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PORTARIA Nº 102 / DECEx, de 09 de maio de 2019. 

Aprova o Manual de Ensino Trabalho de Comando (EB60-
ME-13.301). 2ª Edição, 2019, e dá outras providências. 

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO, 
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 44 das Instruções Gerais para as 
Publicações Padronizadas do Exército (EB10-IG-01.002), aprovadas pela Portaria do 
Comandante do Exército nº 770, de 7 de dezembro de 2011, resolve: 

Art. 1º Aprovar o Manual de Ensino Trabalho de Comando (EB60-ME-13.301), 2ª 
Edição, 2019, que com esta baixa. 

Art. 2º Revogar o Manual de Ensino Trabalho de Comando (EB60-ME-13.301), 1ª 
Edição, 2018, aprovado pela Portaria nº 172/DECEx, de 30 de julho de 2018.  

Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

Gen Div Joarez Alves Pereira Junior  
Respondendo pela Chefia do Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(Publicado no Boletim do Exército nº 21      , de 24 de maio  de 2019) 



  As sugestões para o aperfeiçoamento desta publicação, relacionadas aos 
conceitos e/ou à forma, devem ser remetidas para o e-mail adout-ch@decex.eb.mil.br  
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CAPÍTULO I 
INTRODUÇÃO 

 
 
 

1.1 FINALIDADE 
 

Esta publicação tem por finalidade detalhar as atividades preconizadas pelo manual 
EB20-MC-10.211 – Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres 
(PPCOT) para a metodologia de planejamento conhecida como Trabalho de Comando 
de subunidades (SU) e escalões inferiores, na qual o comandante deve conduzir o 
processo de planejamento, preparação, execução e avaliação das operações sem o 
suporte de um estado-maior.  

O presente manual de ensino está baseado e alinhado a outros documentos doutriná-
rios, tais como, além do PPCOT, o EB70-MC-10.223 – Operações, EB60-ME-11.401 – 
DAMEPLAN e o EB60-ME-12.401 – O Trabalho de Estado-Maior. Conceitos como as 
Operações no Amplo Espectro, as características do Ambiente Operacional Contem-
porâneo, os elementos da Arte Operacional, os princípios do Processo de Condução das 
Operações Terrestres, o Exame de Situação e as definições dos fatores operacionais e 
fatores da decisão são desenvolvidos naqueles manuais.  

Dessa forma, est e documento procura situar o planejamento dos elementos de 
tropa mais básicos no contexto do planejamento tático-operacional dos maiores 
escalões. Deve-se considerar que, embora direcione as ações do comandante nas 
diversas etapas do Trabalho de Comando, este manual não esgota o assunto, pois a 
amplitude de sua aplicação permite a especificação dos procedimentos para diferentes 
tipos de SU e frações – certamente, por exemplo, uma SU FT Bld em ataque 
coordenado terá um enfoque no planejamento diferente de um Pel Fuz L na defesa de 
uma cabeça de ponte aeromóvel. Ademais, ele deverá ser utilizado em conjunto com 
os manuais doutrinários da Infantaria e da Cavalaria, os quais, estes sim, fundamentam 
as ações táticas a serem tomadas nos diversos tipos de operações militares.  

Por fim, deve ficar claro ao leitor que a metodologia aqui preconizada está descrita com 
nível de detalhamento que dificilmente será alcançado por completo pelo Cmt SU e fra-
ção. O Trabalho de Comando contém uma série de ferramentas úteis que servirão de a-
poio nas diversas fases do planejamento e da condução das operações militares, naquilo 
que for cabível, mas que não podem se constituir num trilho inescapável, sob pena de 
causar mais dificuldade do que prover suporte aos comandantes dos menores escalões. 

 
 

1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMANDO DE SU E FRAÇÃO INCORPORADAS 
 

O Trabalho de Comando é o ciclo de atividades realizadas pelos comandantes de 
subunidades e escalões inferiores que tem início com o recebimento da missão. 
Compreende o planejamento, a preparação da tropa, a execução e a avaliação da 
operação. É um processo dinâmico alinhado à mesma metodologia de solução de 
problemas militares do Exame de Situação, guardado o nível de detalhamento adequado 
ao escalão. Nas subunidades, nos pelotões e nas pequenas frações, todo o encargo de 
planejamento e execução é de seus comandantes, embora ele possa contar com um 
pequeno grupo para auxiliá-lo na condução de fases específicas do Trabalho de 
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Comando – por exemplo, um Cmt Pel Fuz poderá contar com o auxílio do Sgt Adj e Cmt 
GC para montar linhas de ação e fazer o confronto com as possibilidades inimigas, 
enquanto o Cmt Cia utilizará seu SCmt para conduzir os ensaios. Se, por um lado, o 
planejamento das operações se inicia dos níveis superiores para os pequenos escalões, 
por outro, a execução das missões, tarefas e ações táticas concebidas acontece nos 
pequenos escalões e têm repercussão até o nível político-estratégico. Portanto, é 
importante que os Cmt fração tenham a consciência de que suas ações mais básicas 
contribuirão com a consolidação dos Estados Finais Desejados dos mais altos escalões, 
como parte de um grande e único todo. 

Conforme o Processo de Condução das Operações Terrestres, o planejamento no 
Trabalho de Comando dificilmente terá condições de alcançar alto nível de 
detalhamento. Nas SU e frações, a condução das operações é largamente baseada em 
Normas Gerais de Ação (NGA), Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e Táticas, 
Técnicas e Procedimentos (TTP) bem treinados. Na figura 1-1, a seguir, verifica-se que 
em uma operação que fora acionada no nível operacional em H-48, mesmo 
respeitando a regra geral de distribuição de tempo 1/3 – 2/3, que será abordada neste 
manual, terá a Ordem de Alerta para a SU emitida em H-17 e, provavelmente, a Ordem 
de Operações da SU aos pelotões será difundida em H-10. O tempo de planejamento, 
portanto, poderá ser muito restrito nos escalões mais elementares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1-1 Exemplo de tempo de planejamento dentre os escalões 

 
O preparo permanente das SU e frações, portanto, será decisivo para a efetividade do 

planejamento, que normalmente contará com o tempo reduzido. Um Cmt Pel, por 
exemplo, não precisará perder tempo demasiado planejando o carregamento e 
embarque de sua fração, se este já estiver consagrado nas NGA de sua fração; bem 
como um Cmt SU não precisará dar explicações desnecessárias em sua Ordem de 
Operações sobre procedimentos com prisioneiros de guerra capturados no objetivo, se 
este POP estiver bem treinado. 
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1.3 O TRABALHO DE COMANDO NO CICLO DAS OPERAÇÕES 
 
O ciclo das operações (Fig 1-2) deve ser adaptativo. A situação-problema e o 

Ambiente Operacional podem sofrer modificações em decorrência da evolução do 
próprio ambiente e da ação dos diversos atores que interagem entre si, alterando-se de 
acordo com o desenvolvimento das operações. Sendo assim, a avaliação contínua 
exerce papel preponderante, pois permite a aprendizagem e a percepção das 
mudanças e adaptações ocorridas no Ambiente Operacional e no problema militar.  

 

 
Figura 1-2 Ciclo das Operações 

 
O Trabalho de Comando não se encerra com a tomada de decisão. Ele deve ser, 

portanto, continuadamente revisto e atualizado por meio da avaliação contínua. Assim, 
compete ao Cmt compreender o problema militar, visualizar uma forma de abordá-lo, 
descrevê-la aos seus subordinados e, por fim, controlar a execução das ações, 
aplicando sua liderança e continuamente avaliando o curso da operação (Fig 1-3). 
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Figura 1-3 Exemplo de atividades do Trabalho de Comando no Ciclo das Operações 

 

1.3.1 O PLANEJAMENTO 
 

O planejamento representa a arte e ciência de compreender a situação, visualizar o 
futuro desejado e desenvolver caminhos para atingir as condições almejadas. Planejar é 
compreender o problema militar e desenvolver uma solução para ele. O essencial dos 
planos e ordens é comunicar aos subordinados a compreensão do comandante sobre a 
situação e a sua visualização da operação que será executada.  

Os principais aspectos a observar para um planejamento eficaz no Trabalho de 
Comando são resumidos pelo acrônimo CONSIDERAR: 

a) Conceitos devem ser alinhados com seu escalão superior, mantendo a 

unidade de propósito e de esforço. 

b) Sincronização das operações, em termos de tempo, espaço e propósito. 

c) Determinação de adequadas medidas de coordenação e controle, necessárias 

à mitigação do risco e coordenação do espaço de batalha. 

d) Riscos táticos e acidentais devem ser identificados e minimizados. 

e) Atenção para os erros comuns do planejador:  

- tentar adivinhar acontecimentos futuros e longíquos; 
- atrasar o planejamento à espera de mais informações; 
- detalhar em demasia o planejamento e inibir a iniciativa; e 
- ser inflexível no uso das técnicas de planejamento. 

f) Racionalização do uso do tempo disponível (regra do 1/3 – 2/3). 
 

1.3.2 A PREPARAÇÃO 
 

A preparação, por sua vez, consiste nas atividades desenvolvidas pelas unidades e 
soldados para aumentar suas capacidades de executar as operações. O comandante 
busca garantir que a sua fração esteja treinada, equipada e pronta para executar as 
tarefas designadas com o esperado sucesso. 



EB60-ME-13.301 
 

1-5 
 

Uma preparação efetiva decorre de um planejamento eficaz. Entretanto, ela já pode ser 
iniciada com o planejamento ainda em curso, à medida que o comandante compreende a 
situação envolvida e emite diretrizes oportunas para sua tropa, através de ordens de alerta e 
preparatórias.  

São típicas atividades de preparação no Trabalho de Comando:  
a) realização de ligações; 
b) coleta de informações necessárias à manutenção da consciência situacional; 
c) execução de movimentos de tropa, em particular para a Área de Operações; 
d) tomada de medidas de segurança em locais de estacionamento; 
e) ajustes da logística necessária à operação; 
f) estabelecimento e teste das redes de comunicação; 
g) distribuição de zonas e áreas de responsabilidade; 
h) confirmação de ordens e retorno de planejamento; 
i) ensaios e treinamentos; 
j) aperfeiçoamento de planos; 
g) articulação e composição de meios; e 
i) inspeções e checagens. 

 

1.3.3 A EXECUÇÃO 
 

A execução é quando os planos são transformados em ações, aplicando o poder de 
combate para cumprir missões e tarefas. Durante a execução, a liderança é tão 
importante quanto propriamente a tomada de decisões, como forma de o comandante 
influenciar seus subordinados, fornecendo propósito, direção e motivação. 

É normal que a situação mude rapidamente durante as operações, obrigando o Cmt 
a rever os planos constantemente. Quando as ordens originais já não se aplicam, a 
intenção do comandante fornece a necessária orientação aos escalões subordinados 
para que tomem iniciativas disciplinadas enquanto novas ordens não são expedidas. 

O comandante deve criar condições para que sejam tomadas tais iniciativas nas ações. É 
preferível gerir a incerteza, inerente às operações, pela ação e pelo desenvolvimento da 
situação. Para tanto, o comandante deve capacitar sua tropa a agir com iniciativa: ela deve 
ser apta a reconhecer as oportunidades e ameaças e ser treinada para tomar ações 
apropriadas frente a uma situação nova. Os ensaios e os treinamentos constantes são 
ferramentas fundamentais para criação desta capacidade.  

Em caso de decisão de conduta, busca-se uma solução rápida e eficaz, enquadrada na 
intenção do comandante, que deve ser de assegurado entendimento por parte de todos, na 
missão e no Conceito da Operação. O comandante combina a sua experiência e intuição 
para chegar rapidamente ao entendimento da situação. Com base nisso, ele desenvolve e 
aperfeiçoa as linhas de ação viáveis, evitando considerações mais demoradas. 
 

1.3.4 A AVALIAÇÃO 
 

O monitoramento é a observação contínua das condições relevantes da operação 
em curso em comparação com o que foi planejado. Por meio dele, o comandante se 
mantém atualizado do progresso de sua operação, a fim de estar apto  a controlá-la. O 
monitoramento já se inicia desde o planejamento e a preparação e se intensifica 
durante a execução, fornecendo ao comandante a devida consciência situacional, 
permitindo-o determinar se as condições visualizadas e descritas permanecem válidas 
e relevantes, através de critérios de avaliação. 
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A avaliação é a contínua determinação do progresso das operações na direção da 
conquista dos objetivos e do surgimento de novas ameaças e oportunidades. Ela será 
baseada no monitoramento e ensejará, se for o caso, em decisões sobre a regulação das 
ações por meio de medidas de controle ou execução de planos variantes ou sequentes. 

Exercer o controle é o ato ou efeito de acompanhar a execução por intermédio da 
avaliação, com a correção das atividades planejadas, de forma a não permitir que se 
desvie dos propósitos estabelecidos, interferindo quando necessário, a fim de garantir os 
resultados planejados. 
 
 

1.4 A METODOLOGIA DO TRABALHO DE COMANDO 
 

A partir do recebimento da missão, normalmente por meio de uma Ordem, as 
atividades do Trabalho de Comando, que compreendem todo o ciclo das operações no 
escalão SU e inferiores, seguem a sequência POREMDEFA, a seguir apresentada: 
 

a) Providências Iniciais. 
b) Observação e planejamento do reconhecimento.  
c) Reconhecimento. 
d) Estudo Detalhado da Missão. 
e) Montagem das linhas de ação e jogo da guerra. 
f)  Decisão. 
g) Emissão da O Op. 
h) Fiscalização. 
i)  Avaliação contínua.  

 

A sequência das etapas, embora siga um encadeamento lógico, não pode ser 
encarada como fixa, devendo o comandante adaptá-las conforme a situação. O 
reconhecimento pode ser executado a qualquer momento da preparação, bem como a 
montagem das linhas de ação e o jogo da guerra será realizado somente após se ter 
subsídios essenciais para tal, seja logo após receber a missão, seja já próximo ao seu 
cumprimento. A profundidade com que as etapas serão executadas, por sua vez, também 
dependerá das condicionantes, principalmente do tempo disponível.  

As subunidades representam o menor escalão capaz de preparar, organizar e conduzir 
seus meios para executar as ações táticas em uma operação militar. Por isso terão 
condições de realizar todo o processo do Trabalho de Comando na sua plenitude. Já os 
pelotões, seções e grupos são os grandes responsáveis pela execução das mesmas e 
deverão adaptar as etapas previstas conforme suas possibilidades. 

O Trabalho de Comando é desenvolvido para ser aplicado flexivelmente, iniciando-se 
tão logo o escalão superior conclua seu planejamento e emita uma Ordem de Operações 
ou para integrar-se antecipadamente ao Exame de Situação do escalão superior, no con-
texto do Planejamento Paralelo. Neste caso, o referido escalão compartilha as informações 
com a SU ou fração, de forma a permitir que o Trabalho seja iniciado o mais brevemente 
possível, otimizando o tempo disponível. Entretanto, o Cmt SU ou fração deve estar atento 
para manter-se flexível às novas informações, que podem alterar substancialmente a 
condução de seu planejamento. 

Em se considerando a execução do Planejamento Paralelo, o comandante receberá a 
notícia da operação em curso através de uma ordem de alerta ou preparatória. A figura 
1-4 exemplifica a relação insumos oriundos do escalão superior x produtos gerados pelo 
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Trabalho de Comando no contexto do Planejamento Paralelo. Note-se que a 
compreensão da situação é aumentada gradativamente, à medida que dados e 
informações de diferentes fontes tornam-se insumos para os processos de cada etapa, 
que vêm a gerar produtos utilizados nos estágios seguintes em conjunto com as 
informações do escalão superior, tornando-se um ciclo virtuoso de aumento do 
entendimento do problema e melhora na visualização e descrição de sua solução.  

 

 
 

Figura 1-4 O Trabalho de Comando em paralelo ao Exame de Situação 
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Se por um lado o Planejamento Paralelo permite que comandantes proativos possam 
adiantar planejamento e preparação, garantindo eficiência na condução das operações, 
há que se considerar o cuidado de evitar “planejar no escuro” em demasia, acarretando-
se em perda de rumo. Existem informações mínimas que o comandante no Trabalho de 
Comando deve buscar para prosseguir no seu planejamento de forma eficaz. Por 
exemplo, o Cmt procura iniciar seus reconhecimentos após seu escalão superior já ter 
definido a Área de Operações; da mesma forma sua decisão deverá ser tomada apenas 
se seu Cmt superior já tiver emitido a Ordem de Operações definitiva. Portanto, o Cmt 
SU ou fração deve procurar manter-se sempre informado da evolução da situação, por 
meio de contato cerrado com o comandante imediato, e das estimativas e produtos úteis 
ao planejamento, com um ativo relacionamento com seu estado-maior. 
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CAPÍTULO II 
PROVIDÊNCIAS INICIAIS 

 
 
 

2.1 GENERALIDADES 
 

A primeira etapa do Trabalho de Comando é iniciada tão logo o comandante de SU ou 
fração receba sua missão do escalão superior. A missão poderá ser expressamente 
detalhada com um enunciado, uma intenção e um parágrafo de execução. No contexto do 
Planejamento Paralelo, dificilmente o Cmt receberá sua missão consolidada, mas ainda 
assim será possível adiantar as ações de preparação e planejamento até que seu escalão 
superior emita a Ordem de Operações (O Op) propriamente. Ao final das Providências 
Iniciais, espera-se que o comandante: 

a) tenha compreendido a missão recebida; 
b) tenha consciência do tempo disponível e compilado um quadro-horário inicial; e 
c) tenha uma visualização inicial de como cumprirá sua missão. 

As Providências Iniciais se constituem em quatro grupos de ações: 
a) Recebimento da Missão. 
b) Estudo Preliminar. 
c) Montagem do Esquema de Manobra Inicial. 
d) Emissão da Ordem de Alerta. 

Como se percebe, esta etapa é o resumo da própria fase de planejamento do Trabalho de 
Comando. A sua finalidade é entender a missão recebida e seu tempo para execução, ter 
uma visualização inicial de como cumprirá sua missão e descrever uma concepção prévia de 
suas ações. O nível de detalhamento desta concepção dependerá diretamente da 
quantidade de informações disponíveis e do seu gerenciamento de tempo. Ao final da etapa, 
o comandante terá condições de transmitir o alerta inicial à SU ou fração sobre a missão 
vindoura e terá a base necessária para o planejamento de seu reconhecimento, estágio 
seguinte do Trabalho de Comando (quadro 2-1). 

 
Pbs insumos Processos Produtos Finalidades 

- Ordens do Esc Sp 
(O Alr, O Prep, O 
Op ou O Frag) 
 
 

- Produtos do Exm 
Sit do Esc Sp 
disponibilizados 

1. Recebimento da missão 

1.a. Orientações iniciais a Elm 
subordinados 
1.b. Planejamento da utilização 
do tempo 

- Compreender a missão recebida e 
avaliar o tempo disponível para plane-
jamento e execução 

2. Estudo Preliminar 
2.a. Novo enunciado 
2.b. Quadro-horário Atlz 
2.c. Provável Ponto Decisivo 

- Viabilizar a montagem do Esquema de 
Manobra Inicial 

3. Concepção do Esque-
ma de Manobra Inicial 

3.a. Conceito Preliminar da 
Operação 
3.b. Ordem de Alerta 

- Orientar o planejamento do reconheci-
mento 

4. Emissão da Ordem de 
Alerta 4.a. Diretriz de Aprestamento - Iniciar a preparação da tropa enquanto 

o planejamento continua 
Quadro 2-1 Processo das Providências Iniciais 

 
 

2.2 RECEBIMENTO DA MISSÃO 
 

As ações que constituem o Recebimento da Missão são aquelas que se sucedem à 
emissão da ordem do escalão superior e são iniciadas ainda no local de sua expedição. 

As ordens podem ser recebidas por quaisquer meios: por rádio, via mensagem eletrônica, 
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via Eqp Gerenciamento do Campo de Batalha (GCB), por escrito etc. Contudo, elas 
normalmente serão verbais, emitidas pessoalmente pelo Cmt Esc Sp e seu Estado-Maior 
(EM) e seguem um formato que permite a compreensão da situação amiga e inimiga, da 
missão, da execução, da manobra logística e de comunicações e eletrônica, além das 
considerações de pessoal e assuntos civis que forem pertinentes. O nível de detalhamento 
da primeira ordem recebida dependerá da decisão do escalão superior entre compartilhar 
informações prematuramente (O Alr) ou aguardar para ter informações mais completas na 
ordem a ser transmitida (O Op).  

Para o recebimento da missão, quando for verbal, o comandante poderá se fazer acom-
panhar por Cmt subordinados ou elementos especialistas que julgar necessários. No nível 
SU, o comandante poderá estar acompanhado pelo seu SCmt, Cmt Pel Ap (quando houver), 
OA etc. Ainda neste escalão, pode ser comum o recebimento de uma via da ordem física ou 
eletrônica, dependendo do grau de recursos disponíveis e da complexidade da operação.  

Poderá ser solicitada, após a emissão da ordem, a confirmação de ordens 
recebidas, procedimento em que o comandante deve ratificar com o Cmt Esc Sp seu 
entendimento do que lhe fora determinado, principalmente quanto à missão, intenção 
do Cmt, conceito da operação e tarefas designadas.  

O comandante no Trabalho de Comando, ao receber a missão de seu escalão superior, 
seja através de Ordem de Alerta, Ordem Preparatória, Ordem de Operações ou Ordem 
Fragmentária, deverá: 

a) realizar a retirada de dúvidas com o Cmt Esc Sp e/ou Elm EM; 
b) efetuar as ligações necessárias com Elm Viz, tropas a serem Ultr, Elm Ap etc; 
c) reunir o material necessário ao planejamento: cartas, calcos, produtos do Exm 

Sit do escalão superior etc; e  
d) realizar o planejamento da utilização do tempo disponível. 

O planejamento da utilização do tempo deve buscar atender aos horários impostos e 
a regra do 1/3 – 2/3, na qual considera-se que o comandante que recebe a missão deve 
encerrar todo o planejamento até, no máximo, o primeiro terço do tempo disponível antes 
do início da execução da missão (H Atq, hora do Dispo pronto na P Def etc). 

Neste momento, o comandante ainda não irá se debruçar sobre o ritmo de combate espe-
rado e estimativas de tempo e espaço para a execução da operação. Este estudo será feito 
durante a análise do fator Tempo. Neste ponto, confecciona-se o quadro-horário (QH) inicial, 
no qual constará os principais horários já impostos (aprestamentos e ensaios centralizados, 
reuniões, horários de movimentos etc) e as atividades gerais necessárias para permitir o início 
dos trabalhos de preparação. O quadro-horário será retificado quantas vezes forem necessá-
rias no decorrer do planejamento, sendo sempre atualizado nas Ordens que forem emitidas. 

A confecção do quadro-horário inicial será de suma importância neste estágio. 
Primeiramente porque ele é o principal item a ser divulgado na primeira Ordem de Alerta. 
Segundo porque, a partir desta análise inicial, o comandante estará apto a compreender o 
tempo disponível para elaboração do plano, definindo onde residirá seu esforço de 
planejamento, se durante as providências iniciais ou após os reconhecimentos. 

Ao final do recebimento da missão, o Cmt poderá reunir-se inicialmente com elemen-
tos subordinados específicos (SCmt, Enc Mat SU, Cmt fração etc) para transmissão de 
informações prévias ou, se já for possível, realizar uma Ordem de Alerta de fato, a fim de 
divulgar o quadro-horário e suas estimativas iniciais para o cumprimento da missão. 
Mesmo que opte por não emitir a O Alr neste momento, o Cmt não deve retardar a fazê-
lo: até o final das Providências Iniciais deverá ter emitido uma Ordem, viabilizando o 
início dos preparativos por parte de seus subordinados. 
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2.3 ESTUDO PRELIMINAR DA MISSÃO 
 

O Estudo Preliminar constitui-se numa das atividades mais importantes de todo o 
Trabalho de Comando: o comandante tentará estabelecer uma visualização inicial de 
sua manobra, através do estudo sumário dos fatores da decisão e da identificação do 
provável Ponto Decisivo da operação. Ao final do Estudo, espera-se que o comandante: 

a) tenha elaborado o novo enunciado para a própria missão; 
b) tenha identificado o provável Ponto Decisivo; 
c) tenha identificado as prováveis tarefas essenciais; e 
d) tenha identificado inicialmente os riscos da missão.  

O Estudo Preliminar é realizado com base na análise dos fatores da decisão (FD): 
Missão, Inimigo, Terreno e Condições Meteorológicas, Meios, Tempo e Considerações 
Civis. Normalmente, a missão será analisada de maneira detalhada e os demais 
fatores analisados sucintamente, à medida que se angaria mais informações sobre o 
Ambiente Operacional. Uma eficiente Análise da Missão é essencial para a 
compreensão inicial do problema e para a concepção de sua solução, portanto ela 
sempre será realizada com a devida profundidade. 
 
2.3.1 CONSIDERAÇÃO INICIAL DO ESTUDO PRELIMINAR 
 

De acordo com o planejamento da utilização do tempo concebido ao final do 
Recebimento da Missão, o comandante deverá decidir sobre seu esforço de planeja-
mento nesta etapa, ou seja, qual será o nível de profundidade tomado no estudo ora 
realizado. Deverá, portanto, identificar se o Estudo Preliminar produzirá um Esquema de 
Manobra Inicial com baixo nível de detalhamento, feito para viabilizar a etapa do Planeja-
mento do Reconhecimento, como um verdadeiro “Esboço”, ou se serão produzidas 
linhas de ação com nível considerável de detalhamento, adiantando as etapas 4 (Estudo 
Detalhado da Missão) e 5 (Montagem das Linhas de Ação) do Trabalho de Comando, 
caracterizando-se num verdadeiro ‘Plano Preliminar (ou Experimental)’. Esta identifi-
cação é essencial para a otimização do tempo disponível, pois evitará retrabalho futuro.  

Assim, se a quantidade de informações disponíveis até então é baixa, se há 
necessidade de maior esclarecimento sobre a situação ou se deverão ser realizadas 
medidas de preparação imediatas, é recomendável que o comandante inicie seu 
estudo da situação, neste momento, ainda de forma sumária, deixando para esmiuçá-lo 
após reconhecimentos ou movimentos preparatórios. 

Todavia, se a missão recebida já estiver consolidada, se não houver reconhe-
cimentos, se houver indicação de que não haverá tempo para planejamento após 
reconhecimentos, se não houver previsão de novas ordens ou se o próprio Trabalho de 
Comando ocorrer em situação de tempo restrito, é recomendável que se realize um 
estudo com mais profundidade, ficando as etapas 4 e 5 apenas para ajustes e 
confirmações. 

