ligadas à atividade fim, apoio de
comunicações. Porém, quando o G Cmdo enquadrante autorizar o emprego de
mão-de-obra local, o S1 representará o Cmt da U nas relações com os civis. Tais
tarefas estão intimamente relacionadas ao aproveitamento de recursos locais
quando do uso de mão-de-obra especializada nos equipamentos existentes na
área de operações.

5-14. TAREFAS REFERENTES A PESSOAL INTEGRADAS AO SISTEMA DE
COMANDO

Embora não façam parte da logística operacional, algumas tarefas referen-
tes a pessoal integradas ao Sistema de Comando são de grande interesse no nível
do B Com.

a. Justiça e Disciplina
(1) Sob este aspecto, a atividade de pessoal no B Com está particular-

mente ligada à manutenção da disciplina.
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(2) Conquanto todo o EM se interesse pelo assunto, compete especifi-
camente ao S1 informar ao Cmt tudo que possa influir no estado disciplinar da
tropa. São indícios comuns de afrouxamento da disciplina:

(a) número excessivo de ausentes e desertores;
(b) numerosos pedidos de transferência;
(c) aumento dos crimes, em número e gravidade;
(d) muitas prisões por violações às leis civis;
(e) aumento do número de doenças sexualmente transmissíveis;
(f) desleixo com o asseio pessoal e a limpeza dos alojamentos,

viaturas e instalações;
(g) descuido com o uniforme e a atitude militar; e
(h) negligência no cumprimento de ordens e instruções.

(3) Além de informar ao Cmt, o S1 planeja medidas preventivas e
corretivas para a manutenção da disciplina e supervisiona sua execução.

(4) As medidas preventivas incentivam a obediência e o respeito à
autoridade, eliminando causas reais ou potenciais de transgressão. Compreen-
dem:

(a) aplicação dos princípios de chefia e liderança em todos os
escalões;

(b) instrução oportuna sobre os direitos e deveres do soldado;
(c) realização de cerimônias e festividades que desenvolvam o

espírito militar, o espírito de corpo, a correção no uso dos uniformes e o sentimento
do valor pessoal;

(d) ajustamento das medidas disciplinares às condições locais;
(e) orientação e conselhos adequados nas pequenas faltas que não

sejam reincidências; e
(f) atenção às reclamações do pessoal, apoiando-as quando

justificadas.
(5) As medidas repressivas e corretivas visam coibir transgressões,

quando falham as medidas preventivas. Compreendem o emprego de patrulhas
com missão policial, a prisão de transgressores, etc.

b. Prisioneiros de Guerra
(1) O planejamento, a coordenação e a supervisão de tudo que se refere

a PG compete ao S1. Sem perder de vista as diretrizes do Esc Sp e entendendo-
se com os demais membros do EM e com os Cmt dos elementos subordinados,
ele planeja as ações que se seguem à captura dos prisioneiros até sua evacuação
para o P Col PG/G Cmdo enquadrante. O mais cedo possível, após a captura, são
os prisioneiros desarmados e grupados para evacuação, separando-se oficiais,
graduados, desertores, civis e mulheres.

(2) O tratamento a ser dispensado aos prisioneiros é regulado pela
Convenção de GENEBRA de 1949 e os diversos protocolos subseqüentes. As
principais prescrições, no que interessa ao B Com, são:

(a) não se permitem atos de violência nem medidas de represália;
(b) a pessoa e a honra dos prisioneiros devem ser respeitadas;
(c) a evacuação deve ser pronta, para não expor os prisioneiros a

perigos desnecessários; e
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(d) nos interrogatórios, os prisioneiros apenas são obrigados a
declarar nome, posto ou graduação, número de identidade e idade.

(3) só se permite a discriminação baseada na consideração de posto ou
graduação, condições físicas e mentais, qualificações profissionais e sexo;

(a) o posto e a antigüidade dos oficiais devem ser convenientemente
respeitados;

(b) a alimentação dos prisioneiros será igual à das tropas amigas em
valor nutritivo;

(c) os prisioneiros não podem ser empregados em trabalhos direta-
mente ligados às operações de guerra, particularmente no manuseio e no
transporte de material para as unidades combatentes.

(4) A pé ou transportados, aproveitando viaturas vazias, os prisioneiros
são evacuados da frente até o P Col PG/G Cmdo enquadrante.