Dessa forma, quando a situação permitir ou exigir, o Eqm Man In constituir-se-á num 
Plano Preliminar a ser apenas aprimorado no decorrer do Trabalho de Comando. Por 
outro lado, dependendo do nível de informações recebidas, sobretudo no contexto do 
Planejamento Paralelo, dificilmente o Cmt SU ou fração terá informações suficientes 
para se aprofundar em Estudo Detalhado durante as Providências Iniciais, sendo capaz 
apenas de esboçar uma linha de ação de forma sumária.  
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2.3.2 ANÁLISE DA MISSÃO 
 
Para a análise do fator Missão, procura-se alcançar o entendimento do problema militar 

e de suas condicionantes, por meio de análises que visam atingir a compreensão da 
finalidade, do que deve ser feito e das condições da missão, conforme descrito a seguir: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-1 Análise da Missão 
 

a. Interpretação da missão e intenção dos escalões superiores 
 
Neste passo, o planejador deve interpretar a intenção e a missão dos escalões dois 

níveis acima e um nível acima, isto é, no caso de uma SU, a missão e intenção da 
Brigada enquadrante e de seu Btl/Rgt.  

Em termos do segundo nível superior, busca-se, através desta análise, compreender 
como o escalão imediatamente superior está alinhando seu conceito da operação com o 
daquele. A missão e a intenção dois escalões acima normalmente estarão descritas no 
Prf 1º (Situação) da Ordem recebida. No nível imediatamente superior, analisar-se-á com 
um pouco mais de profundidade a intenção do comandante (propósito ampliado, tarefas 
essenciais e estado final, essenciais para o exercício da iniciativa) e também o conceito 
da operação superior, pois será de fundamental importância para o alinhamento do 
próprio conceito, visando o cumprimento da finalidade da missão. 
 
b. Determinação do Enunciado e da Finalidade da Missão 
 

O enunciado da própria missão é, normalmente, tirado dos parágrafos 2º e 3º e do 
calco de operações do Esc Sp. A tarefa essencial do nosso escalão estará descrita no 
Prf 2º do escalão superior. Demais ações táticas estarão descritas no conceito da 
operação e nas ordens aos elementos subordinados do Prf 3º. 

A finalidade é o verdadeiro “para quê” da missão. O propósito das ações que serão 
desencadeadas devem ser norteadas pela finalidade. Via de regra, a finalidade do nosso 
escalão é o cumprimento da missão do escalão superior. 
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c. Determinação das Ações Táticas e sua sequência 
 
As ações táticas serão normalmente explicitadas na Ordem recebida, sendo 

impostas pelo escalão superior. Excepcionalmente, poderão ser deduzidas, quando 
não forem impostas, mas percebidas pelo planejador como imprescindíveis para o 
cumprimento da missão. Após identificar as ações de sua SU ou fração, o comandante 
deve colocá-las em ordem, a fim de compreender a sequência da operação em curso. 

Será comum a SU ou fração receber ou deduzir as seguintes ações: 
a) Na OFENSIVA: Marchar para o Combate, Limpar, Infiltrar, Atacar, Desbordar, 

Destruir, Abrir brecha, Reconhecer, Ocupar, Ultrapassar, Apoiar pelo fogo, Neutralizar, 
Conquistar, Cobrir-se, Proteger-se, Fixar, Manter o Contato, Consolidar, Ligar-se e 
Reorganizar. 

b) Na DEFENSIVA: Defender, Retirar-se, Retardar, Ligar-se, Aprofundar a defesa, 
Vigiar, Proteger-se, Controlar, Apoiar uma ultrapassagem, Ocupar, Estabelecer 
PAC/PAG, Substituir em posição, Contrarreconhecer, Acolher, Cobrir-se, Retrair e 
Contra-atacar. 

c) Na COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS: Estabelecer Posto de 
Controle, Estabelecer Segurança de Ponto, Patrulhar, Ocupar, Desocupar, Proteger, 
Apoiar, Buscar e Apreender, Controlar e Garantir.     

Cabe ressaltar que as ações táticas não se limitam às citadas acima tampouco 
dependem do tipo de operação (Of, Def ou OCCA). Vigiar um flanco poderá ocorrer 
tanto numa operação ofensiva como numa defensiva, por exemplo.  
 
d. Identificação das Condições de Execução 
 

a) Quadro-Horário: já confeccionado ao final do Recebimento da Missão, deverá ser 
analisado, a fim de identificar as principais condições de execução da missão, 
principalmente aquelas diretamente relacionadas às nossas operações (movimentos, 
horários impostos), às operações do inimigo (assim que disponibilizadas pelo Esc Sp, 
devem constar do QH suas ações confirmadas ou estimadas) e ao planejamento. 

b) Área de Operações: a identificação inicial da zona de ação (Z Aç) da SU (SFC) e 
a designação de Área de Interesse (A Intrs) – área que se estende além da Z Aç cujos 
acontecimentos que nela ocorrem podem repercutir no resultado das operações atuais 
ou futuras – em conjunto possibilitará definir inicialmente a Área de Operações (A Op). 

c) Condicionantes: serão identificadas para viabilizar o entendimento das limitações 
de atuação da SU ou fração. Para assinalar as condicionantes, o comandante identifica 
o que “deve ser feito” (condicionantes impositivas) e o que “não pode ser feito” 
(condicionantes proibitivas). No primeiro grupo encontram-se horários impostos, pontos 
de controle e de ligação, etc. No segundo grupo têm-se limites, linhas de controle 
restritivas, áreas de fogo proibido, certos aspectos das regras de engajamento etc.  

d) Facilidades e restrições: podem ser apresentadas na Ordem do escalão superior e 
devem ser identificadas pelo comandante nesta etapa do Trabalho de Comando. Dentre 
as facilidades, destacam-se os reforços recebidos, possíveis tropas interpostas em 
contato com o inimigo, meios de apoio ao combate alocados, unidade vizinhas 
protegendo flancos, etc. Dentre as restrições, destacam-se os meios retirados, as 
deficiências de pessoal ou material da SU ou fração e as condicionantes que tenham 
reflexos na execução das ações táticas (exemplos: tropas hipotecadas pelo Esc Sp, não 
utilização de determinado Elm de Cmb ou Ap Cmb, proibição de reconhecimentos etc).  
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e. Determinação do Novo Enunciado da Missão 
 
Ao final da análise realizada, o comandante terá uma visualização do que deve 

fazer, em que condições e com que finalidade. A partir disso, poderá compilar um novo 
enunciado da sua missão, que será divulgado na primeira oportunidade (O Alr). 

Na confecção do enunciado, deve-se responder às seguintes perguntas: QUEM? O 
QUE? ONDE? QUANDO? e PARA QUE?. O quadro 2-2 a exemplifica: 

 
ITEM DE ONDE EXTRAIR EXEMPLO NA 

OFENSIVA 
EXEMPLO NA 
DEFENSIVA 

EXEMPLO NA COOP 
COOR AGÊNCIAS 

QUEM Tropa considerada FT 2 CC  3ª Cia Fuz Mec 1º Esqd C Mec 

O QUE Ações Táticas 
Atacar para Conquistar Rg 
Altu de BORBOLETA – 
SAIBREIRA (5919) 

Defender para bloquear o 
inimigo no corte do Rio 
PIRAPITINGA 

Estabelecer Seg de P Sen 
(Ponto Forte Estação de 
Energia) e realizar Pa Ost Mtz 
na Rdv Leste. 

QUANDO Condições de Execução Em 12 0700 Mar 18 APD 120700 Mar 18 Entre 120700 e 121900 Mar 18 

ONDE 
Interpretação dos Prf 

2º (MISSÃO) e 3º 
(EXECUÇÃO) 

Na Dire P Cot 426 (6218) 
– P Cot 446 (5819) 

Na frente compreendida entre 
córrego do CURRAL, 
inclusive, e estrada do VAU 
DA CASA, exclusive  

Do Km 60 ao Km 90 

PARA 
QUE 

Finalidade, conforme 
interpretação da 

Missão e Intenção 

A fim de permitir que a FT 
84º BIB atraia a reserva Ini 
para N da Z Aç. 

A fim de impedir, na Z Aç, o 
acesso do Ini à Rg Cptl Def do 
84º BI Mec (L Altu P Cot 439 – 
P Cot 446) 

A fim de permitir que o 2º R C 
Mec garanta ambiente seguro 
e estável na Rg de seu setor de 
responsabilidade. 

Quadro 2-2 Novo Enunciado 
 

Para divulgação em ordens, no parágrafo 2º, os verbos das ações táticas do 
enunciado da missão deverão ser colocados no infinitivo. 
 
2.3.3 ANÁLISE DOS DEMAIS FATORES DA DECISÃO 
 

Devem ser seguidos os passos previstos na etapa 4 do Trabalho de Comando (Cap V 
deste manual), no que for cabível, para conhecer os aspectos a serem analisados em 
cada fator. Ratifica-se que, nesta fase, a profundidade da análise dos demais fatores 
será feita de acordo com o entendimento do comandante sobre seu esforço de 
planejamento: se será neste momento ou mais tarde, quando conseguir angariar mais 
informações. 
 
2.3.4 IDENTIFICAÇÃO DO PROVÁVEL PONTO DECISIVO 

 
A identificação do ponto decisivo (PD) durante o Estudo Preliminar e sua confirmação 

durante as etapas 4 (Estudo Detalhado da Missão) e 5 (Montagem das Linhas de Ação) 
é um passo essencial de todo o Trabalho de Comando. O PD é o local, evento-chave 
específico, sistema crítico ou função que permite aos comandantes obterem uma 
vantagem relevante sobre o Ini e influenciar decisivamente o resultado da operação. 
Após a análise dos fatores da decisão no Estudo Preliminar, em particular da missão, 
será possível, já neste momento, que o comandante visualize onde sua SU ou fração 
empregará poder de combate de forma decisiva a fim de suprimir as capacidades do 
inimigo, assim atingindo a finalidade de sua operação. 

O ponto decisivo inferido ao final do Estudo Preliminar é chamado de Provável Ponto 
Decisivo (PPD), uma vez que ele ainda será confirmado durante o Trabalho do Comando.  

Normalmente, no escalão SU e fração, ficará claro ao Cmt o seu ponto decisivo com 
base na leitura da Ordem de Operações. Contudo, considerando o contexto do 
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Planejamento Paralelo, a inferência do Provável Ponto Decisivo será tanto válida quanto 
menor for o detalhamento da ordem recebida.  

A designação do PPD é a base para formulação da Linha de Ação, pois orienta onde, 
quando e como a SU ou fração estará cumprindo sua missão e atingindo seu propósito. 
Pode ser designado sobre a conquista de um acidente no terreno, destruição de uma 
força inimiga, eventos (engajamento de uma reserva Ini, por exemplo) ou qualquer outra 
ação, desde que facilmente identificável e descritível para os Elm subordinados. 
 
2.3.5 IDENTIFICAÇÃO DAS TAREFAS ESSENCIAIS 
 

Ações táticas, quando associadas aos efeitos designados pelo Esc Sp, configuram-se 
em tarefas táticas que devem ser executadas para que se alcance o propósito desejado.  

 
 
 
 

A tarefa cuja execução configura o cumprimento da missão, alcançando a finalidade 
identificada, é denominada tarefa essencial. A tarefa essencial não estará ligada a uma 
específica L Aç. Pelo contrário, ela é o cerne das L Aç a serem montadas, orientando 
as ações táticas designadas aos subordinados. As condições visualizadas nas tarefas 
essenciais devem ser cumpridas nas linhas de ação a serem montadas. Naturalmente, 
o cumprimento da tarefa essencial está ligado à conquista do PD, quando houver. 

A tarefa essencial estará sintetizada no verbo da missão de sua SU ou fração e será 
desenvolvida na intenção do comandante. A sua exposição clara aos subordinados 
permite a unificação de propósitos das ações realizadas e o exercício da oportuna 
iniciativa nos escalões inferiores.  
 
2.3.6 IDENTIFICAÇÃO INICIAL DOS RISCOS 

 
Uma vez que o comandante adquire um entendimento do problema e uma visuali-

zação inicial de sua solução, ele terá condições de identificar os riscos da operação, a 
fim de tomar medidas para controlá-los e mitigá-los (Fig 2-5). 

Neste momento, os riscos serão inicialmente identificados. Eles continuarão sendo 
detectados durante todo o Trabalho de Comando. Assim, sempre que um novo risco é 
identificado, ele será incluso nas medidas para seu gerenciamento. Durante a 
montagem das linhas de ação, eles devem ser avaliados e medidas para sua redução 
e/ou controle tomadas. 
 
a. Riscos Acidentais 

 
Os riscos acidentais são aqueles inerentes à atividade militar, mas que não necessa-

riamente advém da ação inimiga. Eles estão presentes nos deslocamentos e manobras, 
nas ações de nossa tropa (ensaios) e nos aspectos ambientais (terreno acidentado, altas 
temperaturas, deslizamentos etc). Sua identificação precoce permitirá, inicialmente, a 
definição e exposição de medidas de controle durante as primeiras Ordens de Alerta e 
serão pontos a serem considerados na confecção das linhas de ação. São medidas 
comuns de mitigação de risco acidental aquelas relacionadas à Prevenção ao Fratricídio 
e à redução dos efeitos das operações continuadas sobre o combatente. 

Bloquear a Cia Ini a norte, fixar o pelotão reserva em profundidade, destruir os carros 
inimigos na VA são exemplos de tarefas determinadas aos escalões subordinados.  
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b. Riscos Táticos 
 
Os riscos táticos estão relacionados à ação do inimigo. Eles são melhor identificados, 

e consequentemente controlados com maior eficácia, através de ação da Inteligência. 
Embora a incerteza e o risco sejam inerentes às ações em combate, sua detecção e 
redução são essenciais para o sucesso tático.  

As ações em que o inimigo pode utilizar de surpresa contra a nossa tropa são riscos 
táticos típicos que devem ser assinalados na montagem das linhas de ação. Os 
comandantes de SU e fração não assumem riscos táticos próprios. Porém, mesmo as 
decisões de aceitação de certo grau de risco pelos Esc Sp (por exemplo, economia de 
meios numa frente onde o inimigo possa atacar ou uso de terreno restritivo para 
deslocamento, podendo comprometer a sincronização) também devem ser medidas, 
avaliadas e controladas no Trabalho de Comando (Fig 2-2). 

 
Figura 2-2 Mitigação de riscos 

 
 

2.4 ESQUEMA DE MANOBRA INICIAL 
 

A montagem do Esquema de Manobra Inicial deve ser baseada na Consideração 
Inicial do Estudo Preliminar: será tanto mais detalhada quanto foram detalhadas as 
análises dos fatores da decisão. Assim, o Eqm M In será considerado um “Esboço”, que 
serve como referência para as etapas de Obs e Plj Rec, Estudo Detalhado e Montagem 
de L Aç e Jogo da Guerra; ou será um “Plano Preliminar”, mais elaborado e que será 
apenas confirmado e aprimorado durante as próximas etapas do Trabalho de Comando. 

De toda forma, a linha de ação (de esboço ou preliminar) a ser montada deverá 
pesar minimamente alguns aspectos básicos, principalmente: 

a) considerar o alinhamento de conceitos com o escalão superior, relacionando cada 
tarefa com seu propósito e o Provável Ponto Decisivo; 

b) quando possuir divisão de esforços, identificá-los (principal, secundário e de apoio); e 
c) ser apresentada mediante um Conceito Sumário da Operação e um calco. 

O Cap VI deste manual (Montagem das Linhas de Ação e Jogo da Guerra) explica 
como devem ser montadas as L Aç e servirá de base para a confecção do Eqm M In. 

 
 

2.5 EMISSÃO DA ORDEM DE ALERTA (O Alr) 
 

A Ordem de Alerta é um aviso prévio de uma ordem ou de uma ação que ocorrerá a 
seguir. Diferencia-se da Ordem Preparatória pelo sentido de urgência desta última, que 
visa designar medidas de preparação anteriores à expedição da O Op propriamente dita. 
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A este ponto do Trabalho de Comando, o Cmt SU ou fração deve, no mínimo, 
realizar uma O Alr à sua tropa, a fim de compartilhar as informações e conclusões que 
já possui sobre a missão futura, viabilizando o início dos preparativos por parte de seus 
subordinados.  

A Ordem de Alerta ao final da etapa das Providências Iniciais terá o objetivo maior de 
informar sobre a missão recebida, o seu quadro-horário e emitir uma Diretriz de 
Aprestamento (Dtz Apr) para a SU ou fração. Ela poderá ser a segunda O Alr realizada, 
visto que o comandante poderá ter optado por ter despachado um O Alr inicial ao final do 
Recebimento da Missão, conforme explanado no item 2.2.6 deste manual.  

Assim como todas as ordens dos escalões SU e fração, a O Alr segue o padrão dos 
5 parágrafos (SiMiExLogCom). Serão itens desejáveis de constar na O Alr: 

a) Tipo de Operação (poderá já ter constado da O Alrt inicial). 
b) Local geral da Operação (poderá já ter constado da O Alrt inicial). 
c) Unidades que participam da operação (poderá já ter constado da O Alrt inicial). 
d) Quadro-Horário Inicial (poderá já ter constado da O Alrt inicial) ou atualizado. 
e) Situação amiga e inimiga conhecida. 
f) Intenção e Missão do Esc Sp. 
g) Enunciado da Missão. 
h) Riscos. 
i) EEI (quando já estabelecidos). 
j) Medidas de preparação imediata (segurança local, movimentos, reunião de meios etc). 
k) Reconhecimentos (caso tenha recebido ordem do escalão superior). 
l) Diretriz de Aprestamento. 

A Dtz Apr conterá as ações que devem ser desencadeadas pela SU ou fração a partir da 
Ordem de Alerta. Poderá conter quaisquer informações ou ordens sobre medidas a serem 
tomadas pelos Elm subordinados. A Dtz Apr deve indicar: 

a) material a ser alocado e preparado, sejam meios de combate ou apoio ao combate; 
b) ordens sobre ressuprimentos e preparativos logísticos;  
c) ordens de preparação da tropa no tocante a ensaios e treinamentos;  
d) preparação de locais para ensaios e ordens; 
e) diretrizes para composição de meios inicial das frações; 
f) prazos para entrada da tropa em Situação de Apronto Operacional (SAO) e Situação 

de Ordem de Marcha (SOM). 
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CAPÍTULO III 
OBSERVAÇÃO E PLANEJAMENTO DO RECONHECIMENTO 

 
 
 

3.1 GENERALIDADES 
 

Ao receber uma missão, o comandante da SU deve buscar junto ao seu Esc Sp o má-
ximo de informações sobre a Área de Operações e o inimigo. De posse dos dados 
disponibilizados e adequando ao tempo disponível, o comandante avaliará a necessidade 
de realizar um reconhecimento. 

Normalmente, se o tempo disponível e a situação permitirem, os comandantes devem re-
alizar o reconhecimento de eixos, rotas, objetivos, frações oponentes na zona de ação, den-
tre outros. Para tanto, deve, inicialmente, avaliar “o que conhecer” e, depois, levantar e verifi-
car os dados já existentes sobre o que se busca e aqueles inexistentes ou desatualizados. 

Por outro lado, são vários os fatores que podem impedir a realização do reconheci-
mento. O risco que se corre em ser detectado e a perda do princípio da surpresa na 
operação devem ser analisados em relação às vantagens de ter informações mais 
detalhadas. No escalão SU e fração, os reconhecimentos somente poderão ocorrer com 
ordem ou autorização do Btl/Rgt, em virtude do risco referido.  

Um outro aspecto importante é que muitas vezes a SU receberá ordens para executar 
reconhecimentos específicos (de eixo, de zona etc) dentro do Plano de Busca ou Plano de 
Obtenção de Conhecimento (POC) de seu Btl/Rgt – planos do EM da Unidade que sintetizam 
suas Necessidades de Inteligência (NI) e distribuem tarefas para busca de dados que as res-
pondam. Com isso, os reconhecimentos poderão se limitar àqueles determinados pelo Esc Sp.  

No contexto do Planejamento Paralelo, poderá ocorrer que a Unidade ainda não tenha 
consolidado suas NI e seu Estudo de Situação de Inteligência ainda esteja nas fases 
mais iniciais quando a SU receber a primeira Ordem de Alerta. Neste caso, executar 
reconhecimentos prematuramente pode se tornar um risco ainda maior. 

Desta forma, o comandante no Trabalho de Comando deve ser capaz, na 
impossibilidade de lançar reconhecimentos, de realizar o Estudo Detalhado de sua 
missão e a estruturação uma L Aç contando apenas com a observação das informações 
disponibilizadas pelo Esc Sp, pelas unidades especializadas de reconhecimento/ 
exploração e pelo estudo da carta topográfica. 
 
 
3.2 NECESSIDADES DE INTELIGÊNCIA 
 

As Necessidades de Inteligência são os conhecimentos que o Cmt precisa ter à sua 
disposição, relativos principalmente a aspectos dos fatores da decisão (MITMETCo), a 
fim de que possa cumprir sua missão com êxito. As NI dividem-se em Elementos 
Essenciais de Inteligência (EEI) e Outras Necessidades de Inteligência (ONI). 
Normalmente, as NI do comandante são relativas: 

a) às possibilidades da ameaça (inimigo), incluindo hora, local e valor; 
b) às vulnerabilidades do inimigo, incluindo a natureza, a amplitude e a duração; 
c) à ordem de batalha do inimigo; 
d) ao terreno; 
e) às condições meteorológicas; e 
f) às considerações civis. 
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3.2.1 ELEMENTOS ESSENCIAIS DE INTELIGÊNCIA  
 

São os dados, informações ou conhecimentos imprescindíveis sobre as carac-
terísticas da Área de Operações (A Op) e sobre a ameaça (inimigo) que o Cmt 
necessita em um determinado momento, para tomar uma decisão quanto à linha de 
ação a ser executada. Qualquer possibilidade do inimigo ou característica da A Op que 
ameace o cumprimento da missão será um EEI. Eles traduzem, portanto, as NI da mais 
alta prioridade.  
 
3.2.2 OUTRAS NECESSIDADES DE INTELIGÊNCIA  
 

São os conhecimentos sobre a A Op e o inimigo que afetam, mas não impedem, o 
cumprimento da missão, independente da L Aç escolhida.  
 
3.2.3 OBTENÇÃO DE DADOS 
 

Dado é toda e qualquer representação de um fato ou situação que será submetido à 
metodologia da atividade de Inteligência Militar para tornar-se num conhecimento. Os 
dados são coletados por meio de documentos, fotografias, gravações, relatos, sensores 
eletrônicos de vigilância, cartas topográficas ou digitais e outros meios. No Trabalho de 
Comando, a principal fonte de dados será o militar integrante da tropa, que observa, 
memoriza e descreve os aspectos relevantes sobre o ambiente, o inimigo e as 
considerações civis. 

Coletar um dado é destacá-lo, de qualquer fonte disponível, para que ele possa ser 
agregado ao repertório de conhecimentos do comandante. Quando o dado desejado não 
estiver disponível, deve-se executar uma busca. As ações de reconhecimento serão 
orientadas, normalmente, pela busca de dados que respondam os EEI e ONI. Se o 
planejador perceber que precisa de determinado conhecimento, ele deve inicialmente 
coletá-lo a partir do banco de dados de sua Unidade. Se este conhecimento estiver 
negado, poderá valer-se de reconhecimentos para buscar os dados necessários, 
estabelecendo as NI para a sua tropa ou Elm em reconhecimento. 

Os EEI e ONI serão estabelecidos, portanto, por todos escalões. No nível Unidade, 
serão organizados num Plano de Busca/Plano de Obtenção do Conhecimento. Neste 
plano poderão estar estabelecidos meios específicos para a busca de determinados 
dados, mas será comum que todas as SU e frações participem do esforço de cumprir 
com as Necessidades de Inteligência passadas pelo Esc Sp, acrescentando aquelas que 
julgarem necessárias para a sua missão. Ressalte-se que o esforço de busca e 
segurança ocorre permanentemente, antes, durante e depois da operação. 
 
3.2.4 ENUNCIADO DAS NECESSIDADES DE INTELIGÊNCIA  
 

As NI devem ser enunciadas clara e concisamente, de preferência sob a forma de 
perguntas. Para tanto, são de uso frequente para sua definição asperguntas: ONDE? O 
QUE? COMO? QUANDO? COM QUE MEIOS? 
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- O Esqd CC, Res da FT RI Mec, em 1º Esc, atingirá a Rg P Cot 696 antes D/1400? 
- Na Z Aç a E do Rib CANDANGO, quando da tomada do dispositivo, as Cia Inf Mec Ini 
precisarão ocupar P Atq ou poderão transpor a LP já desdobradas desde a sua Rtgd? 
- As pontes sobre o Rio SAPUCAÍ, em nossa zona de ação, estão intactas? 
- O Ini está dotado de Vtr lançadoras de pontes de pequenas brechas? 
- Quais os obstáculos lançados pelo Ini à frente de suas posições? 
- O Ini tem capacidade de interferir em nossas comunicações? 
- O Ini está dotado de OVN? 
- O Ini tem apoio de Bia LMF? 
- Há defesa antiaérea junto aos elementos de primeiro escalão? 

 

Quadro 3-1 Preparação das Necessidades de Inteligência 
 
 

3.3 INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS 
 
No escalão Unidade, o Exame de Situação será constantemente alimentado por 

produtos gerados pelo Processo de Integração Terreno, Condições Meteorológicas, 
Inimigo e Considerações Civis (PITCIC) – processo cíclico de caráter gráfico que 
permite, mediante análise integrada, a visualização de como o terreno, as condições 
meteorológicas e as considerações civis condicionam as próprias operações e as do 
inimigo, fornecendo dados reais e efetivos para auxiliar a tomada de decisão. Para o 
Trabalho de Comando na SU e, consequentemente, nas frações, os resultados do 
PITCIC produzido pelo EM serão apresentados por meio do Anexo de Inteligência da 
Ordem de Operações e dos calcos que agregam valor a este produto.  

No contexto do Planejamento Paralelo, caso o Esc Sp ainda não tenha divulgado seu 
An Intlg, o Cmt de SU no Trabalho de Comando deve manter ligação com seu EM, 
particularmente a 2ª Seção (Seç Intlg), para ter acesso ao banco de dados da OM e dos 
produtos mais recentes do PITCIC. Será comum, neste caso, o fluxo de solicitação de 
informações (SI) ao Esc Sp. 

Portanto, ao se dedicar a conhecer as condições do problema militar, o comandante 
deve concentrar-se em, inicialmente, realizar a observação mediante coleta dos dados nas 
fontes disponíveis (banco de dados da OM, cartas, fontes abertas), informar-se dos 
produtos do PITCIC (An Intlg, calcos) e buscar por meio de reconhecimentos aquilo que 
ainda for necessário ou para complementar o que já se possui. 
 
3.3.1 INFORMAÇÕES SOBRE O AMBIENTE OPERACIONAL 
 

O ambiente operacional é composto por um somatório de condições,circunstâncias e 
fatores que afetam o emprego de capacidades e influenciam as decisões do 
comandante. Para que o comandante possa construir e aprimorar o entendimento do 
ambiente e do problema militar, é indispensável a disponibilidade de informações 
completas, detalhadas e oportunas, focadas na Z Aç/Fx Atu designada.  

Para interpretar as informações sobre o ambiente operacional, o comandante se 
concentra em definir, analisar e sintetizar as características dos fatores da decisão. O 
grande orientador, nesta fase, para que o comandante no Trabalho de Comando 
sistematize “o que se deve conhecer” é o Esquema de Manobra Inicial produzido 
anteriormente. A partir deste Eqm, o Cmt SU ou fração irá refletir sobre o que deve 
coletar/buscar acerca do ambiente operacional, de acordo com a missão a ser 
cumprida. Se sua operação enseja uma inserção aeromóvel, deve-se buscar dados 
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sobre possíveis LocAter, ZPH, L Reo etc; se será um ataque com Pel CC, certamente 
deverá possuir informações sobre trafegabilidade de eixos, locais para transposição de 
obstáculos etc; se será uma operação de desobstrução de uma via urbana, deverá 
conhecer o arruamento local, os pontos passíveis de concentração de APOP, os 
elementos de mídia presentes etc; e assim por diante. 
 
3.3.2 INFORMAÇÕES SOBRE AS FORÇAS EM PRESENÇA 
 

Das NI, os conhecimentos que permitem o levantamento das possibilidades da 
ameaça (inimigo, força adversa etc) são os mais importantes para o comandante.  

O Cmt SU ou fração deve considerar os dados gerais disponíveis na U sobre o 
inimigo, particularmente os relativos à sua doutrina de emprego. Deve, ainda, buscar os 
dados sobre atualizações acerca de sua Ordem de Batalha (dispositivo, composição, 
valor, atividades recentes e atuais e peculiaridades) e de suas possibilidades. 

As possibilidades são apresentadas de forma sucinta, nas diversas fases do 
planejamento, particularmente quanto à probabilidade de interferência na missão da SU 
e em sua área de interesse. Elas normalmente são orientadas pelas suas perspectivas 
de atacar, defender, retrair, retardar e reforçar, acrescidas de possibilidades QBRN, 
aéreas, GE e cibernética entre outras.  
 
 
3.4 PLANEJAMENTO DO RECONHECIMENTO 
 

Os reconhecimentos devem ser orientados com base nas NI levantadas. Eles 
normalmente servem para confirmar ou não estimativas realizadas para constituição da 
L Aç preliminar (esboço) ou para busca de dados que permitam a composição e 
escolha da melhor L Aç montada. Não há momento exato para execução dos 
reconhecimentos, podendo ser realizados desde logo após as Providências Iniciais até 
instantes antes da execução (reconhecimento aproximado). 

Deve ser dada especial atenção à segurança da ação de reconhecimento, sendo 
alvo de planejamento tanto meticuloso quanto possível. Devem ser planejados desde a 
utilização de rotas cobertas da observação e sensoriamento inimigos até contingências 
em caso de quebra de sigilo. O Eqm M In será a referência para o entendimento dos 
riscos do reconhecimento. 

Ao planejar os reconhecimentos, o comandante deve considerar: 
a) O que estamos observando e por que? 
b) Qual o tempo estimado de observação?  
c) Quais são os riscos (tático e acidental)? 
d) Qual a situação local? 
e) Procedimentos e hora da infiltração? 
f) Procedimentos para exfiltração de emergência? 
g) Plano para perda das comunicações? 
h) Existe movimento de tropas amigas? 
i) Procedimentos e hora para exfiltração? 
j) Equipamento especial necessário? 

 
O Anexo “B” apresenta um modelo de Plano de Reconhecimento. 
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3.5 EMISSÃO DA ORDEM DE ALERTA/ORDEM PREPARATÓRIA 
 

Ao final do planejamento do reconhecimento, o Cmt SU ou fração emitirá mais uma 
Ordem de Alerta, que neste caso poderá ser a própria Ordem Preparatória. O ponto 
fulcral desta Ordem é a atualização de informações da O Alr anterior e a emissão da 
Ordem de Reconhecimento, na qual o Cmt designará os elementos que irão 
acompanhá-lo no reconhecimento, as necessidades de preparação e os procedimentos 
para tropa e Cmt subordinados que ficarão no comando. Se o Cmt decidir por não 
reconhecer pessoalmente, mas designar uma fração para cumprir esta missão, 
também será nesta Ordem que ele emitirá suas diretrizes. 

A nova Ordem de Alerta/Ordem Preparatória pode abordar os seguintes itens: 
a) Atlz das Áreas de Operação e de Interesse. 
b) conclusões sobre a observação do terreno. 
c) Atlz do Inimigo (antecedentes e situação, incluindo a possibilidade mais 

provável). 
d) enunciado da Missão do escalão superior. 
e) intenção do escalão superior. 
f) riscos (tático e acidental). 
g) necessidades de inteligência (EEI e ONI). 
h) medidas de coordenação para a segurança da tropa e para os reconhecimentos. 
i) ações de Mobilidade/Contramobilidade necessárias. 
j) Atlz da Diretriz de Aprestamento. 
k) atualização do quadro-horário. 
l) orientações sobre os ensaios. 
m)atualizações nos sistemas GCB e de Comando e Controle. 
n) Plano de Reconhecimento. 
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CAPÍTULO IV 
RECONHECIMENTO 

 
 
 

4.1 GENERALIDADES 
 

Os comandantes devem buscar todas as oportunidades para melhorar a sua 
compreensão acerca da situação em que a operação se desenvolverá. Isto requer 
proatividade na coleta de informações. As ações de reconhecimento são particularmente 
úteis no início do planejamento e durante a preparação, a fim de monitorar possíveis 
alterações no ambiente operacional. No decorrer de todo o Trabalho de Comando, os 
EEI e ONI serão ajustados sempre que necessário. 

Os reconhecimentos devem ser executados sempre que seja necessário um melhor 
esclarecimento da situação a qualquer tempo, desde o término do Estudo Preliminar da 
Missão (situação ideal) até o reconhecimento aproximado para o cumprimento da missão. 

Portanto, deve-se ter em mente que os reconhecimentos não podem se resumir numa 
fase específica do Trabalho de Comando, pelo contrário, devem ser um recurso que 
pode ser utilizado durante todo o processo decisório. Conforme consta do capítulo 3, o 
risco da perda do fator surpresa e as restrições de movimento que podem ser impostas 
pelo Esc Sp podem inviabilizar a execução de reconhecimentos nas melhores condições. 
Neste caso, o Cmt SU ou fração executa a observação das informações disponíveis nas 
cartas, fotos aéreas e imagens satelitais, relatórios de reconhecimentos executados por 
elementos especializados e demais informações constantes do banco de dados da OM, 
atividade conhecida como “reconhecimento na carta”.  

Outro aspecto a ser considerado é o contexto situacional. Se o comandante recebe 
sua missão distante dos objetivos de reconhecimento ou se não houver possibilidade de 
deslocar elementos de reconhecimento partindo da posição corrente, ainda nas fases 
iniciais do Trabalho de Comando, esta atividade somente será realizada após o 
movimento da SU ou fração para a A Op. Uma vez posicionado na Área de Operações, 
em Z Reu ou B Cmb, o comandante poderá executar seus reconhecimentos ou lançará 
os grupos que o farão. Esta situação será particularmente comum nas operações 
convencionais e com maior grau de dinamismo, como o combate com forças blindadas e 
as operações ofensivas.  

O comandante deve levar em consideração que provavelmente possuirá um 
arcabouço prévio das características da Área de Operações, tendo em vista que, durante 
a mobilização para a guerra e o agravamento da crise, o banco de dados da U será 
atualizado e repassado às subunidades. Some-se a isso a constatação de que o campo 
de batalha moderno contém uma quantidade de sensores e meios de busca de dados 
sem precedentes, tornando, por vezes, desafiador ao comandante gerenciar todas as 
informações de que dispõe. Este gerenciamento deve também ser alvo de sua atenção. 

Após os reconhecimentos, o comandante no Trabalho de Comando terá condições, 
de posse dos dados e confirmações obtidos, de realizar seu Estudo Detalhado da 
Missão ou, em vista da premência de tempo, de atualizar e aperfeiçoar a linha de ação já 
levantada nas Providências Iniciais. Se os reconhecimentos resultarem em mudanças 
significativas nas informações passadas à tropa até o momento, o comandante poderá 
emitir uma nova Ordem de Alerta, atualizando seus subordinados, evitando assim que 
executem preparativos não condizentes com a nova situação. 
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4.2 MOVIMENTOS PARA A ÁREA DE OPERAÇÕES 
 

Em quase a totalidade das operações, haverá necessidade de reposicionamento das 
forças. Os movimentos de tropa incluem ocupação de áreas de reuniões e bases, 
ocupação de P Def, ponto-fortes, PIR, recomposições de meios etc. Ocorrerão em vista 
da necessidade de continuação dos trabalhos de planejamento e preparação ou para 
iniciar a execução. Ordens (Alr ou Prep) devem ser transmitidas para desencadear os 
movimentos de tropas, antecipando-se à O Op da missão a ser executada. 

Estes movimentos podem acontecer a qualquer momento do Trabalho de Comando e o 
comandante deve encará-los como uma operação dentro da outra, incluindo-a em seus 
planejamentos. Nos escalões SU e inferiores, normalmente os movimentos ocorrerão após 
uma Ordem de Movimento do Btl/Rgt, e serão comuns para ocupação de posições de 
onde iniciarão sua progressão para o combate. 

O comandante deve assegurar que esta movimentação, durante a preparação, não 
revele as intenções ao inimigo. Para tal, devem ser adotadas medidas de dissimulação e 
de contínua preservação do sigilo. Outros aspectos que devem ser considerados são a 
realização de inspeções; execução de medidas administrativas (reabastecimentos, 
ressuprimentos etc); balizamentos e lançamentos de elementos de segurança e medidas 
táticas, como estabelecimentos de ordem de marcha (ordem de movimento), locais e 
procedimentos nos altos, itinerários, intervalos, formações, procedimentos no destino etc. 

Desse modo, serão comuns os movimentos como etapa da fase de preparação do ciclo 
das operações, para reconstituição da tropa em local dentro ou nas proximidades da A Op 
ou Z Aç, de onde continuar-se-ão os preparativos para o combate. Neste contexto, os 
reconhecimentos da operação principal normalmente só serão possibilitados após a 
ocupação desta nova posição. Com isso, as confirmações consequentes, o Estudo 
Detalhado da Missão e o Jogo da Guerra serão feitos, também, neste novo dispositivo. 

 
 

4.3 EXECUÇÃO DOS RECONHECIMENTOS 
 

O comandante no Trabalho de Comando, particularmente no nível SU, deverá levar 
em conta as vantagens e desvantagens de lançar mão dos próprios meios para executar 
os reconhecimentos, principalmente considerando as possibilidades e limitações de seus 
recursos e o tempo disponível. Ele já poderá contar com uma vasta gama de 
informações adquiridas pelos meios de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 
Aquisição de Alvos (IRVA) dos escalões superiores, desde dados colhidos por radares 
de vigilância terrestre (RVT) até sistemas de aeronaves remotamente pilotadas (SARP), 
passando por elementos infiltrados e tropas especializadas em reconhecimento. 

O comandante poderá fazer uso dos dados disponibilizados por tais meios a fim de 
retificar ou complementar, à luz do terreno, os planejamentos feitos na carta. Mas, 
quando o tempo disponível e a situação permitirem, o comandante executará 
pessoalmente a confirmação visual das informações obtidas pelos meios de 
reconhecimento do Esc Sp, de forma a alcançar alto nível de verossimilhança no 
entendimento dos fatores presentes no Ambiente Operacional. Ainda, quando possível, 
deve buscar incluir os comandantes subordinados no reconhecimento. Isto permite que 
eles também observem o campo de batalha e confirmem as suas próprias estimativas. 

Se por um lado a participação pessoal do Cmt aumenta seu nível de entendimento da 
situação, por outro considera-se que nem sempre será possível ou desejável que o coman-
dante participe do reconhecimento pessoalmente. Ele deve considerar realisticamente o 
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risco envolvido nesta atividade e a notável demanda de tempo para sua condução, pesando 
as vantagens e desvantagens também desta decisão. 
 
4.3.1 RECONHECIMENTO NO TERRENO 
 

Por ocasião do reconhecimento, o Cmt, ou quem ele determinar, deve estudar 
detalhadamente o terreno e a ameaça, a fim de analisar os efeitos do primeiro sobre as 
operações e as capacidades e intenções do segundo. Para tanto, deve-se escolher um 
posto de observação (PO) que proporcione o máximo de vistas sobre a zona de ação e 
proteção (cobertas e abrigos) suficiente para posicionamento dos Elm Rec. 

O terreno é estudado identificando-se a zona de ação da subunidade ou fração, 
levantando-se as restrições ao movimento, observando as vias de acesso e corredores 
de mobilidade de possível utilização e avaliando-se cada uma delas em relação aos 
aspectos militares do terreno. O comandante também avaliará o auxílio que lhe pode 
prestar os fumígenos e os fogos das armas de apoio; avaliará os locais onde suas 
próprias armas podem ser instaladas para apoiarem o deslocamento dos pelotões e em 
que posição os elementos vizinhos ficarão inicialmente em relação à sua SU, 
concluindo se os seus flancos estarão protegidos ou expostos. 

Devem ser observados com especial atenção os EEI sobre o oponente, confirmando 
ou negando estimativas realizadas no Esquema de Manobra Inicial, estudando as 
possíveis localizações das posições inimigas e de suas armas de apoio, além de 
itinerários ou zonas onde a observação ou o fogo inimigo são mais limitados pelo 
terreno e favorecem o nosso acesso às suas posições. 

As NI já estabelecidas e descritas no Plano de Reconhecimento o são o grande guia 
para a sua execução, conduzindo o que deve ser verificado; no entanto, todas 
informações julgadas pertinentes devem ser observadas e registradas para uma tomada 
de decisão ou de análise durante o Estudo Detalhado. 
 
4.3.2 RECONHECIMENTO NA CARTA 
 

Quando não for possível ou autorizado o deslocamento de uma força para executar 
o reconhecimento no terreno, o comandante deve buscar responder suas NI iniciais por 
meio da verificação dos dados disponíveis sobre o ambiente com base na carta ou 
imagem aérea/satelital e sobre o inimigo com base nos calcos e imagens. Esta 
atividade é conhecida como reconhecimento na carta. 

Naturalmente, o reconhecimento na carta, como etapa do Trabalho de Comando, se con-
funde com o próprio Estudo Detalhado da Missão, uma vez que este também será baseado 
em estudo das informações disponíveis sobre o Ambiente Operacional e o contexto da missão. 
Decerto, a omissão do reconhecimento real oferece ao comandante informações pouco pre-
cisas, particularmente quanto à localização das forças inimigas e às características do terreno. 

O comandante não deve restringir sua pesquisa apenas nas cartas topográficas, as 
quais podem estar desatualizadas, e não representar fielmente o terreno. Deve, 
portanto, buscar todos os meios de orientação disponíveis ou fortuitos, tais como 
mapas civis atualizados, mapas rodoviários, esboços, fotografias aéreas, imagens de 
satélite, entre outros, procurando fazer a complementação dos dados. A figura 4-1 
evidencia um exemplo no qual os dados da carta topográfica desatualizada podem ser 
complementados por uma imagem de satélite. Na sobreposição das imagens, observa-
se o crescimento de uma determinada área urbana, evidenciando a imprecisão da carta 
topográfica quanto às vias da localidade. 
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Figura 4-1 Sobreposição carta topográfica-imagem de satélite 

 
Todos os meios que possam complementar este tipo de observação devem ser 

utilizados, desde análise de dados sobre declividade contidos nas inscrições marginais 
da carta até relatos de tropas que já passaram pela região sendo apreciada. A 
amplitude de fontes e a minuciosidade do estudo poderão reduzir a imprecisão inerente 
ao reconhecimento na carta.  
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CAPÍTULO V  
ESTUDO DETALHADO DA MISSÃO 

 
 
 

5.1 GENERALIDADES 
 

O Estudo Detalhado da Missão é uma etapa imprescindível do Trabalho de Comando. 
O comandante deve dedicar-se a compreender a situação que o envolve, podendo, a 
partir disso, montar linhas de ação exequíveis. Não há prescrição de tempo a ser 
dedicado para esta atividade, entretanto, não se pode perder o foco de seu objetivo – 
permitir o entendimento do problema a fim de visualizar sua solução. Não deve o 
planejador deixar deter-se em análises excessivamente profundas, perdendo a 
oportunidade de tomar uma decisão tempestiva. 

O comandante no Trabalho de Comando normalmente já terá realizado um Estudo 
Preliminar, logo após o recebimento da missão, conforme descrito no Cap 2 deste 
manual. Dependendo do nível de detalhamento alcançado naquele estágio, bem como 
da quantidade de novos dados recebidos por meio das observações, reconhecimentos e 
novas ordens, o Estudo Detalhado poderá demandar mais ou menos esforço. De toda 
forma, será normalmente baseado nos fatores da decisão: 

a) MISSÃO: a missão é traduzida por um conjunto de atividades e tarefas, que 
juntamente com a finalidade e a intenção dos comandantes, indica claramente a ação a 
ser tomada e o seu porquê. Normalmente, é o primeiro ponto a ser considerado 
durante o processo decisório e está relacionado a todos os outros fatores. 

b) INIMIGO: este fator aborda o dispositivo do inimigo (organização, tropas com 
suas localizações e mobilidade tática), doutrina, equipamento, capacidades, 
vulnerabilidades e prováveis linhas de ação das forças oponentes. 

c) TERRENO E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS: a análise do terreno é feita junto 
à das condições meteorológicas, pois ambas influenciam diretamente e conjuntamente as 
operações militares. O terreno inclui os recursos, acidentes naturais e características 
artificiais (cidades, aeroportos e pontes, por exemplo) do ambiente. As condições 
meteorológicas incluem fatores como vento, precipitação e luminosidade natural. 

d) MEIOS: representado pela disponibilidade das tropas amigas, seus tipos, suas 
capacidades e suas condições de emprego, incluindo – e sobretudo – o apoio logístico.  

e) TEMPO: o Cmt avalia o tempo disponível para planejamento, preparação e execução 
das tarefas necessárias. Inclui apreciar tempo necessário para compor meios, movimentar e 
manobrar as frações em relação ao inimigo e para planejamento dos subordinados. 

f) CONSIDERAÇÕES CIVIS: analisa-se a influência das populações locais sobre a 
Área de Operações e a condução das ações militares sobre tais populações. Inclui os 
efeitos da infraestrutura, das instituições e organizações civis e das lideranças políticas/civis.  

O processo do Estudo, em virtude do tempo disponível, normalmente será mental, 
mas também pode ser realizado de forma escrita, usando uma ficha como apoio. Será 
certamente baseado na experiência militar do comandante, porém recomenda-se que 
siga a sequência lógica de se realizar deduções baseadas em fatos, chegando, por sua 
vez, a conclusões baseadas naquelas deduções. As conclusões serão ferramentas 
utilizadas para direcionar a montagem das linhas de ação e adoção de medidas de 
preparação. O quadro apresentado abaixo é um exemplo desse encadeamento lógico: 
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FATOR ANALISADO: INIMIGO 
FATOS DEDUÇÕES CONCLUSÕES 

1. Dispositivo: 
- Na minha Z Aç, o Ini está 
desdobrado em posições 
defensivas, ocupando do Esp 
SE P Cot 464 (6019) ao P Cot 
432 (6019). Existem traços de 
posições preparadas e não 
ocupadas na Rg de P Cot 
466 (5919). 
 

- A sul da Z Aç, o inimigo 
ocupa P Def ao longo de todo 
o Mo ALTO (6018). 
 

- Não há posições Ini a N, na 
região de mata densa (6020). 

1.a. O Ini ocupa Nu Def nas 
enconstas E das elevações, 
que barram diretamente todo o 
Vale do Pirapitinga. 

1.a.1. OA: prever concentrações nas 
posições Ini ocupadas e nas 
preparadas. 
1.a.2. Tu Cçd em Ref: ocupar PO para 
monitorar mudanças no dispositivo Ini. 
1.a.3. OA: prever cortinas de fumaça 
nas Rg de passagem do Rio 
Pirapitinga. 

1.b. Na Z Aç da 3ª Cia Fuz, o Ini 
possui o mesmo dispositivo, em 
Nu Def em situação similar à da 
minha Z Aç.  

1.b.1. Alertar Cmt Pel mais a sul sobre 
fogos vindos da Rg de Mo ALTO.  
1.b.2. SCmt: ensaiar também SU em 
Esc à Esq para progressão para o Atq. 

1.c. O Ini não defende a mata, 
mas pode lançar patrulhas, pos-
tos de vigilância e sensores. 

1.c.1. A Rg da mata densa é possível 
cobertura para Fx de Infl de Pel Fuz. 
Montar uma L Aç contemplando tal Psb. 

 

2. Composição: 
- A força em presença é 
oriunda de uma das SU Inf 
Mec do 412º RI Mec. 

2.a. Neste Rgt, cada Pel Inf Mec 
possui 3 GC. A Cia Inf Mec 
possui 3 Pel e um Pel de Armas 
com 01 Seç AC e 01 Seç Cçd. 

2.a.1. O inimigo somente possui Mrt no 
nível Rgt; implica baixa liberdade para 
intervenção pelo fogo dos Cmt Pel/ Cia. 
2.a.2. EEI: os Elm dos Nu Def estão 
reforçados por Cçd ou arma AC da SU?  

3. Valor: 
- Encontram-se na minha Z 
Aç três GC Inf Mec em 
contato, com posições de Nu 
Def preparadas em profundi-
dade para mais três GC. 
- O Ini está apoiado por Mrt 
Me do seu Rgt. 
- Não há apoio aéreo nem 
QBRN. 
- Não há apoio AC além do 
orgânico. 

3.a. Cada GC Ini possui uma 
VBTP BTR-80A com Can 30 mm 
(4000 m) e Mtr L 7,62 mm 
(2000). Portanto, três VBTP esta-
rão nos Nu Def da minha Z Aç. 

3.a.1. A partir da transposição da re-
gião de elevações curto da LP, já de-
vemos adotar progressão por lanços. 
3.a.2 AAP para SU: VBTP BTR-80A 
3.a.3 Solicitar Ref de Msl AC ao Cmdo 
Btl 

3.b. Os Mrt Me Ini têm alcance 
de 6000 m. Pela sua doutrina, as 
RPP ficam a 1/3 dos Nu Def de 
1º escalão.  

3.b.1 A tropa em contato Ini tem 
alcance para atingir minha P Atq com 
Mrt do Rgt. Então a SU deve ficar o 
mínimo de tempo nesta posição. 

3.c. As únicas Pç AC são os 
RPG-22 da SU Inf Mec (250 m). 

3.c.1 Engajamento AC APD 250m dos 
Nu Def. Montar L Aç com Psb de 
progressão embarcada até pelo menos 
a P Ass. 

Quadro 5-1 Exemplo de uma ficha de apoio à análise do fator Inimigo 
 

Embora a disponibilização de maior tempo seja altamente desejável, será comum que 
os Cmt SU e frações tenham tempo consideravelmente restrito para o estudo da situação 
em curso e para o planejamento. Com isso, algumas técnicas podem ser empregadas 
para mitigar os efeitos da restrição de tempo no Estudo Detalhado: 

a) Antecipar atividades, deixando banco de dados e alguns produtos relacionados 
à A Op permanentemente prontos e atualizados, não necessitando aguardar ordens para 
iniciar o todo o processo de aquisição de informações e análises. Cabe também estar 
informado acerca de quais produtos do Exame de Situação da Unidade já estão sendo 
elaborados, sendo úteis para evitar o retrabalho.  

b) Foco no essencial e fazer o mínimo necessário, priorizando no início do Estudo 
quais serão os pontos mais importantes de análise nos diversos fatores da decisão. 

c) Manter-se orientado para o objetivo, notando que as diversas análises são 
apenas meio para se alcançar a compreensão suficiente para montagem das L Aç. 

O Anexo “A” a este manual contém um memento para análise dos fatores da decisão 
no Trabalho de Comando. 
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5.2 MISSÃO 
 

A análise da Missão já foi realizada na primeira etapa do Trabalho de Comando. Neste mo-
mento, deve-se revisar tal análise, verificando se houve mudanças em relação à situação ante-
rior, fruto de novos dados surgidos, e se as considerações feitas nas Providências Iniciais ainda 
permanecem válidas. Considere-se que, no contexto do Planejamento Paralelo, será comum 
que as sucessivas ordens emitidas pelo Esc Sp tragam novas informações, como atualizações 
da intenção do Cmt Esc Sp, do conceito da operação e novas condicionantes da missão.  

Após a revisão da análise da Missão, o comandante (escalão SU) deve compilar sua 
intenção inicial, que será divulgada na Ordem de Operações ou já na próxima Ordem de 
Alerta, se houver. A intenção do comandante descreve o propósito da missão, de uma forma 
ampliada (explicativa), as tarefas essenciais e a situação final desejada – visão do coman-
dante sobre as condições das forças da SU, ao final da operação, em relação ao inimigo, ao 
terreno e, quando for o caso, às considerações civis. Cabe salientar que a intenção inicial 
ainda será aprimorada, sendo confirmada ou retificada por ocasião da etapa 6 – Decisão. 

A intenção deve exprimir a visualização do Cmt sobre o sucesso da operação. Não 
pode limitar-se em repetir a finalidade da missão (viabilizar o cumprimento da missão do 
Esc Sp) tampouco divagar sobre conceitos doutrinários. Deve constituir-se em farol aos 
Elm subordinados para o entendimento da ação a ser realizada e para tomada de medidas 
oportunas, com base na iniciativa, como no exemplo do quadro a seguir: 

 
Itens Exemplo Observações 

Propósito 
ampliado 

“A minha intenção é que os objetivos sejam 
alcançados com máximo de brevidade, a 
despeito da limpeza na Z Aç, atraindo 
rapidamente a SU Res Ini, de forma a 
garantir a segurança sobre a VA de N, por 
onde progredirá o esforço principal da FT U.” 

A explicação do porquê de se alcançar os objetivos 
com brevidade e atrair a reserva inimiga viabiliza o 
exercício da iniciativa, ampliando o entendimento 
dos subordinados acerca da relação entre a 
finalidade da missão da SU e a manobra do Btl 
como um todo. 