(5) No desempenho de suas atribuições referentes a prisioneiros de
guerra, o S1 mantém as seguintes relações no âmbito da U:

(a) com o S2, sobre o interrogatório e estimativa de captura;
(b) com o S4, sobre os meios de transporte;
(c) com o médico, sobre assistência e evacuação dos feridos;
(d) com o Cmt Cia Ap, sobre a instalação de postos de coleta e a

guarda dos PG, até que sejam entregues ao G Cmdo enquadrante.
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CAPÍTULO 6

SEGURANÇA

ARTIGO I

SEGURANÇA DA UNIDADE

6-1. SEGURANÇA IMEDIATA

a. O Cmt Btl é o responsável pela segurança da unidade. Executa as
medidas determinadas pelo Cmt G Cmdo enquadrante, bem como adota medidas
relativas à sua segurança imediata.

b. A segurança inclui as medidas tomadas por um comando para proteger
a unidade da espionagem, sabotagem, observação, inquietação ou ataques-
surpresa. Podem ser ativas ou passivas. As medidas passivas incluem a
observação, cobertura, dispersão, camuflagem, o aproveitamento do terreno e
medidas de proteção eletrônica (MPE). As medidas ativas envolvem o poder de
fogo e o emprego de tropa. O B Com, normalmente, emprega uma combinação
de medidas ativas e passivas.

c. A possibilidade de atuação do inimigo deve ser sempre considerada, quer
por sua presença, física e/ou no espectro eletromagnético, quer pelo alcance de
suas armas, causando danos a pessoal, material e aos sistemas de comunica-
ções. Tal consideração, entretanto, não deve implicar predominância de uma
mentalidade defensiva, mas ao contrário, estimular o emprego de medidas ativas
de segurança.

d. Os destacamentos de segurança são necessários em qualquer situação.
A missão é proteger a unidade contra o ataque de surpresa e a observação
terrestre do inimigo. Eles garantem ao comando da unidade a liberdade de ação
e o tempo necessário para desdobrar os seus meios em caso de ação inimiga.
Esses destacamentos devem ser móveis e devem possuir um eficiente sistema
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de alarme, inclusive meios de comunicações e de observação que lhe permitam
alertar imediatamente a unidade quanto a qualquer ação terrestre ou aérea do
inimigo. Devem, ainda, adotar rigorosas MPE, especialmente no que diz respeito
aos procedimentos, a fim de dificultar a localização de nossas tropas pelo inimigo.

6-2. SEGURANÇA DURANTE OS MOVIMENTOS

a. O B Com e as suas SU, normalmente se deslocam dentro do grosso de
um grande comando, usufruindo da segurança proporcionada pelas forças de
segurança. Porém, ao se deslocarem isoladamente, são responsáveis por suas
próprias seguranças. Quando realiza uma marcha o faz motorizado. Em conse-
qüência, seus elementos de segurança são também motorizados. Podem variar
de uma pequena patrulha até o valor de uma subunidade.

b. A segurança à frente é exercida por uma vanguarda. Sua organização
varia com as condições locais e a situação tática.

c. A segurança nos flancos pode restringir-se a manter a velocidade do
deslocamento com observação constante sobre eles. Quando surge a neces-
sidade de adoção de outras medidas, organizam-se pequenas patrulhas para
emprego a curta distância e com missões específicas. O patrulhamento contínuo
dos flancos somente é assegurado quando existirem estradas paralelas, contudo
o emprego efetivo de pequenas patrulhas fora das estradas, em terrenos
dominantes e postos de observação, proporciona uma vigilância razoável. Os
destacamentos de flancoguarda não são suficientemente fortes para deter o
inimigo; a missão dessas tropas é alertar o comando, em tempo útil, das
atividades inimigas.

d. A segurança da retaguarda da coluna é obtida por uma força denominada
“retaguarda”. Esta pode ser mais fraca que a vanguarda, salvo se houver perigo
iminente de ser surpreendida por uma força de maior mobilidade.

e. Uma vez que todas as forças de segurança têm a missão de proteger a
unidade da observação, dos ataques surpresa e efetuar o alerta antecipado,
deverão dispor de equipamentos de comunicações rápidos e seguros. O emprego
extensivo das MPE é imprescindível para garantir a segurança das ligações.

f. O B Com, normalmente, quando em deslocamento, precisará de apoio de
elementos de combate para garantir a sua segurança.

6-3. SEGURANÇA NOS ALTOS

a. Sempre que o Btl realiza um alto temporário, estabelece um sistema de
postos avançados. A missão dos postos avançados é proteger o grosso da tropa
contra a surpresa e a observação aproximada do inimigo.

b. A composição desse sistema varia em cada situação. Estabelecem-se
Com entre os elementos dos postos avançados e o grosso da tropa. As ligações
entre esses elementos deverão ser realizadas com equipamentos de pequeno
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alcance e empregando mensagens preestabelecidas. Caso o inimigo consiga
penetrar em qualquer parte do sistema de proteção, o grosso imediatamente
adotará medidas para sua própria defesa.

c. Os altos devem ser realizados, em princípio, em áreas não habitadas ou
pouco populosas. Se não for possível observar esta prescrição, deverão ser
tomadas medidas para conservar os civis afastados da área.