Tarefas 
essenciais 

“Para isso, nossa FT SU deverá conquistar 
as elevações de CASA e ÁRVORE, dês-
truindo as frações Ini localizadas nessas 
posições.” 

O Cmt então descreve as tarefas consideradas cha-
ve para o êxito da missão. Nesse caso, a conquista 
das posições, com a necessária destruição do 
inimigo que as defendem, é a condição essencial 
para que ele cumpra a finalidade da missão (atrair a 
reserva inimiga). Por isso, todas as linhas de ação 
serão montadas contemplando essa condição. 

Situação 
Final 

“Ao final da operação, os Pel de 1º Esc 
deverão ter engajado e neutralizado a ação 
da SU Res Ini oriunda da Rg de Faz 
MACUCO, a partir das posições de CASA e 
ÁRVORE, evitando danos no bairro 
adjacente de JARDIM DO SOL (6017).” 

Assim, o Cmt descreve o que visualiza como missão 
cumprida: a situação de suas frações depois de con-
cluídas as tarefas-chave, como deverá estar o con-
trole do terreno e a situação esperada em relação ao 
inimigo. Quando for pertinente à operação, também a 
situação esperada em relação às considerações civis. 

 

Quadro 5-2 Exemplo de uma Intenção do Comandante de SU 
 
 

5.3 INIMIGO 
 

A análise do inimigo visa fornecer ao comandante a visão sobre as características do 
inimigo em presença, suas possibilidades e suas possíveis linhas de ação. Assim, o Cmt 
poderá embasar sua decisão de quando, onde e como aplicar seu poder de combate para 
cumprir sua missão. Por meio da análise do Inimigo, o comandante no Trabalho de 
Comando cria condições para responder às seguintes questões: 
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A análise será baseada na apreciação dos fatores da ordem de batalha do inimigo, de 
suas possibilidades e das linhas de ação levantadas no nível U. Ao final, espera-se que o 
comandante conheça as linhas de ação inimigas em sua Z Aç, as esquematize para seus 
subordinados e identifique os alvos de alto valor e de alta compensação. 

 

 
Figura 5-1 Análise do Inimigo 

 
O Cmt SU normalmente receberá da Unidade o Calco de Situação do Inimigo e demais 

informações sobre o oponente nas Ordens e Anexos de Inteligência. Será comum, parti-
cularmente no contexto do Planejamento Paralelo, que as informações sobre o inimigo 
evoluam e se aprofundem após as sucessivas ordens. Cabe ao Cmt SU ou fração interpretar 
as informações, dando foco particular ao inimigo presente e possivelmente presente em sua Z 
Aç. Se surgirem novas Necessidades de Inteligência, podem ser feitos reconhecimentos e 
solicitações de informação ao Esc Sp. 
 
5.3.1 ANÁLISE DA ORDEM DE BATALHA  

 
A análise da Ordem de Batalha (O Bat) do inimigo destina-se a compreender como o 

oponente atua e é baseada no acrônimo DICOVAP: 
 

a. Dispositivo (DI) 
 

Ele se refere à localização das forças inimigas, seu desdobramento tático e seus 
movimentos recentes e em curso. O dispositivo do inimigo é normalmente apresentado de 
forma gráfica num Calco de Situação confeccionado pelo Esc Sp. Deve-se compreender o 
dispositivo geral do inimigo até dois escalões acima e detalhar seu estudo até dois escalões 

- Quem é, quais suas capacidades e como atua o inimigo na minha zona de ação? 
- Qual sua localização atual e possíveis posições futuras? 
- O que ele pode fazer, o que provavelmente vai fazer e com que propósito? 
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abaixo daquele que o executa, alcançando, desta forma, em conjunto com a análise do 
Terreno já realizada, a compreensão de padrões do Ini e deduções de como pode se 
posicionar e movimentar, em particular na nossa Z Aç. 
 

b. Composição (CO) 
 

Abrange a identificação e organização das tropas. O comandante deve analisar o 
organograma do inimigo, sua natureza e os tipos de plataformas e equipamentos 
utilizados, em particular os que podem ser empregados na nossa Z Aç.  
 

c. Valor (V) 
 

O valor de uma força está relacionado com o escalão, dotação de armas e equi-
pamentos, poder de combate e efetivo atual. Para o Cmt SU ou fração, a análise do valor 
do inimigo na Z Aç possibilita um entendimento de suas capacidades críticas, essencial 
para montagem de linhas de ação viáveis e efetivas. 
 

d. Atividades importantes, recentes e atuais (A)  
 

Elas são resumidas pelo S-2 e divulgadas aos Cmt SU, informando em que o 
inimigo está engajado ou tem sido engajado recentemente, o que pode dar indicação 
sobre as prováveis ações futuras.  
 

e. Peculiaridades e deficiências (P)  
 

São normalmente levantadas acerca do pessoal, inteligência, operações e 
instrução, logística, entre outros. Quando combinadas com outros dados/conhecimentos 
disponíveis, evidenciarão vulnerabilidades específicas das possibilidades de emprego do 
inimigo ou esclarecerão o significado de suas atividades importantes, recentes e atuais. 

Ao analisar estes itens, o comandante no Trabalho de Comando deverá deduzir o 
que lhe foi passado pelo seu Esc Sp e o que agregou de informações pela sua observação 
e reconhecimentos, elaborando um quadro do seu oponente. Este quadro deve ser cons-
tantemente revisto e atualizado, sob pena de se perder o entendimento da força inimiga e a 
eficiência das ações de sua tropa.  
 
5.3.2 POSSIBILIDADES DO INIMIGO E SUAS LINHAS DE AÇÃO 

 
As possibilidades são indicadas com base nas ações táticas do inimigo visualizadas 

como viáveis, por meio da análise de sua O Bat. A 2ª Seção do Btl/Rgt normalmente 
enumera as prováveis atitudes e objetivos do inimigo, relacionando as possíveis ações para 
atingir seus propósitos, baseando-se na integração da sua situação, das considerações 
sobre a população e do terreno e condições meteorológicas. 

As possibilidades são relacionadas pelo S-2 e podem ser listadas na Ordem de 
Operações, da seguinte forma: que (atacar, defender, reforçar, retrair ou retardar), quando, 
onde e com que valor. A Seç Intlg da Unidade, uma vez que tenha enumerado as 
possibilidades inimigas, estabelecerá a de mais provável adoção e a mais perigosa para 
nossas forças. Com base nelas, desenvolverá as linhas de ação do inimigo (L Aç Ini), 
detalhando-as (por meio de composição de meios, esquema de manobra e outros itens) e 
descrevendo aos Elm subordinados.  
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Assim, o comandante no Trabalho de Comando poderá receber, como produto de seu 
Esc Sp, as L Aç Ini na Área de Operações da U, já detalhadas, em conjunto ou não, com 
todas as possibilidades levantadas. O Cmt SU ou fração deve verificar, dentre as ações 
enumeradas, aquelas que poderão ocorrer em sua particular Área de Operações, 
interpretando-as, compreendendo quais atitudes (ações) serão tomadas pelo inimigo na sua 
própria Zona de Ação e nas adjacências e que possam influenciar o cumprimento da missão 
recebida, considerando as capacidades do oponente (O Bat). 

O Cmt SU ou fração, ao analisar “como a linha de ação inimiga levantada pela Seç Intlg 
será levada a cabo na minha Z Aç?”, poderá incluir os dados novos produzidos pelos meios 
de IRVA da U e por seus reconhecimentos. Contudo, deve-se ter o cuidado de, por um lado, 
não présumir possibilidades fora do alcance do inimigo, conduzindo a um planejamento 
irreal; e por outro, evitar ignorar alguma capacidade, a fim de economizar tempo ou esforço. 
Para tanto, o contínuo compartilhamento de informações com os Elm do EM/U será de 
grande valia para a condução deste trabalho.  
 
5.3.3 CONCLUSÕES ESPERADAS DA ANÁLISE DO FATOR 

 
Ao compor as linhas de ação do inimigo, o S-2 da Unidade levantará os principais 

meios considerados necessários para que ele alcance seus propósitos – estes meios 
serão designados como Alvos de Alto Valor (AAV) para nossa tropa. A eliminação de AAV 
degradará importantes funções do inimigo, em cada fase da operação do oponente. 
Dentre os meios, aqueles cuja perda pelo inimigo irá contribuir significativamente para o 
sucesso da nossa operação são designados Alvos Altamente Compensadores (AAC). Os 
AAV e AAC do Btl/Rgt normalmente estarão listados nas Ordens e o Cmt SU ou fração 
deve identificar a provável présença de algum destes em sua Z Aç. Eventualmente, irá 
propor ao Esc Sp novos alvos visualizados em sua própria análise. Com isso, deverá 
considerar na montagem da própria L Aç como irá neutralizar tais meios inimigos com 
seus recursos de apoio de fogo direto (CC, Mtr, arma AC etc) e indireto (Mrt). 

Como produto material da análise, o Cmt SU poderá confeccionar um próprio Calco de 
Situação do Inimigo nível SU, tomando como base o calco da Unidade. Este calco não 
pode se desviar do esquema formulado pelo escalão superior, possuidor de uma Seção de 
Inteligência, mas sim complementá-lo, com informações mais detalhadas sobre o escalão 
considerado (2 escalões abaixo), baseadas no estudo da O Bat (capacidades) e das L Aç 
Ini (objetivos e atitudes) na própria Z Aç. 

As informações discriminadas pelo Cmt SU sobre a força oponente deverão constar de um 
modelo gráfico próprio ou, preferencialmente, serem transportadas para o modelo gráfico do 
terreno utilizado, para fins de ordens, retornos e ensaios. Cabe ressaltar que, durante estas 
atividades, o Cmt deve deixar claro, acerca da situação inimiga apresentada, o que se sabe 
de fato, o que se suspeita e o que se estima com base em sua doutrina. A seguir, tem-se 
exemplos de dados inimigos que podem ser representados nos modelos gráficos: 

 

Nas operações ofensivas Nas operações defensivas 
- Nu Def no contato e em profundidade 
- Trincheiras, sapas e outros trabalhos de OT 
- Áreas de Engajamento 
- Veículos e armamentos coletivos  
- Obstáculos (táticos e de proteção local) 
- PO e instalações de C2  
- Reservas não desdobradas no terreno 
- Setores de tiro e linhas de engajamento 
- Medidas de Coordenação e Controle 

- Eixos de progressão e direções 
- Formações de ataque e escalões 
- Objetivos 
- Reservas e suas rotas de abordagem  
- Localização de armas de apoio 
- Prováveis concentrações planejadas 
- Forças e rotas de reconhecimentos  
- Linhas de Controle 
- Pontos para abordagem da P Def 

Quadro 5-3 Exemplos de itens do inimigo representados graficamente 
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O comandante poderá levantar, ainda, novas Necessidades de Inteligência, sejam para 
complementar o próprio quadro de compreensão do inimigo, seja para acompanhar sua 
evolução, a fim de confirmar, ou não, as possibilidades e linhas de ação levantadas. O 
monitoramento e a atualização da situação inimiga são essenciais para a precisão do 
nosso entendimento sobre o oponente e para a fidelidade dos calcos de situação. A 
Unidade já terá estabelecido EEI para este fim, e o comandante de SU poderá criar novos 
ou valer-se daqueles para acompanhamento da situação inimiga. O crucial é que o 
contínuo fluxo de informações entre os escalões viabilizarão a efetiva compreensão do 
inimigo, sejam oriundas de reconhecimentos e outros meios de busca, sejam por meio de 
informes provenientes do contato com o oponente.  

 
 

5.4 TERRENO E CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS 
 

Nos escalões SU e Pel, a Análise do Terreno e das Condições Meteorológicas é 
realizada por meio de sucessivas apreciações acerca de cada um de seus aspectos, 
que virão conduzir o comandante a concluir sobre seus efeitos nas próprias operações 
e nas do inimigo. Nesta análise, o comandante deve buscar a resposta à questão: 

 

 
 

 

A análise será fundamentada na apreciação dos Aspectos Gerais do Terreno, nas 
informações sobre as Condições Meteorológicas e nos Aspectos Militares do Terreno. 
Ao final, espera-se que o comandante identifique as áreas com restrição ao movimento 
amigo e inimigo na Z Aç de sua SU ou fração, a influência da luminosidade natural e os 
efeitos do terreno sobre a tropa, equipamentos e armas, providenciando um modelo 
gráfico do terreno, que lhe servirá de base para emissão de ordens, confirmações, 
retorno de planos e ensaios de sincronização. 

 

 
 

Figura 5-2 Análise do Terreno e Condições Meteorológicas 

- Quais são os efeitos do terreno e das condições meteorológicas na minha A Op? 
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No escalão Unidade, as considerações são feitas pelo adjunto do S-2, dentro daquilo que 
já se possui como conhecimento e vem sendo buscado pelos meios de IRVA. O Cmt SU ou 
fração aproveita tais dados, identificando aqueles que poderão influenciar as operações 
dentro de sua Z Aç ou Fx Atu. Se necessário, identificando ao final do processo novas 
Necessidades de Inteligência, coletará os dados com seu Esc Sp ou lançará mão de seus 
próprios recursos na busca dos mesmos. 
 
5.4.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE OPERAÇÕES 
 

O passo inicial da análise do fator Terreno e Condições Meteorológicas será a definição 
da Área de Operações (A Op) da SU ou fração. A Área é composta pela zona de ação (Z 
Aç) – área do Espaço de Batalha delimitada pelo escalão superior – e pela área de interesse 
(A Intr) – região além e adjacente à Z Aç, de interesse ao escalão considerado, cujos 
eventos nela ocorridos podem repercutir nas suas próprias operações. Ela já foi previamente 
definida durante a Análise da Missão, e neste momento deve então ser confirmada, assim 
norteando o espaço a ser analisado. 

A SU que recebe uma Z Aç não tem obrigação de atuar em toda ela, mas deverá exercer o 
comando e o controle e assegurar o apoio logístico. Nenhuma outra força poderá́ penetrar ou 
exercer alguma ação sobre a mesma, sem coordenação prévia do comando daquela zona. 

Cabe salientar que o conceito de zona de ação, no nível considerado neste manual, 
normalmente se confunde com o de área de influência. Em diferentes tipos de operações, a 
nomenclatura da zona de ação poderá ser substituída, principalmente nas Operações de 
Cooperação e Coordenação com Agências, por Área de Responsabilidade ou similar; 
entretanto, a ideia conceitual permanece inalterada.  
 
5.4.2 ASPECTOS GERAIS DO TERRENO 

 
Nos Aspectos Gerais, os pontos a conhecer no Trabalho de Comando são: 

a) Vegetação; 
b) Relevo e declividade; 
c) Natureza do solo; 
d) Hidrografia; 
e) Obras de arte; 
f)  Localidades; e 
g) Vias de transporte. 

O comandante deve avaliar a conformação geral do terreno em sua Z Aç com base em 
tais aspectos e compreender como esta conformação impacta suas operações ou as do 
inimigo. O ponto crucial desta análise, portanto, é a identificação das zonas classificadas com 
restrição de mobilidade para sua tropa e para a tropa inimiga. Devem ser identificadas as 
zonas do terreno consideradas restritivas (aquelas que invariavelmente retardam a progres-
são da tropa), impeditivas (aquelas cuja transposição exige suporte de Engenharia ou uso de 
equipamento especializado) ou adequadas, fruto da análise dos dados disponíveis e em face 
da natureza da tropa Ami e Ini considerada – isto é, não necessariamente uma área impedi-
tiva para uma tropa mecanizada será o mesmo para uma tropa blindada. Ainda, dependendo 
do equipamento utilizado, mesmo para tropas de igual natureza, o terreno póderá ter classi-
ficação diferente. A influência das condições meteorológicas também deve ser pesada – uma 
chuva forte, por exemplo, pode tornar uma região até então trafegável em restritiva.  
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As zonas com restrição de mobilidade serão assinaladas pelo Esc Sp por meio da 
Ordem de Operações (O Op) e documentos anexos, principalmente do Anexo de 
Inteligência, se pronto, conforme já visto no capítulo III, ou do Calco de Restrições ao 
Movimento – produto do PITICIC da Unidade que resume em calco as conclusões sobre 
os Aspectos Gerais do Terreno, no nível Btl/Rgt. 

Caso os produtos do Esc Sp não estejam disponíveis, ou perceba o comandante que 
precisa de mais dados para sua análise, podem ser fontes das necessárias informações os 
Elm em contato, os bancos de dados civis, as inscrições marginais das cartas topográficas, 
as imagens de satélites e fotografias aéreas, dentre outras.  

Os dados já disponíveis poderão ser ratificados, retificados ou complementados com 
os reconhecimentos, tais como: 

a) separação entre árvores e diâmetro de troncos, para determinar as condições de 
transitabilidade de veículos por bosques; 

b) largura, profundidade, altura das margens e suporte do leito de um rio, para 
determinar as possibilidades de vau; 

c) densidade da vegetação de acordo com a estação do ano; 
d) altura da vegetação e zonas edificadas para determinar seu efeito na 

observação, campos de tiro, cobertas e abrigos; e 
e) alterações locais (novas Rdv, novas obras de arte, desaparecimento de bosques, etc). 

 
 
 
 
 

 
O Ambiente Urbano na análise dos Aspectos Gerais 

 
No caso específico de operações em ambiente urbano, caracterizados pela pre-

dominância de áreas edificadas e humanizadas, o estudo dos Aspectos Gerais deve 
considerar o impacto das características deste tipo de área.  

A linha de raciocínio da análise neste ponto é mantida, tendo o comandante que 
entender a conformação geral do terreno e as zonas com restrição de movimento, 
conforme informações disponibilizadas pelo Esc Sp e coletadas durante o Trabalho de 
Comando. Via de regra, as edificações são áreas impeditivas ao movimento de Vtr de 
qualquer tipo e restritivas ao de tropa a pé. Como consequência, o arruamento canalizará 
o movimento das forças, principalmente mecanizadas e blindadas. 

Outros aspectos típicos do ambiente urbano a serem considerados são: 
a) a trafegabilidade das regiões de transição do campo para a localidade; 
b) setores de maior concentração de população; 
c) setores com maior densidade de edificações e altura das edificações; 
d) características das vias de trânsito (largura, revestimento, calçamento etc); 
e) instalações de rádio, TV e comunicações, edifícios públicos e serviços essenciais; 
f) áreas abertas (praças, parques, estádios etc); 
g) zonas de aplicação específica (áreas industriais, comerciais e residenciais); 
h) terminais de transporte; e 
f) nível de urbanização nas áreas centrais e nas regiões periféricas.  

 
 

Os DAMEPLAN (Dados Médios de Planejamento) são um valioso recurso para análise dos 
Aspectos Gerais do Terreno. Para fins de complementação do estudo do Esc Sp, o Manual de 
Ensino EB60-ME-11.401 contém diversos DAMEPLAN úteis para a identificação das 
características do terreno que restritingem o movimento.  
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5.4.3 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 
 
Dentre os diversos fatores que sofrem a influência das condições meteorológicas 

destacam-se a visibilidade natural, o emprego de agentes químicos e a mobilidade das 
tropas, este em particular quando associado às características terreno.   

As informações sobre as Cndc Meteo são analisadas no escalão U e os resultados 
divulgados por meio dos produtos da Seção de Inteligência do Btl/Rgt, sendo acrescidos, 
quando é o caso, na identificação de zonas restritivas ao movimento. Na ausência de 
informações oriundas do Esc Sp, os meios civis abertos (inmet.gov.br e cptec.inpe.br) 
serão fontes válidas para o Cmt SU ou fração, o qual deverá interpretar os dados 
disponíveis, com base nos aspectos a seguir descritos, a fim de compreender seu 
impacto nas operações militares.  
 

a. Visibilidade  
 

Ela é determinada principalmente por dois fatores: os crepúsculos e os luares. O 
crepúsculo é o período de claridade antes do nascer e após o pôr do sol. No primeiro 
caso, tem-se o crepúsculo matutino e, no segundo, o vespertino. Ele é designado sob 
três parâmetros: astronômico, civil e náutico. Este último, caracterizado pela 
possibilidade de visualização até 400 m, é o principal de utilidade militar – ou seja, 
após o Início do Crepúsculo Matutino Náutico (ICMN) e até o Fim do Crepúsculo 
Vespertino Náutico (FCVN), considera-se período de luz para fins militares.  

As fases da lua têm influência na luminosidade noturna e nas marés. A claridade 
fornecida pela lua facilita a condução dos fogos, o controle dos movimentos, a realização 
dos trabalhos de OT, bem como a vigilância e os reconhecimentos. No entanto, torna mais 
difícil a obtenção do sigilo. Em relação às marés, nas luas cheia e nova, há grande variação 
delas e ocorrem as marés mais altas. Nas crescente e minguante, a variação é pequena e 
ocorrem as marés mais baixas. 

De maneira geral, a baixa luminosidade, na ofensiva, favorece a concentração de 
forças, a manobra e a obtenção da surpresa; mas dificulta a condução dos fogos e o 
comando e controle. Na defensiva, prejudica a vigilância, os reconhecimentos, reduz a 
precisão da busca de alvos e favorece o sigilo. Em suma, ao apreciar as condições de 
visibilidade, o comandante deve examinar: 

1) como as forças poderão tomar vantagem dos períodos de baixa luminosidade; 
2) quais impactos ocorrerão sobre observação e condução de fogos diretos e indiretos; 
3) quais impactos ocorrerão sobre os equipamentos de visão noturna, sistemas de 

armas e de navegação; e  
4) quais impactos dos crepúsculos sobre a visibilidade da tropa em progressão (se 

atacará de frente ou de costas para o nascer-do-sol, se anoitecerá durante a operação etc). 
 

b Ventos 
 
Os ventos têm influência sobre o emprego de fumígenos e de agentes QBRN. A 

direção do vento irá torná-lo ou não favorável ao lançamento de agentes (vento indo 
para a direção do Ini é mais favorável). Por outro lado, a velocidade definirá as 
possibilidades de seu emprego (maior a velocidade do vento, mais rápida a dissipação de 
agentes, sendo necessário aumentar a concentração para se alcançar o efeito desejado).  
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c. Precipitações e nebulosidade 
 

As precipitações têm grande influência na transitabilidade do terreno. As chuvas 
podem reduzir drasticamente a persistência dos agentes químicos, a eficácia das 
minas, de alguns equipamentos e do armamento em geral. Um outro aspecto a ser 
considerado é a possível queda de eficácia do pessoal, em virtude do desconforto e 
fadiga ocasionados por períodos prolongados de chuva. As descargas elétricas podem 
afetar as comunicações, sejam por linhas terrestres, sejam via rádio. As neblinas ou 
nevoeiros, por sua vez, influem nas operações causando uma redução na visibilidade.  
 

d Temperatura e umidade 
 
A temperatura e a umidade, quando extremas, afetam o rendimento do pessoal 

(moral), do material e do equipamento, do armamento, de viaturas e outros, podendo 
provocar um aumento na dependência do apoio logístico.  

O gradiente de temperatura (diferença entre temperaturas das camadas de ar) 
influencia o emprego de agentes químicos. Na situação de inversão (temperatura aumenta 
com a altitude), a utilização de agentes QBRN é favorecida, bem como a formação de 
“cortinas” de fumaça. Na situação de lapse, (temperatura diminui à medida que a altitude 
aumenta), o lançamento de agentes não é favorecido e os fumígenos tendem a constituir 
“tetos” de fumaça. Quando em neutralidade, a influência é irrelevante. 
 
 
 
 
5.4.4 ASPECTOS MILITARES DO TERRENO  

 
A influência dos Aspectos Militares do Terreno é verificada sob a ótica da própria tropa e 

a das forças inimigas. Nas SU e frações, a análise militar a ser feita é baseada nas áreas 
definidas pelo Esc Sp, como Zonas de Ação, Faixas de Atuação, Eixos de Progressão ou 
frentes. Os aspectos militares são resumidos por meio do acrônimo OCOAV: 

 
a. Observação e Campos de Tiro (O) 
 

Neste item são examinadas as características do terreno para se determinar as 
condições de observação e realização de fogos diretos e indiretos. O quadro a seguir 
exemplifica algumas considerações importantes neste item: 

 

Considerações para ofensiva Considerações para defensiva 
 Locais onde a observação inimiga é prejudicada e 
onde é facilitada. 
 Locais onde o inimigo poderá concentrar seus fogos. 
 Locais onde o inimigo não conseguirá concentrar 
seus fogos. 
 Locais ocupáveis para base de fogos e para realizar 
ataque pelo fogo. 
 Locais para postos de observação. 

 Locais onde existem bons campos de observação 
e de tiro, que permitam rasância e flanqueamento 
para o tiro tenso e profundidade para o tiro curvo. 
 Locais onde o inimigo pode ocupar para 
realização de base de fogos. 
 Ângulos mortos existentes. 
 Locais propícios para destruição dos meios 
inimigos pelo fogo.  
 Locais para postos de observação. 

 

Quadro 5-4 Considerações sobre Observação e Campos de Tiro 
 

 

O Manual de Ensino EB60-ME-11.401 DAMEPLAN contém os parâmetros de análise das 
condições meteorológicas e seu nível de influência nas operações.  
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b. Cobertas e Abrigos (C) 
 

Deve-se determinar as áreas por onde as forças atacantes podem avançar ou as defensivas 
se posicionar, explorando a cobertura ou estando abrigadas. Elas devem ser consideradas em 
conjunto com a observação e os fogos, tanto terrestres quanto aéreos, conforme resumo a seguir: 

 

Considerações para ofensiva Considerações para defensiva 
 Faixas que possuam cobertas e abrigos e que 
também favoreçam a condução de fogos com 
efetividade. 

 Posições cobertas e abrigadas de onde pode-
se realizar observações e condução de fogos com 
o mínimo de exposição. 

 

Quadro 5-5 Considerações sobre Cobertas e Abrigos 
 

c. Obstáculos (O) 
 

Sua influência sobre a mobilidade é um dos fatores de maior importância na análise do 
terreno. O estudo deve ser feito considerando principalmente as zonas com restrição de 
movimento e os obstáculos artificiais lançados pelo inimigo ou a serem lançados pela nossa 
força, de acordo com a natureza da tropa em questão.  
 

Considerações para ofensiva Considerações para defensiva 
 Os tipos de obstáculos construídos pelo inimigo e como 
estão sendo empregados. 
 Como o inimigo aproveita os acidentes do terreno. 
 Os efeitos do terreno e dos obstáculos sobre o 
movimento e a manobra. 
 Os efeitos sobre o apoio de fogo. 
 Quais obstáculos serão cobertos pelos sistemas de 
armas do inimigo. 
 Pontos de abertura de brecha ou de travessia, quando for 
o caso, e qual a posição relativa do inimigo sobre o Obt. 

 A provável direção das forças inimigas e como os 
obstáculos e o terreno as afetam. 
 Onde e como valer-se dos obstáculos naturais, 
agravando-os se for o caso.  
 Onde e como empregar obstáculos artificiais para ca-
nalizar o inimigo para uma área de engajamento onde 
possa ser destruído, para negar-lhe uma via de acesso 
ou para degradar sua mobilidade, conforme cada caso. 
 Obstáculos e passagens que devam ser batidos 
por tropa, fogos ou fumígenos. 

 

Quadro 5-6 Considerações sobre Obstáculos 
 

d. Acidentes Capitais (A)  
 

Os acidentes capitais mais importantes normalmente já estarão identificados pela 
Seção de Inteligência da Unidade. O Cmt SU ou fração irá adicionar ao seu estudo aqueles 
outros de sua Área de Operações cujo impacto será relevante para controle de uma via de 
acesso, que permita a aplicação de poder de combate nosso ou do inimigo ou que sejam 
fundamentais para o cumprimento da missão. Irá identificar, ainda, se a posse, conquista, 
retenção ou controle de algum dos acidentes capitais assinalados é decisivo para o 
cumprimento de sua missão. 

 
Considerações para ofensiva e defensiva 

 Terrenos assinalados pelo Esc Sp como acidentes capitais. 
 Terrenos que permitam a observação, tanto para C2 como para condução de fogos. 
 Nível de controle necessário para as porções do terreno, com base na sua importância: se 
devem ser ocupadas ou mantidas pelo fogo. 
 Terrenos considerados importantes para o inimigo e o porquê. 
 Acidentes controlados pelo inimigo e que sejam de importância para nossa força. 
 A posse de algum terreno que seja decisivo para o cumprimento da missão imposta.  

 

Quadro 5-7 Considerações sobre Acidentes Capitais 
 

 
5-12 



EB60-ME-13.301 
 

e.Vias de Acesso (V)  
 

As Vias de Acesso (VA) das SU e os corredores de mobilidade (Crdr Mbld) dos Pel, no 
escalão U, terão sido identificados no próprio Calco de Restrições ao Movimento, já referido. 
Ao Cmt SU ou fração, será designada uma Z Aç ou uma Fx Atu baseada naquela 
identificação, contendo uma ou mais VA para sua mobilidade, na ofensiva, ou para bloqueio, 
na defensiva. No ataque, o Cmt SU focará seu estudo, conforme cada caso, nas suas VA 
designadas e nos Crdr Mbld dos pelotões, a fim de compará-los, estabelecendo-os como 
base das Fx Atu Pel e concluindo sobre os melhores para se alcançar os objetivos com 
tempestividade. Da mesma forma, os escalões inferiores analisarão as VA de seu nível e os 
corredores dos escalões abaixo.  Na defensiva, os Cmt observarão as VA inimigas que 
incidem sobre sua posição, no valor correspondente à sua frente de defesa, também as 
comparando quando for o caso. 

As VA possuem amplitude e condições de trafegabilidade que dependem não só do 
valor, como da natureza da tropa que as percorrem (a pé, Mec ou CC) e como ela se 
desdobra no terreno. Deve-se considerar, ainda, a multidimensionalidade do ambiente em 
questão – por exemplo, em área urbana, também podem ser constituídas VA nas vias 
subterrâneas e por entre edifícios, conforme cada caso. 

 
Considerações para ofensiva Considerações para defensiva 

  O emprego das forças em cada VA em benefício do 
movimento e da manobra. 
 Técnicas de movimento e formações de combate 
necessárias em cada parte das VA. 
 VA de contra-ataque inimigo. 
 Os efeitos para o rendimento dos deslocamentos 
em cada VA. 
 VA laterais que podem ser utilizadas para variar as 
direções de avanço.  
 Compartimentação do terreno ao longo da VA 
(transversal/longitudinal). 

 As VA inimigas em cada faixa em 
profundidade. 
 Técnicas de movimento do Ini nas VA. 
 As VA laterais que o inimigo pode utilizar para 
ameaçar nosso flanco. 
 As VA que apoiam a execução de nossos 
contra-ataques. 
 Nr de peças de manobra nas VA. 
 Compartimentação do terreno ao longo da VA 
(transversal/longitudinal). 
 As melhores VA para o inimigo. 

 

Quadro 5-8 Considerações sobre as Vias de Acesso 
 

Quando for necessária a comparação das VA e dos Crdr Mbld, para que se qualifiquem as 
melhores vias para abordagem da força em movimento, seja Ami ou Ini, sugere-se que a con-
frontação se baseie nos mesmos Aspectos Militares do Terreno, com o acréscimo de considera-
ções sobre: o espaço para manobra (grau de liberdade de manobra possível na VA em contra-
ponto a possíveis restrições e canalizações), a facilidade de movimento (em termos de tempo e 
espaço para progressão, de acordo com a natureza da tropa), a rede viária (importante para 
deslocamento de veículos sobre rodas, armas de apoio e trens) e outros aspectos julgados úteis. 
 
5.4.5 CONCLUSÕES DA ANÁLISE DO FATOR 
 

Ao final da análise do fator Terreno e Condições Meteorológicas, o comandante terá 
condições de assinalar para a montagem de suas linhas de ação, dentre outros:  

a) locais para posicionamento de núcleos defensivos (posições de bloqueio); 
b) Vias de Acesso para seus Elm subordinados e possíveis faixas de infiltração; 
c) locais para posicionamento de base de fogos e armas de apoio diversas; 
d) áreas de engajamento e locais para emboscadas; 
e) locais propícios para estabelecimento de objetivos; 
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f) locais para instalação de Postos de Observação; 
g) áreas para os trens (escalão SU) e instalações logísticas diversas; e 
h) pontos de abertura de brecha e de travessia de obstáculos. 

Será comum que novas questões venham a surgir, configurando-se em novas NI, que 
serão alvo de reconhecimentos e solicitações de informação ao Esc Sp. 

Como um dos produtos materiais da análise realizada, o comandante deverá, quando 
possível, confeccionar uma tabela de luminosidade, a qual servirá de referência para realização 
de deduções sobre os efeitos das condições de visibilidade. Estas deduções devem ser 
acrescidas à linha do tempo da operação, a ser confeccionada, divulgando as conclusões de 
interesse aos subordinados (quadro 5-9). 

O segundo produto, de suma importância, será um Modelo Gráfico do Terreno, que sinteti-
zará as conclusões do comandante sobre o ambiente da Área de Operações. Este modelo 
poderá ser montado na forma de calco sobre uma carta, caixão de areia, croqui, terreno redu-
zido ou em todas estas formas e servirá oportunamente tanto como suporte ao planejamento 
do comandante como para a exposição dos fatores relevantes do Terreno e das Condições 
Metereológicas por ocasião das emissões de ordens. 

 

Quadro 5-9 Exemplo de tabela de luminosidade 
 
 

5.5 MEIOS 
 

Os meios a serem considerados para as operações militares incluem recursos materiais e 
humanos, constituindo-se em tropas preparadas para o emprego. A análise deste fator é 
feita por meio do estudo da Nossa Situação e do Poder Relativo de Combate frente ao 
inimigo. Ela permite a visualização das possibilidades e limitações de nossa tropa no 
contexto da operação em curso, identificando os nossos fatores de força e os fatores de 
fraqueza do inimigo, orientando a futura montagem das L Aç (Fig 5-3). 

Embora a análise seja realizada de maneira simples e quase intuitiva, o comandante 
deve dedicar-se a alcançar a compreensão de seus meios, ficando consciente de como 
explorar potencialidades e aprimorar deficiências, respondendo às questões:  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Visibilidade Hora Atividade Deduções Conclusões 

Dia D-1/0540 
D-1/1815 

Atv de 
preparaçã

o na Z 
Reu 

Período de luz Tomada de medidas passivas de 
camuflagem e controle dos movimentos 

FCVN (D-1/1815) D-1/1815 Início da noite Sem alterações nas medidas 

Noite sem luar D-1/1815 
D/0000 

Noite em 
escuridão 

Aumento na disciplina de luzes na Z 
Reu 

Início do luar 
(quarto 

minguante) 
D/0000 Noite com 

luminosidade 

Aumento na efetividade dos EVN de 
intensificação de luz residual 

Noite com luar D/0000 
D/0540 

Partida 
para P Atq 

Noite com 
luminosidade 

Deslocamento sob luar aumentará a 
necessidade de dispersão. 

- Quais são os pontos fortes e fracos dos meus elementos subordinados? 
- Qual é a situação logística necessária e a atual para o cumprimento da missão? 
- Como estão as condições físicas dos combatentes e dos equipamentos? 
- De que recursos extras de combate, apoio ao combate e apoio logístico eu necessito? 
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Figura 5-3 Análise dos Meios 

 
5.5.1 ANÁLISE DA NOSSA SITUAÇÃO 
 

Ao analisar a Nossa Situação, o comandante deverá objetivamente entender a 
situação do que está disponível e do que seria necessário para o cumprimento de sua 
missão. Deverá, ainda, ter ciência de limitações prévias (como falta de adestramento em 
determinado tipo de operação) e recentes (como desgaste físico advindo de operações 
anteriores), examinando, também, os elementos em reforço e apoio.  

a. Para apreciar a situação da tropa, verificam-se os seguintes pontos: 
- efetivo (pronto, existente, baixas e necessidades de recompletamento); 
- moral (combates prévios, problemas disciplinares e condições de repouso); 
- instrução e adestramento (formação dos combatentes, origem e tempo na tropa 

e adestramento da natureza da tropa para o tipo de missão). 
b. No item composição, o comandante deve verificar: 

- frações de combate orgânicas e em reforço; 
- elementos de apoio ao combate disponíveis (Mrt, Art, Elm Eng, Com); e 
- elementos de apoio logístico disponíveis (orgânicos, em apoio direto e do Esc Sp). 

c. O dispositivo é analisado conforme os seguintes dados: 
- desdobramento (localização atual das frações e do Esc Sp); 
- elementos vizinhos e elementos interpostos. 

d. A situação logística deve considerar: 
- suprimento (níveis de suprimento e tipo de rações, água, munição, combustíveis e 

lubrificantes necessários e disponíveis, reabastecimentos previstos, problemas potenciais); 
- manutenção (material indisponível e cadeia de manutenção do Esc Sp); e 
- transporte (Vtr próprias, Vtr Esc Sp, meios disponibilizados para a operação, marchas 

previstas, restrições de trânsito e necessidades de transporte para movimentos).  
e. Na análise das condições de tempo e espaço, o comandante deve apreciar:  

- distâncias, processos de progressão (embarcado, a pé) sem contato e com contato; 
- velocidades nas diversas fases da progressão e condições de visibilidade; 
- prazos estimados para alcançar linhas de controle e objetivos impostos; e 
- necessidades de novas medidas de coordenação e controle. 
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5.5.2 ANÁLISE DO PODER RELATIVO DE COMBATE 

 
Para o comandante no Trabalho de Comando, analisar o poder de combate é apreciar 

suas próprias capacidades, com foco em cada Função de Combate. Assim, verificar o 
Poder Relativo de Combate (PRC) será comparar esta apreciação com a situação do 
inimigo. A partir desta análise, pode-se verificar nossos pontos mais fortes, fraquezas 
relativas e ações para explorar os primeiros e minorar os últimos. 

As Funções de Combate serão os parâmetros de comparação, à medida que já se tem 
um quadro de entendimento do inimigo e da Nossa Situação. Para o escalão SU e fração, 
a análise é simples e objetiva, permitindo que o próprio Cmt a realize sem demasiadas 
reflexões. Da mesma forma, não se trata de mera contabilidade de meios, mas de um 
entendimento relativo das potencialidades e limitações dos oponentes.  

A montagem de uma tabela com com base na dedução lógica apresentada (fatos – 
deduções – conclusões) poderá ser bastante útil para esta análise. Nos fatos, o 
comandante lançará o que foi compreendido após a análise da Nossa Situação em cada 
função, nas deduções compara com o que ele sabe ou estima acerca do inimigo e nas 
conclusões descreve o resultado da análise comparativa (quadro 5-10). 

 
FATOR ANALISADO: MEIOS (PRC) 

FATOS DEDUÇÕES CONCLUSÕES 
1. Movimento e Manobra 
- A FT SU possui 2 Pel CC e 
2 Pel Fuz Bld: 08 Leopard 
1A5 e 08 M113B. 
- Não possuímos Elm Eng 
em reforço para apoio à 
mobilidade. 
- Todos os veículos e 
pessoal estão prontos. 

1a. 08 canhões 105 mm a 
2500m de alcance efetivo. 
 
1b. 08 Mtr P .50 com 
1500m de alcance útil. 
 
1c. Não será possível 
realizar a transposição 
imediata do curso d’água. 

1a1 e 1b1. Baseado nos nossos 
equipamentos e os do Ini, 
possuímos maior alcance e 
poder de fogo direto. Este é um 
ponto forte a ser explorado nos 
campos de tiro profundos. 
 

1c1. Esta é uma vulnerabilidade 
que pode ser explorada pelo Ini 
se ele destruir a ponte sobre o 
rio. Devo solicitar reforço de Elm 
de Engenharia. 

2. Logísitica... ... ... 
Quadro 5-10 Exemplo de análise do Poder Relativo de Combate 

 
5.5.3 CONCLUSÕES SOBRE O FATOR 

 
As conclusões alcançadas pelo estudo da Nossa Situação e do PRC são sintetizadas 

de modo a se destacarem, objetiva e resumidamente, os Fatores de Força e Fraqueza de 
cada uma das forças em oposição. Para que um fator de força ou de fraqueza seja válido, 
será preciso que indique uma capacidade ou incapacidade, ou mesmo uma facilidade ou 
dificuldade de qualquer dos oponentes para atingir o(s) seu(s) efeito(s) desejado(s). Os 
fatores de força amigos e os de fraqueza do Ini constituirão pontos fundamentais a serem 
explorados na elaboração das L Aç e do conceito da operação. O estudo, enfim, pode ser 
tabulado em pontos fortes e fracos, resultantes da própria capacidade da SU ou fração, e 
oportunidades e ameaças, advindas das influências externas, particularmente do inimigo. 

O Manual de Ensino EB60-ME-11.401 DAMEPLAN contém dados médios de velocidades e 
prazos de progressão nas diversas situações e fases das operações.  
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Com base nas nossas vulnerabilidades verificadas, o Cmt SU ou fração deve verificar 
como mitigar seus efeitos administrativamente e taticamente. No campo administrativo, ele 
solicitará ao seu Esc Sp o reforço ou a alocação dos meios constatados como essenciais 
para sua operação. Não sendo possível o atendimento, deve-se planejar como, na 
execução da manobra, os efeitos das ameaças serão minorados. Se os efeitos dos nossos 
pontos fracos e dos pontos fortes do inimigo se mostrarem irreversíveis, a ponto de 
inviabilizarem o cumprimento das tarefas essenciais, provavelmente o comandante deverá 
rever seu Provável Ponto Decisivo, pois ele pode ter se revelado como inviável. 
 
 
5.6 TEMPO 
 

As bases da análise do Tempo serão as informações fornecidas pelo Esc Sp e as pró-
prias deduções do Cmt, chegando ao final à uma linha do tempo da operação e à 
atualização do quadro-horário a ser divulgado. Com estes produtos, haverá condições de 
se estabelecer o ritmo de combate (sequenciamento planejado das rotinas e ações 
administrativas e táticas da SU e frações) e a sincronização durante a montagem das L Aç. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-4 Análise do Tempo 
 

A análise do Tempo foi iniciada tão logo se desencadeou o Trabalho de Comando: no 
Recebimento da Missão, quando o comandante executou o planejamento da utilização 
do tempo e confeccionou o quadro-horário inicial, divulgando-o aos seus subordinados. 
Cabe então, no Estudo Detalhado, aprofundar seu entendimento do tempo e espaço e 
do ritmo da operação. O comandante deverá estar apto a responder às perguntas: 

 
 
 

 
 
 

- Quanto tempo está disponível para me preparar para a missão?  
- Como gerenciarei o tempo para me sobrepor ao oponente durante a execução? 
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5.6.1 CONDIÇÕES DO TEMPO PARA A OPERAÇÃO 
 
Inicialmente, deve ser montada a linha do tempo da operação (Fig 5-5), que deve 

considerar, de partida, todos os horários impostos pelo Esc Sp (aprestamentos e 
ensaios centralizados, retorno de planos, ordens, horários de movimentos, H Atq, H 
Dispo pronto etc). Não existe forma padronizada para a linha de tempo, pois se trata de 
uma ferramenta auxiliar para o próprio comandante, sendo, contudo, normalmente 
montada na ordem inversa dos acontecimentos, divulgando-a aos seus subordinados 
por meio de um quadro-horário na ordem direta. Devem ser lançadas, também, as 
considerações sobre os períodos de visibilidade, conforme as conclusões da tabela de 
luminosidade. 

Se, durante as Providências Iniciais, um fator crítico no planejamento inicial do tempo 
era o entendimento do “quando” o Cmt dedicaria mais esforço a entender o problema, 
isto é, fazer o Estudo Detalhado, durante esta própria fase deve-se buscar limitar o 
tempo para Planejamento e Preparação. Esta limitação é primordial para que sejam 
evitados atrasos em relação ao cronograma estabelecido pelo Esc Sp, que se impeça 
que o comandante dedique tempo demasiado a uma atividade em detrimento de outra 
de maior importância e previna-se o desperdício de tempo. Um exemplo disso é o 
comandante de pequena fração que se furta a executar os ensaios oportunamente para 
usar tempo excessivo nas emissões de ordens. 

O tempo disponível para Planejamento e Preparação é aquele anterior ao início da 
execução da missão. Via de regra, o comandante deve observar a proporção 1/3 – 2/3 
já explicada no Cap 2, considerando como início da Preparação do Elm Subrd a 
emissão da primeira Ordem do escalão considerado e como término do seu próprio 
tempo de planejamento a emissão de sua Ordem de Operações. As atividades de 
ensaios centralizados da SU ou fração, portanto, fazem parte do tempo de 
planejamento dos Elm Subrd, sendo eles informados tempestivamente sobre os 
horários destas atividades. 

Com a estrutura da linha do tempo montada, avalia-se, então, o tempo das nossas 
operações. Esta avaliação é feita com base nas estimativas sobre da execução das 
ações da tropa, como movimentos, organização dos meios, marchas e altos, progressão 
para o ataque, etc. Ao final, acrescenta-se o tempo das operações do inimigo, 
baseadas nas estimativas de suas ações, conforme avaliados pelo S-2 e pela própria 
análise do comandante sobre o inimigo na Z Aç. Muitos dos dados necessários sobre 
prazos para constituição da linha do tempo já virão estabelecidos do Esc Sp. Demais 
informações serão inferidas com base nos parâmetros de DAMEPLAN. 
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Figura 5-5 Exemplo de linha de tempo de uma SU em Atq 

 
Após consolidar a linha do tempo, o comandante deverá dela extrair as informações 

mais importantes e atualizar o quadro-horário, o qual deve ser divulgado aos elementos 
subordinados oportunamente (quadro 5-11). O quadro-horário, como produto, deve ser 
de conhecimento de todos os militares da tropa, enquanto a linha do tempo será a 
ferramenta dos comandantes para seu planejamento, que pode ser compartilhada com 
os comandantes subordinados.  

 
LUZ TEMPO DE ATÉ ATIVIDADE 
dia - - 0800/D-1 Recebimento da missão. 
dia 1h 30min 0900/D-1 0930/D-1 Ordem de Alerta 1 (inicial) 
dia 1h 0930/D-1 1030/D-1 Planejamento e Preparação dos Pel 
dia 30 min 1030/D-1 1100/D-1 Ordem de Alerta 2 (O Preparatória –Rec e Mov Z Reu) 
dia 3h 1100/D-1 1400/D-1 Planejamento e Preparação dos Pel (saída da Patrulha 

Rec) 
dia 1h 1400/D-1 1500/D-1 Ensaio da transposição do curso d’água centralizado da U 
dia 30 min 1500/D-1 1530/D-1 Inspeção Inicial da SU 
dia 2h 30min 1530/D-1 1800/D-1 Deslocamento para Z Reu e ocupação da Z Reu/U 

noite 1h 1800/D-1 1900/D-1 Reconhecimento do Cmt SU 
noite 1h 1900/D-1 2000/D-1 Planejamento e Preparação dos Pel 
noite 1h 2000/D-1 2100/D-1 Ordem de Operações da SU 

 ... ... ... ... ... 
 

Quadro 5-11 Exemplo de quadro-horário de SU 
 

Uma conclusão comum da análise do tempo é a convicção do comandante de que 
seriam necessários prazos maiores para execução das diversas ações da operação. 
Como normalmente isso não é possível, a priorização das atividades de preparação e o 
faseamento da execução serão ferramentas úteis no gerenciamento do tempo 
disponível. 

 
 

 
 5-19 



EB60-ME-13.301 
 

5.7 CONSIDERAÇÕES CIVIS 
 

A análise das Considerações Civis para o comandante no Trabalho de Comando é 
tratada sob a ótica do impacto imediato da população, estrutura e organizações nas 
operações próprias ou do inimigo. A análise será baseada nos tópicos do AECOPE (Área, 
Estrutura, Capacidades, Organizações, Pessoas e Eventos).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5-6 Análise das Considerações Civis 
 

A SU ou fração receberá a análise das Considerações Civis do escalão superior, 
devendo, pois, interpretar o impacto em sua Área de Operações especificamente. 
Deverá acrescentar, também, os dados coletados com seus próprios meios, normalmen-
te as tropas já no terreno. Cabe salientar que este fator pode ser bastante particular em 
cada Z Aç, por isso o Cmt deve possuir um julgamento próprio para sua realidade. A 
presença de determinada infraestrutura estratégica ou de maior atividade da mídia pode 
alterar significativamente a operação de SU e frações em diferentes Z Aç de uma mesma 
Unidade. Ao final das considerações, deve-se ser capaz de responder aos pontos: 
 
 
 
 

5.7.1 No item Área, estudam-se a divisão político-administrativa; as áreas de alto valor 
econômico; os centros políticos de governo; as áreas culturalmente importantes; as áreas 
consideradas religiosas ou sagradas; os locais de enclaves étnicos, tribais, políticos, 
religiosos, criminosos e etc; as rotas comerciais ou usadas por ilícitos; sítios possíveis de 
utilização temporariamente por refugiados e deslocados. 

 
5.7.2 Na Estrutura, são verificadas as posições e condições dos postos das Forças de 

Segurança Pública; da mídia e comunicação de massa (antenas, estações de 

 - Qual é impacto das minhas ações na população local?  
 - Como a presença de não-combatentes, estruturas e organizações afetam minha missão? 
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transmissão, sedes e oficinas de impressão); estradas e pontes; represas; estações e 
subestações de energia; refinarias e outras ligadas a combustível; reservatórios e usinas 
de água potável; sistemas de esgoto; hospitais, clínicas e laboratórios; escolas e 
universidades; igrejas e locais de cultos religiosos; bancos e instituições financeiras; 
mercados populares e centros comerciais e outros que possam influenciar nas operações. 

 
5.7.3 A Capacidade refere-se à possibilidade da Administração/Governo local prover 

serviços-chave para a população e para as F Mil, assegurando, sustentando e imple-
mentando a qualidade de vida, tais como: segurança pública (polícias civil e militar); 
serviço de emergência (bombeiros, defesa civil e ambulâncias); administração pública 
(justiça, burocracia e etc); alimentação e abastecimento; água (tratamento e 
abastecimento); saúde pública (clínicas e hospitais) e sistemas sanitários (lixo e esgoto). 

 
5.7.4 O item Organizações trata de todos os agrupamentos de pessoas sob qualquer 

ideal ou ideologia, tais como: grupos religiosos; partidos políticos; grupos nacionalistas; 
sindicatos; criminosos; comunitários; governamentais internacionais e não governamentais. 

 
5.7.5 O item População considera a sociedade; as estruturas sociais (grupos, redes, 

instituições, influência exercida, normas sociais, cultura, identidade, formas culturais, 
narrativa e símbolos); a segurança física (segurança da população, eficiência da polícia e 
do sistema judicial e etc); recursos econômicos; participação política (classe dominante, 
discriminação étnica ou religiosa, violação aos direitos humanos e aspectos que 
possibilitem um ambiente instável); descontentamentos; principal atividade econômica da 
área; impacto das operações na economia local; a língua; comunicação não verbal; níveis 
de educação; meios de comunicação (importância para a população); importância da 
comunicação interpessoal (face a face, telefones, e-mail) e refugiados e deslocados. 
Nesse item, ainda é realizada pelo Esc Sp a identificação de pessoas que possam 
influenciar nas operações, criando-se as listas: negra (elementos que lutam em causa 
própria), cinza (elementos que se preocupam com seus interesses pessoais, podendo 
apoiar ou não) e branca (elementos que lutam em prol das forças regulares). 

 
5.7.6 O item Eventos estuda as paixões nacionais, os esportes preferidos, os feriados 

mais significativos, as eleições, as colheitas, as celebrações e os tipos de desastres mais 
comuns, naturais ou não. 

Ao final da análise dos pontos, além de adquirir a compreensão sobre as 
Considerações Civis como base para montagem das linhas de ação, o comandante 
poderá rever alguma técnica, tática ou procedimento a ser utilizada por sua SU ou fração, 
adaptando-os às condicionantes do ambiente humano local, ou mesmo acrescentar 
particularidades às regras de engajamento em vigor, para adequá-las à realidade da sua 
zona de ação.  
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CAPÍTULO VI 
MONTAGEM DAS LINHAS DE AÇÃO E JOGO DA GUERRA 

 

 
 

6.1 GENERALIDADES 
 

Como já referido anteriormente, o comandante poderá realizar o Trabalho de Comando so-
zinho ou contar com um pequeno grupo para auxiliá-lo na solução dos problemas táticos. O 
S Cmt, os elementos da seção de comando e mesmo os Cmt Pel podem prestar o assesso-
ramento ao comandante da SU. Nos pelotões, o comandante poderá empregar o sargento 
adjunto e os comandantes de grupo/seção para assessorá-lo durante o processo decisório. 
O referido assessoramento poderá ocorrer durante todas as etapas do Trabalho de Coman-
do, porém será particularmente útil na Montagem das Linhas de Ação e Jogo da Guerra. 

O comandante, durante o Trabalho de Comando, poderá ter realizado seu Estudo 
Detalhado para montagem das linhas de ação (L Aç) com mais ou menos tempo, podendo 
ainda ter saltado etapas, valendo-se de sua própria experiência. De toda forma, a linha de 
ação selecionada normalmente será levada ao conhecimento do comandante da Unidade 
para fins de aprovação, sendo submetida por meio rádio, enviada ao comando por sistema 
de dados criptografados ou apresentada pessoalmente, conforme a situação permitir. 