6-4. SEGURANÇA NOS ESTACIONAMENTOS

a. O Btl Com, sempre que possível, tem a sua área de estacionamento
próxima a uma unidade de combate a fim de usufruir da segurança proporcionada
pela proximidade deste elemento. A segurança física dos meios de comunicações
é uma das medidas básicas de preservação do sistema C².

b. Na sua maioria, as ações do inimigo, contra as quais devem se precaver
as unidades de apoio ao combate em estacionamentos ou nos locais de trabalho,
são realizadas por patrulhas a pé, incursões motorizadas ou blindadas, ataques
aéreos e por elementos aeroterrestres ou aerotransportados.

c. Salvo em situação excepcional, a segurança contra a intervenção de
elementos terrestres pode ser obtida por meio de pequenos destacamentos de
segurança, cobrindo as vias de acesso prováveis.

d. Em posições excessivamente expostas, pode ser necessário um
completo e coordenado sistema de segurança, com elementos preparados e
adequados para oferecer resistência.

e. A segurança contra ataques aéreos é sempre necessária, devendo existir
um plano de ação bem definido nesse sentido. Geralmente as medidas para
reduzir a vulnerabilidade de uma área, decorrente de uma ameaça específica,
podem redundar em vulnerabilidade relacionada a outro tipo de ameaça. Assim,
a dispersão para evitar os efeitos de um ataque aéreo, por exemplo, aumenta a
vulnerabilidade à infiltração do inimigo e facilita as ações de sabotagem. Portanto,
esse conflito de necessidades deve ser bem considerado, buscando em cada
situação uma solução adequada.

f. A maior vulnerabilidade de uma área de estacionamento resulta da
prolongada permanência num mesmo local, o que aumenta a probabilidade de sua
localização e de ataque, pelo inimigo terrestre ou aéreo. Desse modo, há
necessidade de previsão de uma ou mais áreas de muda, onde o batalhão possa
continuar operando. Além disso, enquanto não é feita a mudança de local, as MPE
deverão ser intensificadas, a fim de não denunciar ao inimigo a localização da
unidade.

g. Uma nova área de estacionamento torna-se, normalmente, altamente
vulnerável, logo após a sua ocupação, devido ao desconhecimento e à adaptação
ao novo local. O tempo de permanência, por sua vez, permite melhorar os
sistemas de segurança, aumentando-os até um ponto ótimo. Daí em diante, a

6-3/6-4



C 11-20

6-4

estabilização dos sistemas tende a reduzir sua eficiência, pelo uso de rotinas,
particularmente quando o inimigo não se mostrar muito ativo durante períodos
relativamente longos. Especial atenção deve ser dada à camuflagem e aos
procedimentos relativos às MPE (mudança de freqüência, emprego de antenas
direcionais, utilização de potência mínima, autenticação das mensagens e dos
postos, etc).

h. Uma situação muito estável e prolongada torna muito difícil a manutenção
de um espírito ofensivo. A fim de dinamizar a área, é necessário que todo o pessoal
participe, ativamente, no esforço das medidas de segurança, as quais devem ser
freqüentemente mudadas e testadas, por intermédio de inspeções e de exercícios.

i. Quando o inimigo terrestre (guerrilheiros ou elementos infiltrados) se
mostrar ativo na região da nova área, é preferível ocupá-la durante o dia. Isso
dependerá, também, das atividades e possibilidades aéreas do inimigo. Se
necessário, a área deverá ser ocupada por meio de um movimento por escalões.
Neste caso, deverão ser tomadas medidas especiais de contra-emboscada.

j. Antes da ocupação de uma nova área, o Cmt Btl faz um estudo, sob o
ponto de vista da segurança, considerando todas as informações existentes. Em
seguida, dentro das disponibilidades de tempo e meios, realiza um reconhecimen-
to da área a ser ocupada, procurando selecionar os pontos e áreas que devem ser
mantidos com vistas à segurança. Realiza, ainda, o reconhecimento do espectro
de freqüências a serem empregadas nas redes sob a responsabilidade do
batalhão.

l. Na ocupação de uma nova área, as seguintes medidas devem ser
tomadas:

(1) estabelecimento de postos de guarda no perímetro da área;
(2) patrulhamento no exterior da nova área;
(3) preparação e camuflagem dos locais destinados às diversas instala-

ções;
(4) estabelecimento de uma seqüência para ocupação da área, por parte

de cada elemento; e
(5) exigência, ao máximo, de esforço na segurança física e das comuni-

cações no período inicial da ocupação.

m. Após a ocupação da nova área, devem ser tomadas as seguintes
medidas de segurança, na seqüência que se segue:

(1) estabelecimento de um plano de defesa aproximada para a área;
(2) estabelecimento das comunicações internas e com o escalão

superior;
(3) monitoramento do espectro de freqüências a serem empregadas;
(4) estabelecimento das normas de controle de circulação, das quais

devem participar todos os elementos da área e;
(5) melhoria do sistema de defesa, tais como a realização de patrulhamento

da área, colocação de obstáculos, artifícios de detecção e outros meios julgados
convenientes.
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n. Além dessas providências, o Cmt Btl deve manter uma força de reação
no interior da área de estacionamento. Essa força, formada por elementos
orgânicos ou em reforço, deve atuar como uma reserva sob o comando do
responsável pela defesa das instalações.

o. Quando integrado ao PCP e ao PCR do G Cmdo enquadrante, o batalhão
soma esforços no sentido de aprimorar a defesa destas áreas.

ARTIGO II

SEGURANÇA DA ÁREA DE RETAGUARDA

6-5. GENERALIDADES

a. A área de retaguarda é a parte da zona de ação de uma organização ou
força militar, compreendida entre os limites de retaguarda do escalão subordinado
e o limite de retaguarda da própria organização ou força.

b. A segurança da área de retaguarda (SEGAR) é obtida por meio de
medidas especiais para fazer face às ameaças inimigas que aí se apresentam,
principalmente, contra as unidades, as instalações logísticas e as vias de
transporte.

c. As medidas de SEGAR consistem em maximizar as possibilidades de
defesa e apoio entre os elementos de Ap Log e de apoio ao combate, sem que haja
necessidade de emprego de efetivos consideráveis de elementos de combate em
seu auxílio. O objetivo é evitar interrupções nas missões dos elementos de apoio
ao combate e Ap Log.

d. A SEGAR divide-se em dois tipos de ações: defesa de área de retaguarda
(DEFAR) e controle de danos (CD).

e. A responsabilidade pela segurança da área de retaguarda, normalmente,
é atribuída, pelo Cmt do G Cmdo enquadrante, a um determinado Cmt subordinado
- designado controlador de segurança da área de retaguarda - a quem cabe
estabelecer planos e supervisionar a execução de todas as operações neces-
sárias de segurança da área de retaguarda.

f. Dentro do plano de segurança geral, o E4 do G Cmdo é o responsável pela
supervisão e controle de estado-maior do planejamento de SEGAR, enquanto a
ameaça inimiga não comprometer a segurança das forças, nem exigir o desvio de
elementos de combate. Caso contrário, constituindo-se em uma ação em força
contra a área de retaguarda, colocando em risco a integridade das forças como
um todo, cabe ao E3 do G Cmdo a supervisão das ações a serem realizadas.
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6-6. MISSÃO DO B Com NA SEGAR

a. A área de retaguarda do G Cmdo é dividida em “subáreas” de retaguarda.
Normalmente, o B Com desdobra a Cia Com PCR justaposta à A Ap Log, de quem
desfruta da segurança. Desta forma, não recebe as missões de SEGAR no interior
de uma subárea, cabendo a responsabilidade pelo planejamento e conduta das
ações no seu interior ao comandante da subárea que contém a A Ap Log.

b. A Cia Com PCR fica em condições de apoiar as ações nas áreas de
interesse, designadas pelo comandante da subárea, especificadas como:

(1) regiões a defender - Trechos da subárea onde deve ser mantido,
efetivamente, o controle e a posse por parte dos elementos encarregados da
DEFAR, sob pena de tornar inviáveis as instalações e as atividades. A extensão
e a quantidade dessas regiões independem dos meios existentes para sua
defesa; antes, são ditadas pela necessidade de defendê-las;

(2) áreas de patrulhamento - Trechos da subárea externos à(s) região(ões)
de defesa, onde o patrulhamento deve ser intensivo, a fim de detectar o inimigo e,
se possível, destruí-lo. As patrulhas devem fornecer, no mínimo, alerta com tempo
suficiente para que as regiões a defender possam se proteger contra os ataques
inimigos; e

(3) áreas de vigilância - Trechos do terreno circunvizinhos à subárea, que são
de interesse para sua defesa. Normalmente, permitem a observação para o interior
da subárea e a montagem de ações por parte do inimigo. Trechos das EPS de
interesse para a subárea e oleodutos são considerados áreas de vigilância (Fig 6-1).

Fig 6-1. Organização da subárea para as ações de defesa de área de retaguarda

c. Além do apoio em pessoal a ser prestado pela Cia Com PCR, esta poderá
apoiar as ações de SEGAR monitorando o espectro das freqüências utilizadas e
fiscalizando a correta utilização das MPE.

- Regiões a defender
- Áreas de patrulhamento
- Áreas de vigilância
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