O Cmt deve ter em mente que é prioritário envidar esforços para a montagem de, ao 
menos, uma linha de ação bem estruturada e sincronizada. Se houver tempo, outras L Aç 
também poderão ser concebidas, melhorando sua capacidade de decisão. Assim, será 
comum que o comandante de SU ou fração, de posse de sua L Aç única, faça do Jogo da 
Guerra um instrumento tão somente de aprimoramento, e não de base para seleção. 

 
 

6.2 CONDICIONANTES DAS LINHAS DE AÇÃO 
 

A linha de ação será tanto mais detalhada quanto maior for o conhecimento do Cmt 
sobre a operação. Se a linha de ação a ser concebida for a preliminar, para compor o 
Esquema de Manobra Inicial, ela pode ainda ser consideravelmente adaptada como 
consequência dos resultados do Reconhecimento e do Estudo Detalhado. Se for o caso, a 
linha de ação poderá ser desconsiderada e outra(s) ser(em) montada(s) nesta etapa. 
Entretanto, a situação mais comum no Trabalho de Comando será que a L Aç inicialmente 
visualizada seja apenas aprimorada ao longo do processo. Por isso, deve-se buscar aplicar 
os fundamentos para sua montagem desde a primeira tentativa de solução do problema. 

Algumas condicionantes devem ser de consciência do planejador antes de iniciar a 
montagem das linhas de ação. 
 

a. Faseamento da operação  
 

O faseamento é a divisão em fases, em que a manobra é fracionada no tempo e no 
espaço, de modo a atender as diversas ações/tarefas que devem ser realizadas para 
que a missão possa ser cumprida. Ele será estabelecido em virtude da complexidade da 
operação ou da falta de meios. As fases normalmente são delimitadas por medidas de 
coordenação e controle claras (linhas de controle no terreno, objetivos, GDH, etc), de 
forma a permitir que os envolvidos na operação facilmente identifiquem o momento de 
tomar as ações táticas ou de apoio para a próxima fase.  
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No Trabalho de Comando, não será incomum que o Cmt esteja inserido numa manobra 
Faseada. Por isso, ele deve considerar este aspecto na montagem de sua L Aç. Se julgar 
necessário, poderá também fasear sua própria operação, desde que em consonância com 
seu Esc Sp. A cada fase levantada para a manobra, o comandante sempre deixará claro 
os objetivos a serem alcançados, eventos, horários ou ações que marquem o início e o fim 
da fase, além do esforço principal e a prioridade de fogos para cada uma. 
 

b. Designação de indicadores 
 

O Btl/Rgt poderá ter designado indicadores que permitirão mensurar até que ponto, 
ou em que grau, os efeitos desejados (propósitos) de cada fase estão sendo alcançados. 
Os objetivos táticos serão naturais e claros indicadores para o comandante no Trabalho 
de Comando, mas não necessariamente os únicos. Baixas inimigas, controle de pontos, 
metas específicas em tarefas também poderão ser designadas à SU ou fração. 
 

c. Designação de esforços prioritários e secundários 
 

A fim de maximizar os princípios de guerra da massa e da economia de meios, o 
comandante poderá selecionar prioridades em diversas frentes de sua Z Aç, definindo, 
para cada uma delas, quais tarefas serão realizadas e com que propósito elas contri-
buirão para o cumprimento da missão como um todo, atingindo sua finalidade. Nesse 
contexto, o Cmt SU ou fração deve ter consciência de como sua operação se insere na 
divisão de esforços do Esc Sp, para concepção de uma L Aç apropriada. 
 

d. Seleção de alvos 
 

São selecionados os alvos sobre os quais serão dirigidas as ações. Deve-se levar 
em conta os efeitos desejados (neutralizar, destruir, obscurecer etc) e a manobra que 
será concebida, bem como os objetivos a serem atingidos. Os alvos selecionados, 
particularmente os AAV e AAC identificados durante o Estudo Detalhado, devem ser 
contemplados nas linhas de ação. 
 

e. Mitigação dos riscos 
 

Os riscos identificados pelo Esc Sp serão alvo de medidas de controle a serem 
executadas por todos. Aqueles riscos da própria operação, inicialmente percebidos nas 
Providências Iniciais e atualizados no Estudo da Missão, devem ser alvo de considera-
ções específicas na montagem das linhas de ação. O gerenciamento dos riscos também 
será complementado após o confronto das linhas de ação opostas. 

A identificação e atualização dos riscos permitirá ao comandante programar 
medidas de controle para minimizá-los, protegendo a SU ou fração e permitindo que a 
mesma cumpra sua missão. Por exemplo, a identificação de um possível incidente 
fratricida devido à influência das condições meteorológicas (visibilidade reduzida 
causada pela ausência de luar, por exemplo), pode ser minimizada com a criação de 
medidas de coordenação, como estabelecimento de P Lig e L Ct, marcação nas viaturas, 
Pontos de Referência de Alvos (PRA), Linha de Segurança de Apoio de Artilharia (LSAA), 
diretrizes para abertura de fogo, etc. 
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6.3 ELABORAÇÃO DAS LINHAS DE AÇÃO  
 

A linha de ação a ser elaborada sempre estará entrelaçada à manobra do Esc Sp. Por 
isso, sua concepção é iniciada nas ações no Ponto Decisivo identificado, trabalhando-se de 
forma reversa até a situação inicial. Isso garantirá o devido alinhamento com o conceito da 
operação do escalão superior.  

Uma boa L Aç facilita o desencadeamento das operações futuras. Além disso, permite 
flexibilidade suficiente para que os elementos subordinados, sempre que possível, 
possam exercer sua autonomia decisória – iniciativa – e tomem ações oportunas frente a 
situações inesperadas.  

A estruturação das L Aç cumpre os seguintes passos: 
a) verificar o poder relativo de combate; 
b) gerar opções; 
c) organizar inicialmente a força; 
d) desenvolver o conceito da operação; 
e) designar responsabilidades; e 
f) preparar os enunciados e calco da L Aç. 

 

6.3.1 PASSO 1: VERIFICAR O PODER RELATIVO DE COMBATE (PRC) 
 

O PRC, para o escalão SU e inferiores, é analisado com base na comparação do poder 
de combate próprio com o do inimigo. Esta comparação não é somente um cálculo de equi-
valência dos sistemas de armas e tropas com a finalidade de buscar uma vantagem numé-
rica. A análise do PRC ajuda o comandante a confirmar ou não o ponto decisivo identificado.  

Esta análise já foi realizada no Estudo Detalhado e neste ponto deve-se figurar como as 
conclusões alcançadas poderão gerar opções para o comandante. Os fatores de força e 
fraqueza levantados, assinalados como pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, 
serão a base desta verificação, na qual o comandante deve visualizar: 

a) Quais são as vulnerabilidades do oponente? 
b) Quais são os pontos fortes próprios em relação às suas vulnerabilidades? 
c) Quais são seus pontos fortes? Como anular? 
d) Quais são as nossas vulnerabilidades? Como nos proteger? 

 

6.3.2 PASSO 2: GERAR OPÇÕES 
 

A finalidade deste passo é determinar uma ou mais opções para decidir “como” cumprir a 
missão, baseando-se na doutrina, técnicas de combate, táticas e procedimentos e lições 
aprendidas de operações similares. Pode-se consultar o EM do Btl/Rgt para ajudar nesta tarefa. 

Valendo-se das normas doutrinárias, os comandantes estruturam a L Aç. Este processo 
tem partida no PD. Se foi realizada anteriormente uma L Aç preliminar, o PPD na qual ela 
se baseou agora deve ser confirmado. Com o PD ratificado, de acordo com a análise dos 
fatores da decisão e a compreensão do campo de batalha e da situação tática, o 
comandante deve determinar onde, como e quando sua tropa pode concentrar poder de 
combate para neutralizar a capacidade de reação do inimigo. Se o    é con uistado  é 
pouco provável que ocorra uma reversão da vantagem obtida. Ao considerar o inimigo, 
cabe salientar L Aç amiga estará ponderada na sua linha de ação mais provável. No 
entanto, o planejamento deve, sempre que possível, levar em conta a L Aç mais perigosa. 
O ideal é que, caso o inimigo adote uma postura menos provável, não seja necessário já 
iniciar uma conduta. 
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O PD naturalmente indicará a ação decisiva da SU ou fração. A partir dela, visualizam-
se as tarefas que devem ser executadas para que seja bem sucedida, sejam vinculadas 
diretamente ao PD, sejam para dar-lhe suporte. O Cmt levanta as tarefas táticas com 
base nos aspectos doutrinários e nas possibilidades e limitações de sua tropa. A cada 
tarefa é vinculada uma ou mais ações táticas e seus propósitos dentro da operação. A 
soma dessas ações viabilizam o cumprimento das tarefas essenciais e, em última 
instância, da própria finalidade da missão. 

Para a visualização correta da relação “cumprimento da missão – ações táticas decisivas 
– propósitos – ações táticas de apoio – propósitos”, o comandante usa a técnica de verificar 
o alinhamento de conceitos. Nela, o propósito da ação decisiva está entrelaçado com a 
finalidade da operação, ou seja, com o cumprimento da missão designada na ordem do 
escalão superior (alinhamento vertical). Dessa forma, quando a SU ou fração estiver 
cumprindo a ação decisiva do escalão superior, os propósitos se alinharão diretamente. Os 
propósitos das tarefas de suporte ou apoio, quando houver, devem estar relacionados com 
a da própria ação decisiva (alinhamento horizontal), criando as condições para o êxito da 
respectiva operação (Fig. 6-1). 

 

 
Figura 6-1 Esquema de exemplo alinhamento dos propósitos 

 
6.3.3 PASSO 3: ORGANIZAR OS MEIOS 
 

Uma vez determinadas as soluções para decidir sobre o problema tático, o comandan-
te organizará sua SU ou fração para cumprir as tarefas estabelecidas no passo anterior. 
Em outras palavras, alocará meios às tarefas concebidas.  

Primeiramente, o Cmt organizará o esforço decisivo com as frações, recursos de apoio 
de fogo e logísticos necessários para cumprir suas tarefas. Em ordem decrescente de 
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importância, organiza as frações que executarão as tarefas que apoiam o cumprimento da 
primeira. No escalão SU, o Cmt poderá priorizar meios e prioridade de apoio de fogo a 
frações ou tarefas específicas, caracterizando o esforço principal. Normalmente, mas não 
unicamente, o esforço principal residirá na ação decisiva. Conforme as normas doutriná-
rias da operação, a SU também designará elementos para compor uma reserva (convém 
ressaltar, normalmente não se designa reserva no escalão inferior à subunidade). 

Um aspecto a ser considerado nessa fase de organização de pessoal e material é a 
capacidade de carregamento e embarque e do desdobramento dos apoios. No primeiro 
caso, analisa-se desde as possibilidades das viaturas até a capacidade física e estrutural 
de condução de equipamentos pelo combatente, nesse caso em particular para a Infan-
taria e para as ações de patrulha. Além disso, verifica-se a efetiva aptidão dos escalões 
de apoio ao combate e apoio logístico de desdobrar-se no terreno para dar suporte à 
organização visualizada. 
 
6.3.4 PASSO 4: DESENVOLVER O CONCEITO DA OPERAÇÃO 
 

O conceito da operação descreve como o comandante visualiza sua execução, desde 
o início dos movimentos até quando se alcança a situação final. Nele se descreve a 
relação entre cada tarefa e como o cumprimento delas conduzem ao êxito da missão. Na 
montagem da linha de ação, será confeccionado o conceito sumário da operação, o qual 
estará alinhado com o conceito da operação do Esc Sp. 

O conceito não pode ser considerado como um roteiro, mas um guia para entendi-
mento da manobra pelos subordinados. Nas operações ofensivas, descreve as atividades 
para as marchas de aproximação, progressão, procedimentos para ataque e assalto, 
consolidação e reorganização. Nas defensivas, inclui desde a aproximação e ocupação 
de núcleos defensivos até a sequência do combate nas áreas de defesa e de engaja-
mento. Nas operações com agências, as atividades específicas de cada fração e suas 
interações com outros elementos devem ser prioritariamente abordadas. 

Relaciona-se também os apoios de fogo e de engenharia com a manobra, bem como 
as medidas de coordenação e controle para executar a sincronização da missão, as 
tarefas e os propósitos para as frações subordinadas. Por fim, é importante que se visua-
lize em particular o apoio logístico, selecionando os locais mais apropriados para desdo-
bramento de trens e instalações logísticas. O fluxo de suprimentos adotado obedecerá à 
sistemática em vigor na Unidade. 
 
6.3.5 PASSO 5: DESIGNAR RESPONSABILIDADES 
 

O comandante designa as responsabilidades sobre as tarefas para os Elm 
subordinados. As tarefas e meios anteriormente organizados serão atribuídos aos Cmt 
subordinados disponíveis. Sempre que a situação permita, os comandantes devem evitar 
a segregação interna das frações, com a finalidade de manter as estruturas orgânicas e 
a afinidade tática. Da mesma forma, evita-se sobrecarregar ou esvaziar a capacidade de 
controle dos Cmt Subrd – via de regra, um Cmt controla de dois a cinco Elm 
subordinados. O Cmt no Trab Cmdo deve se assegurar que todos tenham uma 
responsabilidade na operação como um todo. 

Se houver mais de uma linha de ação a ser formulada, o comandante pode, de forma 
a simplificar essa fase, não nomear que elemento subordinado irá cumprir cada tarefa, 
mas tão somente o seu valor. 
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6.3.6 PASSO 6: PREPARAR O ENUNCIADO E CALCO DA L Aç 
 

Para descrever o enunciado da L Aç, os comandantes utilizam como base o conceito 
sumário da operação. Na linha de ação montada, devem estar clarificados o ponto 
decisivo e o porquê de ser decisivo; o verbo da missão a ser realizada pela SU ou fração; 
as ações táticas e os propósitos de cada uma das peças de manobra subordinadas; o 
escalonamento das forças e/ou as prioridades de emprego dos apoios e a situação final. 

Além deste enunciado básico, deve-se confeccionar um calco ou croqui, com base 
no modelo gráfico do terreno já existente, conforme o tempo disponível, o que facilitará 
sua exposição aos comandantes subordinados, quando tornar-se a manobra decidida. 
 
6.3.7 ELEMENTOS DAS LINHAS DE AÇÃO 
 

A linha de ação (ou linhas de ação, quando for mais de uma), portanto, deve ser 
descrita de forma completa e concisa, por meio de um esquema que inclua:  

a) a composição de meios, quando verificar-se que é o caso de sua exposição; 
b) o enunciado (conceito sumário da operação): quem (frações), que (ações táticas e 

propósitos), quando (prazos e horários), onde (para onde e por onde), como (Z Aç, 
dispositivos, frentes, etc) e para que (alinhamento com o conceito do escalão superior); e 

c) o esboço da L Aç (calco, croqui, etc). 
Sempre que possível, a linha de ação também deve ser resumida numa Matriz de 

Sincronização (Fig 6-2), que descreve as tarefas de cada subordinado, por fases da 
operação. A Matriz facilitará a execução do passo seguinte, o confronto com as Psb Ini, 
bem como dos ensaios dos comandantes subordinados, quando a L Aç tornar-se uma 
decisão. Se houver mais de uma L Aç composta, haverá uma matriz para cada.  

 

 
 

Figura 6-2 Um exemplo de Matriz de Sincronização 
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6.3.8 PROVA PRELIMINAR DA LINHA DE AÇÃO 
 

Como medida adicional, antes de iniciar o próximo passo, o Comandante fará uma 
prova quanto à adequabilidade, praticabilidade e aceitabilidade (APA) das L Aç 
montadas. Esta análise intenciona verificar sua validade como uma decisão em 
potencial. Se ela não é válida, deve-se poupar tempo, evitando que se leve ao confronto 
uma L Aç que não será exequível. Deve-se averiguar: 

a) adequabilidade: a L Aç cumpre a missão, finalidade e atende à situação final 
desejada? 

b) praticabilidade: Ap Log, Ap F e C² proporcionam o cumprimento da missão? O real 
entendimento da capacidade logística será fundamental checar a viabilidade da L Aç. 

c) aceitabilidade: as prováveis perdas (material, pessoal, tempo e posição) durante as 
ações são aceitáveis? 
 
 
6.4 CONFRONTO DAS L Aç COM AS PSB INI (JOGO DA GUERRA) 
 

O confronto das L Aç com as Psb Ini ou sua L Aç usando o processo de Jogo da 
Guerra é a técnica de visualizar condicionantes “e se?” para toda a operação. Este 
processo destaca tarefas críticas, estimula ideias e proporciona a visualização de fatos 
difíceis de serem observados durante o Estudo Detalhado e o desenvolvimento das L Aç. 
Além disso, permite antecipar as possíveis ações e consequências sobre a operação, 
gerando medidas de controle ou modificações que minimizem seus efeitos. Assim, o 
maior produto do Jogo da Guerra é o aprimoramento das próprias L Aç compostas. De 
forma associada, a evidência de parâmetros para sua comparação. 

O principal produto material dessa etapa será a Matriz de Sincronização consolidada e 
o resultado desta fase para o comandante será: 

a) o detalhamento da sincronização de Elm de Cmb, Ap Cmb e Ap Log;  
b) pontos fortes e oportunidades de melhorias das L Aç; e 
c) avaliação de risco atualizada. 

Para desenvolvimento do Jogo da Guerra, analisa-se a operação do início ao fim. No 
Trabalho de Comando, o confronto pode ser um processo mental, uma vez que os Cmt 
SU e fração não possuem um Estado-Maior para estruturar uma “mesa de guerra”. Se 
achar necessário, o comandante pode se valer de elementos subordinados, como o 
SCmt da SU, Cmt Pel e Adj Pel e de sua Seç Cmdo, como Enc Mat e Sgte, para apoiá-lo 
nesta atividade. De um modo geral, se compara a L Aç amiga com a provável L Aç 
inimiga na Z Aç e posteriormente, com a mais perigosa. Como nos escalões mais 
básicos a L Aç mais provável do inimigo geralmente indica o que de fato ele vai executar, 
o confronto completo com a L Aç mais perigosa ocorrerá somente na situação de 
confortável disponibilidade de tempo. No Trab Cmdo, quando não houver uma L Aç Ini 
especificada, o confronto ocorre diante de suas possibilidades (Quadro 6-1). 
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INSUMOS PROCESSO PRODUTOS 

L Aç 1 (L Aç 2, etc) 
X 

L Aç mais provável do Inimigo 

- AÇÃO 
- REAÇÃO 

- CONTRARREAÇÃO 

- PLANO REFINADO 
- DIMINUIÇÃO DOS 

RISCOS 

- Linha(s) de Ação monta-
da(s) 
- Linha de Ação inimiga na Z 
Aç (ou Psb Ini) 
- Demais produtos do próprio 
Estudo Detalhado e do Exm 
Sit do Esc Sp. 
- Elencar eventos críticos 
conhecidos e pontos de 
decisão do Esc Sp, SFC. 
- Selecionar o método de 
enfrentamento. 

1. Examinar: 
- todas as capacidades do inimigo e considerações 

levantadas no Estudo Detalhado; 
- considerações sobre deslocamentos e movimentos 

de tropas; 
- profundidade das formações; 
- alcance e capacidades dos sistemas de armas; 
- necessidades logísticas durante a operação; 
- efeito desejado dos obstáculos; 
- efeito desejado dos fogos (orgânicos e de apoio); e 
- sincronização da manobra com o Esc Sp e Elm 

subordinados. 
2. Simular o combate e registrar resultados 

- Conceito da Operação. 
- Matriz de Sincronização. 
- Calco de Operações. 
- Composição dos meios. 
- Ordens aos Elm subordi-
nados. 
- Atualização dos 
AAP/AAC. 
- EEI atualizados. 

Quadro 6-1 Processo do Confronto das L Aç (Jogo da Guerra) 

 
6.4.1 MÉTODOS DE ENFRENTAMENTO 
 

a. Por faixa (fases da manobra) 
 

O método de fases da manobra divide a Z Aç por faixas. A forma e tamanho de cada 
faixa está baseada nos fatores de decisão. É o método mais eficiente quando o terreno 
está distribuído em compartimentos transversais bem definidos, durante operações com 
fases estabelecidas ou quando o inimigo combate claramente por faixa ou escalões. Este 
método está baseado na análise sequencial dos eventos de cada faixa. Cada faixa pode 
incluir mais de um evento crítico. 

 

b.Vias de Acesso em Profundidade 
 

Este método se concentra em uma VA por vez, começando com o ataque principal. 
Ele será bem empregado quando o terreno não permite o apoio mútuo. 

 

c.Área (caixa) 
 

O método por área (ou caixa) favorece a análise detalhada de áreas críticas, como 
por exemplo, uma AE. É apropriado quando o tempo é restrito. É particularmente útil para 
planejar operações em áreas descontínuas. 

 

 
Figura 6-3 Métodos de enfrentamento do Jogo da Guerra 
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6.5 COMPARAÇÃO DAS LINHAS DE AÇÃO 
 

Como já referido, dificilmente no nível SU/Pel existirá tempo para se desenvolver mais 
de uma L Aç. No entanto, caso seja possível, será necessária a comparação das mesmas, 
como subsídio para decisão do comandante, por meio de algum processo. 

O Cmt SU ou fração estabelece para si o processo a ser utilizado na comparação e deter-
mina os fatores de comparação (processo dos fatores) ou quais os aspectos terão priorida-
des (processo das vantagens e desvantagens). A prioridade de escolha dos aspectos 
(fatores) ou fatores (Vtg x Dvtg) pode ser determinada pelas orientações do escalão superior.  
 
6.5.1 PROCESSO DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 
A comparação das L Aç começa com a análise e estimativa de todas as vantagens e 

desvantagens de cada uma conforme as funções de combate (quadro 6-2). 
 

 VANTAGENS DESVANTAGENS 

L Aç 1 

- Atq Pcp evita o terreno mais restritivo ao Mov. 
- Espaço para Man adequado na Z Aç do Atq Pcp e 
para Mov da Res quando empregada. 
- Atende bem a intenção do Cmt de Unidade. 

- Pel Atq Pcp na frente com maior resistência Ini no Ctt. 
- Nec de grande Ap F Art para neutralizar o Ini na Z Aç 
do Atq Pcp. 
- O Pel Atq Pcp necessitará de maior apoio de Eng 
para penetrar linha de Obt Ini. 

L Aç 2 

- Atq Sec abre um flanco vulnerável no Dspo Ini que 
possibilita Atq Pcp não combater em profundidade. 
- Atq Amv em O2 possibilita conquista deste Obj 
com maior rapidez e menor Nr de perdas. 

- Possibilidade de ter que utilizar a Res prematura-
mente. 
- Maior probabilidade de fratricídio. 
- Necessidade de Prep específica dos motoristas. 

L Aç 3 
- Dspo em final de missão possibilita rápida transi-
ção da SU/Pel para prosseguir em Apvt Exi. 

- Atq Pcp incide em Z Aç com infraestrutura estratégica 
amiga que não deve sofrer danos. 

Prio 
1. Maior segurança para Esc Atq 
2. Menor necessidade de Ap F e Eng 
3. Flexibilidade no Dispo para Op futuras 

 

Quadro 6-2 Exemplo do processo das vantagens e desvantagens 

 
A comparação não será feita apenas no aspecto quantitativo (qual tem mais vantagens 

ou menos desvantagens), e sim, com base nos critérios de avaliação já definidos pelo 
Cmt, tendo estes maior peso na decisão sobre os demais itens de comparação. O 
comandante deverá concluir sobre a melhor L Aç, considerando as vantagens e desvan-
tagens mais importantes. 

 
6.5.2 PROCESSO DOS FATORES DE COMPARAÇÃO 

 
Este processo começa com análise e estimativa dos pontos fortes e fracos de cada L 

Aç dentro dos fatores de comparação compostos. Se não houver outros fatores de 
comparação já estabelecidos pelo Esc Sp ou visualizados como essenciais pelo próprio 
comandante, utilizam-se os seguintes: terreno, rapidez, nosso dispositivo, dispositivo 
inimigo e princípios de guerra (quadro 6-3). 

A comparação definirá qual é a melhor L Aç de acordo com a priorização 
estabelecida dente os fatores e demais critérios de avaliação levantados pelo Cmt. 
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 TERRENO RAPIDEZ 
DISPOSITIVO 

INIMIGO 
NOSSO 

DISPOSITIVO 
PRINCÍPIOS DE 

GUERRA 

Aspectos 
analisados 
nos fatores 

Op Of: Pos dos Obj nos 
Acdt Cptl; Esc Atq 
mobiliando cada VA a 
Atq Pcp a melhor; Psb 
Ap Log nas áreas 
funcionais; Áreas para 
PO; Trafegabilidade e 
Obt. 
 
Op Def: Divisão ou 
associação de conjunto 
topotáticos. Obt; Psb Ap 
Log nas áreas 
funcionais; Áreas para 
PO; Transitabilidade e 
obstáculos. 

Op Of: Ausência 
de Obj 
intermediários; 
Atq Pcp deve Ut a 
VA mais curta ou 
mais bem 
orientada para o 
Obj Dcs; Emprego 
de FT nas Pç Man 
do Esc Atq. 
 
Op Def: Tempo 
para o alocar a 
reserva. 

Op Of: Ctt em 
toda Fr; Atq Pcp 
incide no flanco 
Dspo Ini;  Atq Pcp 
incide onde na Fr 
fraca Ini; Atq Pcp 
reage aos C Atq. 
 
Op Def: Rst na 
ADA em face Às 
Psb mais provável 
e mais perigosa; 
Flexibilidade 
frente ao Dspo Ini. 

Op Of: Simplicidade 
da manobra; Esc Atq 
potente; Atq Pcp 
protegido nos 
flancos; Atq Scd 
auxilia ou protege 
Atq Pcp; Res: valor 
e flexibilidade. 
 
Op Def: Simplicidade 
e Equilíbrio na Distr 
Nu Def (ADA) ou P 
Vig (PAC); Reserva 
(SU): localização e 
recobrimento do Ctt. 

Objetivo 

Ofensiva 

Massa 

Manobra 

Economia de forças 

Unidade de 

comando 

Segurança 

Surpresa 

Simplicidade 

Moral 

Exploração 

Prontidão 

Legitimidade 

PESO (exemplo) 2 2 1 1 1 

L Aç 1      

L Aç 2      
 

Quadro 6-3 Exemplo do processo dos fatores de comparação 
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DECISÃO 

 
 
 

7.1 GENERALIDADES 
 

Após a avaliação de cada L Aç, o Cmt SU ou fração selecionará aquela que, a seu 
ver, melhor atenda ao cumprimento da missão. Tal escolha será de sua exclusiva 
responsabilidade e estará baseada nos resultados da comparação das L Aç e na sua 
própria discrição. Tomada a decisão, esta deve ser emitida aos subordinados de forma 
clara, precisa e detalhada, na forma de Ordem. 

A decisão, apesar de não ter forma rígida, expressa um conceito geral para o cum-
primento da missão, incluindo, necessariamente, todos seus elementos: o “que”, “quem”, 
“quando”, “onde” “como” e “para que”. Estes elementos serão basicamente os mesmos já 
constantes da L Aç selecionada, incluindo-se especificações sobre quem executará qual 
ação e determinadas instruções de coordenação. 

Cabe ressaltar que, na conjuntura do Planejamento Paralelo, a decisão somente pode 
ser tomada após a emissão da ordem de operações/ordem fragmentária do Esc Sp, pois 
dela deriva a Ordem que o comandante no Trabalho de Comando emitirá aos seus 
subordinados. Evita-se, assim, que mudanças nas circunstâncias da missão já resultem 
em ordens fragmentárias para ajustes antes mesmo do início de sua execução. 

Embora não seja comum nos escalões SU e inferiores, caso o Cmt perceba que 
haverá um lapso temporal entre a tomada da decisão e a emissão de sua O Op, pode-se 
preparar uma decisão provisória, contendo uma descrição breve, chamada de conceito 
preliminar da operação (CPO), que exponha de forma clara, simples e concisa a L Aç 
selecionada. O CPO será, também, a base do plano preliminar confeccionado nas 
Providências Iniciais. 

O Anexo “C” contém um exemplo de decisão de Cmt SU. 
 
 

7.2 CONCEITO DA OPERAÇÃO  
 

O conceito da operação se destina a direcionar a maneira pela qual os elementos 
subordinados contribuirão com o cumprimento da missão e a estabelecer a sequência de 
das ações para atingir a situação final desejada pelo Cmt. 

O conceito expande a intenção do comandante, detalhando o “como” da operação. 
Ele deverá ser confeccionado com base no conceito sumário da L Aç selecionada, 
definindo as principais tarefas das frações subordinadas e como elas se 
complementam. Ao elaborá-lo, o Cmt SU confirma ou retifica a sua intenção, atrelando 
o enunciado da missão à descrição das ações a serem executadas. 

Planejamentos flexíveis ajudam as frações a se adaptarem rapidamente às mudanças 
de circunstâncias. O comandante deve deixar oportunidades para que os comandantes 
subordinados exerçam a iniciativa disciplinada, antecipando situações que lhes permitam 
operar dentro do processo decisório do inimigo ou para reagir rapidamente a situações 
em deterioração. Quando o desenrolar da operação for de tal forma incerto, o conceito 
da operação estará bastante reduzido, sendo o subordinado muito guiado pela intenção 
do comandante, na técnica conhecida como “missão pela finalidade”. 
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7.3 CONFECÇÃO DO PLANO OU ORDEM 
 

Nas Op de SU e Elm inferiores, normalmente não será confeccionado um Plano de 
Operações, mas diretamente uma Ordem de Operações. A exceção reside quando for 
necessário à SU planejar Operações Variantes (desvios possíveis durante a execução 
que mudem o rumo da operação) e de Sequência (planos para as ações subsequentes). 

As ordens devem ser concisas, claras e diretas, permitindo o fácil entendimento da 
operação, empregando termos operacionais e abreviaturas padronizadas, minimizando 
problemas de compreensão – ordens simples são, em geral, mais fáceis de difundir, ler e 
lembrar. Quando a decisão em pauta for uma conduta – tomada durante o transcurso da 
execução em vista de uma nova ameaça ou de uma oportunidade – todo o processo 
decisório será bastante abreviado, a fim de se garantir a necessária tempestividade. Com 
isso, neste caso, a preparação da ordem também deve ser ainda mais simplificada. 

À Ordem devem ser anexados os calcos necessários que complementem o entendi-
mento da situação e da manobra (Calco Sit Ini, Calco de Info do Terreno, Calcos do Apoio 
de Fogo, etc) – particularmente o Calco de Operações, que resumirá as medidas de 
coordenação e controle e ações táticas designadas por meio do esquema de manobra. O 
Anexo G contém orientações sobre as técnicas de calco para o comandante no Trabalho 
de Comando. 

No intuito de facilitar sua exposição, a confecção da Ordem segue uma padronização 
mínima. Seu corpo principal, que transcreve o conceito da operação com maior 
detalhamento, deve ser feito em cinco parágrafos, conforme quadro abaixo: 

 
Prf ITENS CONTEÚDO 

- Composição 
dos meios - Relação dos meios empregados (incluindo Ref), quando for o caso 

1º SITUAÇÃO 
- Info Nec ao entendimento pleno das Op pelos Subrd – Hipótese de 
Emprego (SFC), F Ini (O Bat e Psb Ini), F Amg (Atv e Info sobre Esc Sp e 
situação dos Esc pares,  Missão e Intenção do Esc Sp) e meios recebidos 
e retirados.  

2º MISSÃO a) Apresentação clara e concisa do enunciado da missão a ser cumprida. 
b) Intenção (propósito ampliado, tarefas essenciais e situação final). 

3º EXECUÇÃO 

a) O conceito da operação:  
- manobra: apresentação do faseamento da Op de forma detalhada;  
- fogos: AAV/AAC, Dtz F e Prio F;  
- GE: quando houver, apresentação de Elm GE e as prioridades de 

CME. 
b) Ordens aos Elementos Subordinados:  

- as tarefas específicas dos elementos de manobra subordinados; 
- ordens para Elm apoio de fogo, Elm de apoio à mobilidade, contra-

mobilidade e proteção; 
- apresentação dos Elm em reserva, por fase. 

c) Instruções de Coordenação (ou prescrições diversas). 

4º LOGÍSTICA 
- Instruções sobre o apoio logístico e a forma como tal apoio será 
proporcionado à Op: desdobramento da AT/SU (SFC), ressuprimento nas 
diversas classes, fluxos e Dtz iniciais para as Atv Log. Os subitens são 
relacionados de acordo com Gp Func Log (Sup, Trnsp, Mnt, Sau e RH). 

5º COMUNICAÇÕES E 
ELETRÔNICA 

- Compreende as prescrições relativas ao controle das operações, as 
relações de Cmdo e, ainda, as instruções relativas às comunicações.  

 

Quadro 7-1 Parágrafos de uma Ordem de Operações de SU e fração 

7-2 



EB60-ME-13.301 

Para a redação da Ordem, o Cmt deve atentar para a construção lógica dos 
parágrafos descritos. Nesse sentido, ressalta-se a importância da Ordem deixar clara o 
alinhamento de conceitos, pois facilita o entendimento da unificação de propósitos nos 
diferentes escalões. A figura 7-1 ilustra as relações de alinhamento entre os conceitos: 

 

 
Figura 7-1 Alinhamento de conceitos 

 
A descrição das tarefas também segue certa padronização. No 2º Prf, os verbos das 

ações táticas estão, via de regra, no infinitivo. No 3º Prf, eles são descritos no futuro. 
Deve-se também considerar que tarefas particularmente designadas às frações são 
preferencialmente descritas nas ordens aos elementos subordinados. Ajustes diversos 
de horários, medidas de coordenação e controle e demais prescrições para as peças de 
manobra e apoio são expostas nas instruções de coordenação (ou prescrições diversas). 

Além de clareza, simplicidade, concisão e flexibilidade, outros fundamentos 
universais a serem observados na redação de um plano ou ordem são a expressão da 
autoridade (a ordem será escrita na voz ativa e expressará, sempre que possível, a 
autoridade direta do comandante), o paralelismo (auxílio de Elm de ligação das forças 
diretamente subordinadas, para assessorar o planejamento), a abrangência (o plano 
deverá conter todas as informações necessárias para coordenação e execução da 
missão) e a amplitude de coordenação (estabelecimento claro da estrutura de comando 
e controle e as responsabilidades dos escalões envolvidos). 

O comandante revisa suas Ordens antes de emiti-las aos subordinados, sendo ideal 
que sejam expedidas verbal e pessoalmente. Além disso, é comum que ele as submeta 
ao Esc Sp para aprovação. Normalmente, as ordens das SU são emitidas apenas para 
os Cmt Pel e demais elementos específicos. Nos Pel, poderá ser exposta apenas para 
Cmt grupo/seção ou para toda tropa, neste caso, principalmente quando houver notável 
especificidade de ações individuais, caso típico das missões de patrulha. Ao término da 
emissão, o comandante pode solicitar a confirmação de ordens, executada pelos Cmt 
subordinados, como medida de verificação do entendimento geral.  
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CAPÍTULO VIII 
EMISSÃO DA ORDEM 

 
 
 

8.1 GENERALIDADES 
 

Os Cmt de SU e das pequenas frações preparam seus planejamentos e os transformam 
em ordens claras e concisas. O sumário da L Aç aperfeiçoada e selecionada é a base do 
Conceito da Operação descrito no Prf 3º da Ordem, enquanto o esquema de manobra 
serve de subsídio para confecção dos meios para sua emissão, tais como caixão de areia, 
croqui ou carta e calco. 

As ordens fornecem todas as informações com os detalhamentos necessários para o 
cumprimento da missão, mas evitando o excesso de condições e restrições que possam 
inibir a iniciativa dos subordinados. 

A emissão de ordens tem por objetivo dar conhecimento ao subordinado de como a ope-
ração se desenvolverá para o cumprimento da missão. Seguem o modelo padrão de cinco 
parágrafos (SiMiExLogCom), conforme descrito no capítulo 7, e valem-se dos meios visuais 
que forem necessários para dar suporte ao amplo entendimento por parte de todos. 
 
 
8.2 TIPOS DE ORDENS 
 

As Ordens são uma atividade rotineira que têm como objetivo a transmissão das 
instruções do comandante para seus subordinados. As SU e frações usam quatro tipos: 
Ordem de Alerta, Ordem Preparatória, Ordem de Operações e Ordem Fragmentária. 
 
8.2.1 ORDENS DE ALERTA (O Alr) 
 

É um aviso prévio de uma ordem ou de uma ação que ocorrerá a seguir. A O Alr 
orienta os comandantes subordinados a se prepararem para novas missões, 
descrevendo a situação, orientando o planejamento inicial e a preparação. 

Uma Ordem de Alerta é uma comunicação preliminar de uma missão. Embora menos 
detalhada do que uma O Op completa, ela auxilia no planejamento paralelo. Após os 
comandantes receberem novas missões e avaliar o tempo disponível para o planejamento, 
preparação e a execução da missão, eles imediatamente emitem ordens de alerta aos 
seus subordinados. É a emissão destas ordens tão precoce quanto possível que permite 
aos subordinados começar seu próprio planejamento e preparação enquanto o entendi-
mento da situação e a constituição de L Aç são desencadeados pelo escalão diretamente 
superior. Elas fornecem às frações subordinadas a oportunidade de se pré-pararem para o 
combate o mais cedo possível, o que implica uma série de ações simultâneas que devem 
estar consideradas nas Normas Gerais de Ação da tropa. À medida que o comandante 
obtém que novas informações, novas ordens de alerta podem ser emitidas. 

A O Alr deve expressar as informações conhecidas e importantes em cada um de 
seus parágrafos. Naturalmente, as O Alr são muito focadas nas instruções de coordena-
ção, mas dados pertinentes em cada uma de suas partes não devem deixar de ser 
abordados – diversas informações transmitidas na O Alr não precisarão ser repetidas 
nas demais ordens, o que reduzirá o tempo gasto com tais atividades. 
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No Trabalho de Comando não existe prescrição mandatória de quantidade de Ordens 
de Alerta a serem transmitidas. O comandante pode emitir tantas O Alr quantas julgar 
necessárias, à medida que novas informações já sejam consolidadas, numerando-as de 
acordo com sua sequência e considerando, por óbvio, o tempo gasto para tais atividades. 
Entretanto, sugere-se que sejam feitas, no mínimo, uma O Alr durante ou ao término das 
Providências Iniciais, uma antes dos reconhecimentos e, quando a situação exigir, uma 
por ocasião da tomada da decisão, conforme explicado ao longo deste manual. 
 

8.2.2 ORDEM PREPARATÓRIA (O Prep) 
 

É uma ordem preliminar destinada a alertar ou determinar, antes da realização de um 
movimento ou operação, sobre deslocamentos prévios, medidas urgentes de segurança 
ou qualquer outra providência de preparação para uma organização ou um elemento 
subordinado. A sua finalidade é de permitir maior tempo para os preparativos necessários 
à sua execução, enquanto não é expedida a ordem de operações definitiva. 

A emissão da Ordem Preparatória indica uma previsibilidade do fim do planejamento. Po-
derá ser a única ordem anterior à Ordem de Operações, se o Cmt visualizar que não precisa-
rá emitir novas ordens no ínterim. No Trabalho de Comando, a O Prep será a última Ordem de 
Alerta a ser transmitida, normalmente emitida antes do movimento para a Área de Operações. 

O Anexo “D” apresenta modelos de Ordem de Alerta/Ordem Preparatória. 
 

8.2.3 ORDEM DE OPERAÇÕES (O Op) 
 

É uma diretiva emitida aos comandantes subordinados com o objetivo de coordenar a 
execução de uma operação. Ela pode ser emitida também para coordenar a execução de 
operações de menor vulto dentro de uma operação de longo prazo. 

A Ordem de Operações expõe claramente a intenção e o conceito de como o comandante 
visualiza o cumprimento da missão por parte de suas frações subordinadas. Deve ser emitida 
rápida e claramente, permitindo aos subordinados concentrar-se no entendimento da visão que 
o comandante tem do desenvolvimento da operação e não limitar-se apenas em copiar uma 
série de medidas de coordenação expostas por ele. O comandante deve preparar, com efici-
ência, uma emissão de ordem como maneira de construir e dar confiança aos subordinados. 

Ao emitir a O Op, o comandante deve garantir que seus subordinados compreendam 
e partilhem da sua visão do que deve ser feito, quando e como. Devem compreender a 
sincronização e o trabalho conjunto (manobra, apoio de fogo e apoios). Devem também 
compreender como a fração atenderá à intenção do comandante. 

Sempre que possível o comandante deve emitir a O Op verbalmente, apoiada em 
uma representação gráfica do terreno ou observando o terreno real.  

Cada subordinado deve ter condições de confirmar que ele compreende a visão do 
campo de batalha e como a missão será realizada, em especial com o que é decisivo para 
a operação. No mínimo, o deve ser capaz de explicar a missão e a intenção do comandan-
te, intenção do comandante superior imediato, suas próprias tarefas e propósitos. De ma-
neira geral, o pelotão não emite intenção, apenas reforça a do nível superior. 
 
8.2.4 ORDEM FRAGMENTÁRIA (O Frag) 
 

É uma forma abreviada de uma O Op emitida conforme a necessidade, para atender 
qualquer modificação na ordem em vigor. Ela normalmente é transmitida para informar sobre 
uma intervenção de comando que altera o planejamento inicial, conferindo nova orientação 
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ao desenrolar das ações. Ela desencadeia uma operação variante, uma decisão de conduta 
ou informa uma substancial mudança na situação.  

As O Frag são uma ferramenta do Cmt para controlar o combate, que se caracteriza por 
constantes alterações na situação tática. Ainda que emitidas durante o transcurso da própria 
execução, elas ensejam que houve um planejamento prévio, ainda que bastante rápido, 
para embasar a decisão do comandante. São instrumentos particularmente válidos para a 
ação imediata do comando em face da manobra inimiga. 

Nas SU, normalmente a O Frag será transmitida via rádio ou sistema digital, em vista 
da dificuldade de reunião dos Cmt fração no decorrer do combate. A emissão por este 
meio apresenta como pontos fortes e fracos: 

a) pontos fortes – acelera o ritmo das operações militares e possui notável 
flexibilidade para o comando. 

b) pontos fracos – vulnerável às ações de guerra eletrônica; há a possibilidade de 
não compreensão pelos escalões subordinados e denota considerável necessidade de 
adestramento do Comandante e da tropa. 

A fim de facilitar a transmissão da ordem pelo meio rádio, deve-se maximizar o 
emprego de Normas Gerais de Ação, treinamentos constantes dos comandantes e 
adoção de sistemas auxiliares para designação de posições, como telas-código. 

O Anexo “E” possui modelo de Ordem Fragmentária. 
 
 
8.3 FORMAS E MEIOS PARA EMISSÃO DE ORDENS 
 

Os comandantes podem emitir as ordens de diversas formas. Normalmente, elas 
são transmitidas verbalmente, com o suporte de meios visuais explicativos. Mas 
poderão ser transmitidas por escrito, por equipamentos de comunicações ou por 
sistemas digitais. Poderá haver situações nas quais o comandante emitirá sua ordem 
pessoalmente e outras em que transmitirá suas determinações apenas pelo simples 
contato rádio. 

Os meios visuais auxiliares para emissão das ordens a serem confeccionados 
dependerão de diversos fatores, principalmente do tempo disponível para preparação e 
dos recursos existentes. Os meios se complementam, isto é, sempre que possível, 
deve ser utilizado mais de um meio na mesma emissão de ordem. 

O Anexo “F” descreve os meios auxiliares mais comuns para emissão de Ordens. 
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CAPÍTULO IX 
FISCALIZAÇÃO 

 

 
 

9.1 GENERALIDADES 
 

A fiscalização das ordens e dos planos revela sua importância quando se observa, por 
meio de sua execução, se o entendimento e a capacitação dos elementos subordinados 
estão de fato compatíveis com o esperado para o sucesso da missão. As confirmações 
de ordens e retorno de planos, os ensaios e as inspeções a serem realizadas vão cana-
lizar toda a preparação individual e coletiva do efetivo a ser empregado. As inspeções e 
controles focam no processo de planejamento e aprestamento da tropa, enquanto os 
ensaios se orientam especificamente na execução da ação. 

São diversas as medidas a serem tomadas pelos comandantes para fiscalizar a prepa-
ração de sua tropa para a operação. Dentre elas destacam-se a fiscalização do Trabalho 
de Comando dos Cmt Subrd, os ensaios e as inspeções.  Além destas, pode-se:  

a) verificar se o segundo militar da cadeia de comando possui condições de assumi-lo; 
b) acompanhar a emissão das ordens dos comandantes subordinados; 
c) acompanhar pessoalmente os ensaios dos escalões subordinados; 
d) verificar os planos de embarque e carregamento; e 
e) verificar a manutenção e preparação das armas e equipamentos. 

Após as confirmações de ordens, retornos de planos, ensaios e inspeções, por vezes 
será percebida pelo comandante falhas ou inconsistências no plano. Com isso, o Cmt 
SU ou fração não deve se omitir em providenciar os devidos ajustes antes da partida 
para execução – aperfeiçoará o que for necessário e retransmitirá as novas ordens 
tempestivamente. 
 
 

9.2 FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE COMANDO SUBORDINADO 
 

9.2.1 CONFIRMAÇÃO DE ORDENS 
 

Os comandantes subordinados reúnem-se com seu comandante imediato e apresen-
tam, de forma breve, sua confirmação quanto à ordem de operações recebida. Trata-se de 
uma oportunidade do Cmt verificar como o subordinado entendeu sua missão. Este 
contato permite o ajuste do entendimento quanto à Intenção do Comandante, a missão e o 
Conceito da Operação, às tarefas das frações e aos propósitos a elas associados e à 
relação entre a sua missão e as de outras frações envolvidas na operação. 
 

9.2.2 RETORNO DE PLANOS  
 

É uma forma de fiscalizar o comandante subordinado, na qual este último teve 
oportunidade de realizar o planejamento, parcial ou completo, de como cumprirá a 
missão que lhe foi atribuída. Normalmente, este retorno se dá por meio da explanação 
do conceito da operação (sumário ou final) ao comandante superior. Os comandantes 
usam o retorno de planos (REPLAN) para identificar algum problema na concepção da 
operação do subordinado e corrigir os rumos, quando for o caso. Também é conhecido 
como backbrief. 
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9.3 ENSAIOS 
 

Os ensaios são essenciais para garantir a coordenação total e a compreensão por 
parte dos subordinados das tarefas que serão realizadas. As ordens de alerta devem 
proporcionar aos subordinados detalhes para que incluam em seu quadro horário ensaios 
de procedimentos operacionais padrão e treinamento de técnicas e procedimentos de 
combate antes mesmo da emissão da Ordem de Operações. Os ensaios que se realizam 
após a O Op devem concentrar-se nas tarefas específicas da missão. 

Os comandantes devem estabelecer a prioridade dos ensaios com base no tempo dispo-
nível. A prioridade dos ensaios parte, assim como o desenvolvimento de uma L Aç, do ponto 
decisivo. Exemplo disto são as ações no objetivo, TTP de combate durante a manobra, 
técnicas de ação imediata (TAI), formações e dispositivos de combate, entre outros. Deve-
se, então, ensaiar as ações mais importantes primeiro e não necessariamente na sequência 
que se espera que ocorram os acontecimentos. 

Os ensaios devem ser eficazes e, quando o tempo permitir, executar as tarefas neces-
sárias tão próximas quanto possível da realidade (com Vtr, munição real e simulações). 

Os ensaios das SU e frações podem ser realizados por fases, como exemplo: 
a) Ensaio dos grupos e de missões específicas; 
b) Ensaio da tropa como um todo: deslocamentos e altos, gestos e sinais convenci-

onados, transmissão de ordens, medidas de identificação, ações em áreas perigosas, TAI, 
mudança de frente e formação, abertura e fechamento de rede, etc); 

c) Ensaios dos Apoios: referentes tanto aos apoios da logística, como dos fogos, pro-
teção e movimento e manobra. Pode ocorrer durante todo o processo de planejamento, 
conforme a situação for evoluindo. Com estes ensaios, o comandante consegue assegurar 
que o apoio esteja sincronizado com a sua operação; e 

d) Exercícios de Combate: asseguram que os integrantes compreendam os procedi-
mentos e técnicas que serão empregados na execução da operação. Para isso, todos os 
militares envolvidos devem participar deste ensaio. 

Os ensaios seguem diferentes níveis de proximidade com a realidade. Os ensaios mais 
próximos da realidade são sempre mais desejáveis, pois treinam melhor e proporcionam 
maior compreensão das tarefas; todavia, ensejam maior consumo de tempo para prepa-
ração e maior nível de risco (Fig 9-1). Os riscos táticos e acidentais mais notáveis dos 
ensaios são:  

a) atração da atenção inimiga com grandes deslocamentos de tropa, intensos ou 
sem rotina; 

b) observação inimiga sobre os ensaios que podem revelar nossas intenções; 
c) interceptação das mensagens dos ensaios por meio de ações de guerra eletrônica; 
d) informantes civis que podem repassar dados ao inimigo; 
e) risco de acidentes e fratricídio nas ações reais; e 
f) risco de inquietação ou ataque de oportunidade inimigo contra nossas tropas em 

deslocamento ou focadas na execução dos ensaios. 

A confirmação de ordens diferencia-se do retorno de planos à medida que a primeira 
normalmente é executada logo após o recebimento da missão, para verificar o 
entendimento quanto à missão do Esc Sp, e o segundo é feito após o subordinado ter 
realizado parcial ou totalmente o planejamento de sua operação, com a finalidade de 

averiguar como o Esc Subrd executará as tarefas atribuídas. 
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Figura 9-1 Escala dos ensaios 

 

Seguem, abaixo, algumas sugestões de técnicas para realização dos ensaios. 
a. Carta ou croqui: normalmente ocorre quando há premência de tempo e geralmente 

participam apenas os comandantes de fração. Para a sua execução há necessidade de 
poucos recursos; no entanto, esta técnica exige um maior esforço mental dos subordinados 
para a compreensão das ações. 

b. Caixão de Areia: exige um local adequado e um período de tempo mínimo para 
preparação do caixão de areia e meios visuais e para uma explanação mais detalhada, 
podendo ser aproveitado o mesmo caixão de areia em que foi emitida a O Op. Esta 
técnica possibilita que vários integrantes da fração, ou até mesmo que todos os 
integrantes assistam ao ensaio. Contudo, normalmente, somente os militares com 
funções-chave participam ativamente. Ela facilita o entendimento da manobra, mas ainda 
exige bastante da capacidade de compreensão e raciocínio dos participantes. 

c. Terreno reduzido (exemplo, escala 1/20, 1/100, 1/200): necessita de um tempo 
considerável para preparação. O ideal é construir um terreno reduzido que represente os 
principais acidentes; porém, isso implica em ter uma grande área, tempo, mão de obra e 
material (terra, cimento, etc…) para a construção. Uma alternativa é a representação 
destes acidentes através de desenhos, fitas, barbantes, lãs etc; o que, por outro lado, 
perde a similaridade à A Op. Esta técnica facilita o entendimento da manobra haja visto 
que os participantes percorrem o terreno reduzido identificando os acidentes capitais. Ela 
é particularmente adequada para ensaios de sincronização. 

d. Terreno real: esta técnica de ensaio pode ser feita no próprio terreno onde irá ocorrer a 
operação, o que raramente a situação tática permitirá, ou deverá ser feita em terreno similar ao 
da Zona de Ação, nas mesmas condições do combate (luminosidade, tempo, terreno). Para 
isso, é necessário ter disponibilidade de tempo, viaturas e combustível para os deslocamentos, 
munição e outros aspectos logísticos julgados pertinentes. Esta técnica é a mais difícil de ser 
executada. Suas características são as que mais se aproximam da missão real facilitando a 
identificação de pontos falhos e o aperfeiçoamento do planejamento. 
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9.4 INSPEÇÕES 
 

A inspeção visa permitir ao Cmt uma avaliação sobre o grau de preparação dos homens 
quanto ao conhecimento detalhado da missão, o moral da tropa, o estado do equipamento 
e do armamento. As inspeções também visam o processo de planejamento, como a 
análise dos diversos itens dentro de uma O Op, essenciais ao cumprimento da missão. 

As inspeções são críticas para o sucesso de qualquer missão. Cada operação e 
natureza de tropa exige uma verificação diferente. Elas normalmente são previstas nas 
NGA das frações e são realizadas antes e durante os ensaios (camuflagem e configuração 
dos rádios, por exemplo) e imediatamente antes da execução.  
 

INSPEÇÕES PRÉ-COMBATE 
 

As inspeções antes da fase de execução são atividades críticas de preparação. Elas 
objetivam uma completa verificação, garantindo assim que os soldados, frações e 
sistemas estejam completamente aptos e prontos para a execução da operação. 

As inspeções pré-combate são tipicamente conduzidas em dois momentos: a primeira, 
inspeção inicial (ou prévia) é conduzida pelos comandantes subordinados antes de 
iniciar o movimento para a Z Reu ou B Cmb na A Op, ou após a emissão de uma Ordem, 
e tem como escopo principal a conferência do equipamento. A segunda, a inspeção final, 
é conduzida pelo comandante da SU ou fração após a realização dos ensaios e antes da 
partida para verificação tanto material quanto cognitiva para a operação. 

Para a execução de uma melhor inspeção, utilizam-se as listas de checagem (checklist), 
como a do exemplo a seguir: 

 

Material Itens a serem checados 

Uniforme e 
equipamento 

- A tropa está usando o uniforme apropriado e camuflado. 
- Os coturnos são servíveis, confortáveis e apropriados. 
- O poncho e abrigos para clima frio necessários estão sendo conduzidos. 
- Os cantis/mochilas de hidratação estão completos e a tropa encontra-se hidratada. 
- Kits individuais exigidos para missão estão completos. 
- Todos estão com o cartão de operacional (identificação e problemas especias) 
- O material coletivo está embarcado. 
- Todos os comandantes estão com cartas, bússolas e GPS. 
- Todos os comandantes checaram os equipamentos de comunicação. 

Dispositivos  
de 

comunicação 

- Existem baterias extras, antenas, e kit básico de rádio. 
- Os equipamentos rádio estão configurados na frequência correta. 
- Todos conhecem a IECOMElt, principalmente os sinais e códigos. 
- O material de Com está funcionado, limpo e preparado contra umidade. 
- Existem apitos, sinalizadores, painéis coloridos e outros dispositivos de sinalização. 

Sistemas de 
armas 

- As armas e sistemas de armas estão atribuídas para a tropa apropriada. 
- Cada arma está em condições de uso (servível, limpa e clicada). 
- A dotação de munição está completa. 
- Existe material de manutenção para os sistemas de armas. 
- Os equipamentos óticos e optrônicos estão servíveis. 
- Os dispositivos optrônicos possuem bateria reserva. 

Equipamento 
Especial 

- Kits de primeiro socorros individual/coletivo. 
- Material de proteção individual (coletes, joelheiras, proteção para os olhos etc). 
- Máscara contra gases. 
- Alicate corta fio/material de marcação. 
- Minas e explosivos. 
- Armas anti-carro e granadas de emprego coletivo. 
- Equipamento de escalada e corda. 
- Ferramentas de sapa. 
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Material Itens a serem checados 

Preparação 
intelectual 

a) Intenção do comandante: 
- A tropa entende o propósito da missão. 
- A tropa entende a tarefa-chave a ser realizada. 
- A tropa entende a situação final esperada pelo Cmt. 
b) Tarefa: 
- A tropa entende o tipo de missão e ação tática a ser realizada. 
- A tropa entende qual é sua tarefa. 
- A tropa sabe como identificar o inimigo. 
- A tropa conhece as Regras de Engajamento. 
- A tropa sabe qual a previsão meteorológica e de visibilidade. 
- A tropa sabe onde estão as unidade vizinhas e interpostas. 

 

Quadro 9-1 Exemplo de itens de um checklist 
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CAPÍTULO X 
AVALIAÇÃO CONTÍNUA 

 
 
 

10.1 GENERALIDADES 
 

A Avaliação Contínua no Trabalho de Comando é um processo que visa, por meio do 
monitoramento e da avaliação do Ambiente Operacional, comparar os resultados deseja-
dos com a situação atual do emprego da força e determinar o progresso das operações 
para atingir a situação final almejada pelo Cmt SU ou fração. Verifica-se o andamento da 
operação quanto a conquista de objetivos e a execução de tarefas, a fim de determinar 
que tipos de mudanças podem ser feitas para conduzi-la aos propósitos corretos. Em 
suma, é um estudo continuado da situação da operação em todas suas fases. 

A Avaliação Contínua se desenvolve durante todo o Trabalho de Comando e permite a iden-
tificação de oportunidades, de ameaças ou quaisquer outras ações de correção. Durante as fa-
ses do ciclo das operações, o comandante integra suas próprias avaliações com as recebidas 
do Esc Sp, dos comandantes subordinados, das forças amigas e das agências integradas, 
quando for o caso. As principais ferramentas para avaliar o progresso da operação são a própria 
Ordem de Operações e os indicadores porventura estabelecidos pelo comandante. A visualiza-
ção do comandante é a base para a avaliação pessoal deste progresso, mas a troca perene de 
informações entre os escalões será a grande fornecedora dos insumos necessários à avaliação. 

A avaliação contínua, enfim, não garante a certeza do sucesso das operações, mas é uma 
importante ferramenta para identificar as causas dos insucessos, das ações adversárias im-
previsíveis ou simplesmente das operações que não se desenvolveram conforme o planejado. 
 

 
10.2 CONSCIÊNCIA SITUACIONAL 
 

A consciência situacional consiste na percepção precisa e permanentemente atualizada 
do Ambiente Operacional no qual se atua. Todos os militares possuem algum nível de 
consciência situacional, porém será o comandante o elemento com maior necessidade de 
entendimento do ambiente.  

A percepção atualizada é conseguida por intermédio da disponibilidade de conhecimentos 
obtidos pela integração das diversas fontes, que associados à sua experiência profissional, 
às suas crenças e valores, bem como à sua habilidade no trato de outras informações 
disponíveis, proporciona ao Cmt uma vantagem competitiva em relação ao seu oponente. 

Nos escalões SU e inferiores, a consciência situacional será mantida com o estudo contí-
nuo dos fatores da decisão por parte do comandante, com o recebimento e interpretação 
oportuna dos dados sobre alterações no ambiente e progressão da tropa por meio dos Esc 
Sp e dos Elm Subrd, com as ligações com Esc Sp e Elm vizinhos e com a observação 
pessoal do comandante do desenrolar das operações. 
 
 

10.3 MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E DIREÇÃO 
 

O processo de avaliação é contínuo, precede e orienta todas as atividades no Trabalho 
de Comando e conclui sobre cada operação ou fase da operação. Em termos gerais, a 
avaliação consiste nas seguintes atividades: 
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a) o monitoramento para acompanhamento da situação atual e coleta de informações 
relevantes; 

b) a avaliação do progresso das operações, por meio de critérios, para alcançar as 
condições da situação final, objetivos e tarefas realizadas; e 

c) direcionamento, por meio de ação de correção. 
 

10.3.1 MONITORAMENTO 
 

O monitoramento é a observação contínua das condições relevantes da operação em 
curso, considerando o que foi planejado. Durante o planejamento, o entendimento acerca 
da situação é desenvolvido com base em fatos e pressupostos, que formam a base do 
plano. É por essa razão, sobretudo, que durante a preparação e a execução o comandan-
te monitora a situação: para determinar se os fatos permanecem relevantes; se os pressu-
postos continuam válidos e se surgiram novas condições que afetam as operações. 

Quando da execução, no Trabalho de Comando das pequenas frações, normalmente 
será possível monitorar in loco as ações da tropa; contudo, na SU, o Cmt dificilmente terá 
observação direta sobre todas as suas frações. Com isso, a rigorosa manutenção dos 
sistemas de comando e controle torna-se fundamental neste escalão.  

A eficiência do monitoramento reside no correto gerenciamento das informações 
recebidas. O C Com, CC2 ou P Rad do PC/SU, operado pelo Sgt Aux Com, deverá ser 
hábil no recebimento e na correta retransmissão de dados ao Cmt SU e este deve 
manter-se visualmente consciente das alterações no ambiente, seja pela visualização do 
terreno, seja pela manutenção de carta de situação atualizada, seja por meio de 
sistemas informatizados de comando e controle (Pacificador, C2 em Combate, etc). 

A atividade de monitoramento, para fins de avaliação, é orientada para apreciar as 
informações, principalmente, dos EEI, de possíveis indicadores de desempenho 
estabelecidos e do progresso da tropa em contato. 
 

10.3.2 AVALIAÇÃO 
 

A avaliação tem como ponto alto a interpretação dos dados monitorados. O coman-
dante observa a atuação de sua tropa e as informações recebidas e interpreta, com base 
na sua experiência e conhecimento da operação, se sua SU ou fração está na direção 
correta quanto ao cumprimento da missão – execução das tarefas e ações táticas, 
conquista dos objetivos e alcance da situação final desejada. O comandante é responsável 
por fazer sua estimativa empregando um processo mental relacionado ao entendimento do 
problema militar que se apresenta e para o qual ele visualizou uma solução. 

Para avaliar as condições de execução da operação, verificando a necessidade de 
intervenção em vista de uma ameaça ou de uma oportunidade, o comandante deve avaliar 
as respostas aos EEI recebidas em conjunto com a situação da tropa (baixas, capturas, 
impulsão na progressão, etc).  

Para avaliar o desempenho da operação, além da própria percepção do comandante 
sobre o andamento de sua manobra com base nas informações recebidas e observadas, 
específicos indicadores de desempenho (quantitativo de meios Ini destruídos numa área de 
engajamento, controle do trânsito sobre uma ponte estabelecido, número de imóveis vascu-
lhadas numa operação de busca, etc) que tiverem sido estabelecidos também devem ser 
monitorados e avaliados. Além deles, e em sua falta, diversas medidas de coordenação e 
controle também servirão como critérios de avaliação (linhas de controle alcançadas, objeti-
vos conquistados, etc). 
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10.3.2 DIREÇÃO 
 

O monitoramento e a avaliação são atividades importantes que servem de base para 
que o comandante determine qual ação deve ser adotada, podendo, com isso, tomar uma 
nova direção para a operação. O comandante deve ter em mente que a finalidade de uma 
operação militar é vencer, não apenas executar um plano. Ou seja, o comandante não 
deve furtar-se a agir, quando perceber tal necessidade por meio da avaliação contínua da 
situação – esta capacidade de regular a execução denota o exercício do controle que o 
comandante deve ter sobre sua operação. 

Mediante a avaliação do progresso, o comandante pode decidir por: 
a) continuar a operação como foi planejado; 
b) executar uma variante; e 
c) realizar ajustes necessários. 

Os planos variantes – linhas de ação previamente planejadas e visualizadas em caso 
de novas condições da operação – não são comuns de serem estabelecidos nos 
escalões SU e inferiores, mas podem eventualmente ter sido definidos no contexto da 
Unidade enquadrante. O Btl/Rgt, de posse de seus critérios de avaliação, determinará 
que as SU executem planos variantes. Neste caso, as SU e frações são as grandes 
fornecedoras dos critérios e auxiliarão o Cmt U a decidir pela execução. 

Por outro lado, o comandante de SU ou fração deve exercer sua ação de comando 
tempestivamente, quando avaliar que sua operação não caminha na direção prevista. Ele 
tomará, então, medidas de intervenção da operação, que variam desde simples ajustes 
de limites de responsabilidade entre as frações até o emprego de sua reserva, passando 
por reajustes na prioridade de apoio e atribuição de novas tarefas aos subordinados.  

Quando a intervenção for de monta significativa, alterando substancialmente a linha de 
ação, o comandante tomará uma decisão de conduta. Ela normalmente se baseia na 
percepção de um advento inesperado quanto à situação dos fatores da decisão. Um 
contra-ataque ou uma retirada inimiga, a perda de uma das nossas peças de manobra ou 
um imponderável ocorrido no terreno podem exigir que o comandante rapidamente 
analise a nova situação e mude a linha de ação original. Quanto mais treinada são a tropa 
e seu comandante, mais facilmente serão tomadas e executadas as decisões de conduta. 
A conduta é baseada na iniciativa disciplinada – o comandante deve ponderar entre o 
risco de abandonar muito cedo um plano bem concebido e o de persistir em um esforço 
que não trará os resultados esperados, apenas para não alterar o que foi planejado. 
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ANEXO A 

MEMENTO DO TRABALHO DE COMANDO 

 

 

 

Obs: *1 Análise detalhada dos fatores de decisão (apêndice 1) 

  

*1 
1. Missão 
2. Inimigo 
3. Ter e CM 
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Anexo  A  
Apêndice 1 
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MODELO DE PLANO DE RECONHECIMENTO 
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ANEXO C 
EXEMPLO DE DECISÃO 

Cia Fuz Mec em Atq Coor 

MISSÃO 
Ultrapassando Elm da 21ª Bda C Mec, atacar, em D/0500, na Dire COTA DO 
AVIÃO – P Cot 495, para Conq e Mnt a Rg Altu de P Cot 495, de onde apoiará 
uma Ultr por Elm 82º BI Mec. Tudo com a finalidade de permitir ao 84º BI Mec a 
Conq e Mnt de P Cot 495 e Mo PALHOÇA. 

INTENÇÃO 

Minha intenção é realizar um ataque maximizando a surpresa para a abordagem 
da LP, uma vez que o Ini não terá observação direta sobre nossa aproximação, e 
na sequência alcançar os Nu Def desembarcado, mas com forte apoio do fogo 
direto das UT 30 a partir da L Ct ALADO. Para que nossa missão seja cumprida, 
devemos conquistar o acidente capital que controla as passagens para leste, o P 
Cot 495. Ao final, o 1º e 3º Pel terão conquistado P Cot 495, estando ECD fixar ou 
neutralizar Elm Ini que interfiram na Ultr pelo 82º BI Mec e o 2º Pel terá eliminado 
as resistências Ini ultrapassadas. Todas as VA dominadas pelo P Cot 495 estarão 
mantidas pelo fogo dos Pel de 1º Esc e os Nu Def Ini localizados da Z Aç estarão 
destruídos.  

C
O

N
C

EI
TO

 P
R

EL
IM

IN
A

R
 D

A
 O

PE
R

A
Ç

Ã
O

 

 
QUEM 

 
Até L Ct ALADO, a 1ª Cia Fuz Mec: 1º Pel, 2º Pel, 3º Pel (reserva) e Pel Ap. 
Após L Ct ALADO, a 1ª Cia Fuz Mec: 1º Pel, 2º Pel (reserva), 3º Pel e Pel Ap. 

O QUE 

1º Pel: a N atacará na Z Aç até L Ct ALADO e depois para Conq Altu N de P Cot 
495 (O1), com o propósito de controlar a parte N da elevação, apoiando a Conq 
da porção S, dominante, pelo 3º Pel e a manutenção do Acdt Cptl. Após Mnt, 
ligar-se-á com Elm 83º BI Mec no P Lig 03 com 01 esquadra (Ref). 
 
2º Pel: a S atacará na Z Aç até até L Ct ALADO e depois passará à reserva, para 
ficar ECD, principalmente, ser empregado para apoiar a Conq da Altu S P Cot 
495. Realizará limpeza das posições Ini Ultr. 
 
3º Pel: a S prosseguirá em 2º Esc como reserva até L Ct ALADO e depois atacará 
para Conq as Altu S de P Cot 495 (O2), o ponto decisivo da Cia, com o propósito 
de garantir a manutenção do Acdt Cptl, criando condições para apoiar a Ultr por 
Elm 82º BI Mec.  
 
Pel Ap: reforçará o 1º Pel com 01 Pç AC, desde já, e, APD L Ct ALADO, o 3º Pel 
com 01 Pç AC. A Seç Mrt apoiará toda a frente da SU, com prioridade para a Fx 
Atu a sul, com o propósito de viabilizar a Conq das Altu S P Cot 495.  

QUANDO Em D/0500 
ONDE Dire COTA DO AVIÃO – P Cot 495 

COMO 

Numa 1ª Fase: Ultr Elm da 21ª Bda C Mec, Rlz Atq em Z Aç com o 1º Pel Fuz ao 
N e com o 2º Pel Fuz S, realizando o Atq Pcp, até a L Ct ALADO.  
 
Numa 2ª Fase: Mdt O, prosseguirá no ataque com o 1º Pel Fuz ao N para Conq 
as Altu N de P Cot 495 (O1) e com o 3º Pel Fuz S, realizando o Atq Pcp, para 
Conq as Altu S de P Cot 495 (O2). 
 
Numa 3ª Fase: após a Conq de O1-O2 apoiará uma Ultr do 82º BI Mec.  
 
Manterá em reserva até a L Ct ALADO o 3º Pel Fuz e, após a L Ct ALADO, o 2º 
Pel Fuz.  
 
Prioridade de fogos para o 2º Pel Fuz até a L Ct ALADO e, após a L Ct ALADO, 
para o 3º Pel Fuz.  

PARA 
QUE 

A finalidade geral da missão é garantir o controle do P Cot 495 para permitir ao 
84º BI Mec a Conq e Mnt de P Cot 495 e Mo PALHOÇA, de onde apoiará a Ultr 
pelo 82º BI Mec. 
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ANEXO D 

MODELO DE ORDEM DE ALERTA/ORDEM PREPARATÓRIA 

 

D.1 MODELO DE ORDEM DE ALERTA RECEBIDA VIA RÁDIO  

(COM RESTRIÇÃO DE TEMPO) 
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D.2 MODELO DE ORDEM DE ALERTA EXPEDIDA PESSOALMENTE 

 (SEM RESTRIÇÃO DE TEMPO) 

 

Cabeçalho completo 
ORDEM DE ALERTA Nr ___ 

Referência: cartas e documentos necessários 
Hora civil: baseado no fuso horário local 

 
COMPOSIÇÃO DOS MEIOS 

 
1. SITUAÇÃO 

a. Sit G e Par: descrever de forma sucinta (extraídas de O Op e ordens verbais do Esc Sp). 
b. Hipótese de Emprego: se houver do Esc Sp, descrever a antevisão do possível emprego. 
c. Forças Inimigas: descrever de forma sucinta a composição, Dspo e suas Psb (extraídas da O Op 

Esc Sp). As Info não constantes serão incluídas nas ordens subsequentes. 
d. Forças amigas: descrever a missão e intenção dois escalões acima. 
e. Meios recebidos e retirados: somente especificar alterações. 

 
2. MISSÃO 

- Descrever a missão o mais completa possível ou o tipo de operação – retirado da O Op Esc Sp e 
propor a intenção, quando houver. 
 
3. EXECUÇÃO 

a. Conceito da Operação:  anexar carta com os limites da área de operações, a manobra e suas fases 
que serão expostas à medida em que se for realizando o Trab Cmdo. As Info não constantes serão 
incluídas nas ordens subsequentes. 

b. Ordem aos elementos subordinados: incluir os movimentos iniciais autorizados como deslocamentos 
para Z Reu, reconhecimentos e atividades de segurança. As Info não constantes serão incluídas nas 
ordens subsequentes. 

c. Instruções de Coordenação: incluir Info Nec para o cumprimento e/ou Plj da missão como:  
- plano de dissimulação tática (extraído da O Op Esc Sp); 
- diretrizes para gerenciamento de riscos; 
- prioridade nas ações; 
- quadro-horário ou linha do tempo; e 
- elementos essenciais de inteligência (EEI). 

 
4. LOGÍSTICA 

- Incluir as localizações atuais e conhecidas das áreas de trens e os conhecimentos sobre as áreas 
funcionais apoio de material, apoio ao pessoal e apoio de saúde. 
 
5. COMANDO E COMUNICAÇÕES 

a. Comunicações: identificar as IEComElt em vigor ou a vigorar. 
b. Postos de Comando: incluir a localização atual do PC/SU. 
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MODELO DE ORDEM FRAGMENTÁRIA 

 
E.1 ORDEM FRAGMENTÁRIA  
 

Utiliza-se o mesmo modelo de 5 parágrafos, porém, apenas descrevendo aquilo que 
teve mudanças, omitindo-se as informações já conhecidas (quadro E-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro E-1 Exemplo de uma O Frag de SU 
 

E.2 ORDEM FRAGMENTÁRIA ABREVIADA 
 

O comandante pode empregar o formato “SIVE” para transmitir uma ordem 
fragmentária abreviada, normalmente pelo meio rádio, durante a execução de uma 
operação com mudança da situação. Naturalmente, para o formato SIVE ser efetivo, a 
tropa e o comandante necessitam estar adestrados para este tipo de transmissão. 
 

Sequência Informação Exemplo 

1 Identificação de quem emite a ordem AÇO, AQUI CENTAURO! 

2 
S 

Situação do adversário 2 CC às 12h, atacando 

3 Situação da força própria 1º Pel passando P Ct 3 

4 I Intenção (missão) Minha intenção é destruir forças e 
continuar para P Ct 4 

5 V Unidades Vizinhas Alfa pela esquerda em contato. 
Charlie à direita apoiando pelo fogo. 

6 E Execução 12 apoiar pelo fogo e 34 desbordar 
e destruir pela direita. 

Quadro E-2 Exemplo do emprego do formato “SIVE” 

1. SITUAÇÃO 
a. F Ini: resistência Ini na Rg Mo MIRIM deteve Atq do 2º Pel Fuz Bld. 
b. F Ami: Elm 83º BIB em contato com Ini a N e FT3CC Conq posições E de Mo ALTO a S. 

 

2. MISSÃO 
a. Atacar para Conq Rg Mo MIRIM, desde já, na mesma direção, a fim de permitir o prosseguimento 

para conquista de INOCÊNCIA (O1). 
b. Minha intenção é permitir liberdade de movimento para o 2º Pel Fuz Bld. Após o Atq, todos os 

pelotões devem estar ECD apoiar a Ultr da FT1 APD da L Ct BORBOLETA e os Nu Def inimigo em 
MIRIM e GABIROBA estarão destruídos. 
 

3. EXECUÇÃO 
a. Conceito da operação   

1) Manobra: FT2 prosseguirá no Atq com o 3º Pel CC a N, fixando o Ini em MIRIM, e o 1º Pel Fuz 
Bld a S, Rlz ação de flanco. 

2) Fogos: prioridade de fogos para 1º Pel.  
b. Instuções de Coordenação 

- Limite S está suspenso e 1º Pel autorizado a Prog na Z Aç da FT3 CC. 
 

4. LOGÍSTICA 
- Sem Alterações.  

 

5. COMANDO E COMUNICAÇÕES 
- Sem Alterações.  
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ANEXO F 
MEIOS PARA EMISSÃO DE ORDENS 

 
 

F.1 CAIXÃO DE AREIA  
 

A representação da superfície do solo no caixão de areia permite uma melhor 
visualização das características do terreno real para o subordinado. As três dimensões 
propiciam perspectiva e visão ampla da região representada, proporcionando-lhe 
compreensão mais rápida e mais precisa do valor militar dos acidentes do que aquela 
que poderia obter através de uma carta (Fig F-1). 

 

 
Figura F-1 Caixão de areia 

 
O primeiro passo para a confecção do caixão de areia é a definição da área a ser 

representada. Após isso, determina-se a escala a ser usada. Um excelente processo 
para manutenção da escala é a divisão do caixão de areia em quadrados de barbante 
que correspondam a uma divisão da carta (quadrículas), existentes ou arbitrada. 

O passo seguinte é a moldagem dos acidentes capitais do terreno. A areia 
umedecida facilita este trabalho. É importante ter um cuidado especial com as 
dimensões das elevações que serão representadas, pois uma desproporcionalidade 
entre elas pode levar os subordinados a um entendimento errado da situação. As 
estradas e os cursos d’água devem ser sulcados na areia e realçados com cores 
diferentes. 

Moldado o terreno, deve-se destacar os aspectos proeminentes com o uso de pó 
colorido e de incluir detalhes como vegetação, pontes, cercas, dentre outros. 

Finalizando o caixão de areia, deve-se lançar as medidas de coordenação e controle 
para aquela operação. Para isso utiliza se papel com inscrições, barbantes coloridos e 
miniaturas para representar a tropa. 

Emitir uma O Op com base no caixão de areia representa tarefa simples e objetiva. 
Na condução da emissão da ordem, o comandante deve, inicialmente, orientar os 
subordinados no sentido de estabelecerem a relação entre as representações do 
terreno, no caixão de areia e na carta. As diversas características terão de ficar 
perfeitamente identificadas. Em seguida representará, dentro de ordem lógica ou 
cronológica, os movimentos e ações de cada elemento da força considerada, 
exatamente como deverão ocorrer durante a operação. Será interessante, de vez em 
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quando, solicitar de alguns subordinados observações sobre as ações, para que o 
comandante se certifique de que todos que acompanham integralmente as explicações. 
 
 
F.2 QUADROS MURAIS 
 

São meios visuais de fácil confecção onde são expostos os principais aspectos 
relativos à operação. Os materiais mais comuns para a confecção dos quadros murais 
são a lona de vinil e o papel, porém pode ser utilizado qualquer meio improvisado onde 
se possa escrever as informações e expor de maneira adequada para os subordinados. 

A utilização do quadro mural é recomendada para a emissão da ordem junto com 
um caixão de areia a um número grande de subordinados, como, por exemplo, um 
pelotão. Deve-se procurar organizar os quadros na ordem em que serão expostos. 

Não há um número exato da quantidade de quadros murais que devem ser 
expostos. Contudo, sugere-se que eles exponham ao menos as seguintes informações: 

a) Missão; 
b) Composição dos meios; 
c) Ordem de Movimento e Planos de Embarque; 
d) Quadro horário; 
e) Condições meteorológicas; 
f) Considerações Civis; 
g) Comando e Controle; 
h) Forças inimigas; 
i) EEI; e 
f) Esquema de Manobra. 

 
 
F.3 CARTA, CROQUI E CALCOS 
 

Todos os meios de emissão de ordens devem ser complementados com a utilização 
de cartas, croquis e calcos. A divulgação destes meios aos subordinados é essencial e 
sua exposição verbal pelo comandante pode facilitar a sua compreensão.  Por ser um 
meio com elevado grau de detalhamento, ele restringe o efetivo que irá visualizá-lo. 

Numa situação de meios escassos e se o tempo não permitir uma melhor preparação, 
o comandante poderá emitir a sua ordem apoiado apenas na carta, croqui e calco. 
 

 
F.4 PRANCHETA E QUADRO DE ORDENS 
 

A prancheta e o quadro de ordens são dois meios visuais que, normalmente usados 
em conjunto, facilitam a emissão da ordem para efetivos pequenos, como por exemplo 
do comandante de subunidade para os seus comandantes de pelotão. 

A característica principal do quadro de ordens é sua a portabilidade. Para isso ele é 
confeccionado em material leve, rígido e forte o suficiente para ficar em pé e que 
permita a fixação de outros materiais.  

O quadro de ordens é composto por três seções sendo uma central de 120x60 cm e 
duas laterais de 120x30 cm. Essa medidas servem para tornar possível a fixação de 
quatro colunas com quatro fileiras de folhas de papel A4 no modo paisagem, o que faz 
com que ele meça aproximadamente 120x60 cm quando fechado e 120x120 quando 
aberto. 

Para tornar o quadro de ordens mais prático, são afixados folhas plásticas que 
facilitam a colocação das informações e colado uma manta magnética que auxilia na 
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exposição de documentos maiores que a folha A4. Com essa mesma finalidade, 
dispõe-se as informações no quadro conforme a figura F-2. 

A afixação de cartas no quadro de ordens desperdiça espaço. O ideal é seu uso em 
conjunto com uma prancheta com acetato para fixação de cartas topográficas. 

 

 
Figura F-2 Quadro de ordens 
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