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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

PORTARIA Nº 197-EME, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013
                EB: 64535.023927/2013-95

Aprova as Bases para a Transformação da
Doutrina Militar Terrestre

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições 
que lhe conferem o inciso III, do art. 3o e o inciso VIII, do art. 5o, do Regulamento do 
Estado-Maior do Exército (R-173), aprovado pela Portaria nº 514, de 29 de junho de 
2010, e em conformidade com o parágrafo único do art. 5o, das Instruções Gerais para 
as Publicações Padronizadas do Exército (EB-10-IG-01.002), aprovadas pela Portaria 
do Comandante do Exército nº 770, de 7 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1o Aprovar as Bases para a Transformação da Doutrina Militar 
Terrestre.

Art. 2o Determinar que o Estado-Maior do Exército, os Órgãos de Direção 
Setorial, os Comandos Militares de Área e os demais órgãos adotem, em suas áreas de 
competência, os conceitos preconizados nas Bases para a Transformação da Doutrina 
Militar Terrestre.

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

Gen Ex JOAQUIM SILVA E LUNA
Chefe do Estado-Maior do Exército
Gen Ex JOAQUIM SILVA E LUNA
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 FINALIDADE

Esta Diretriz, no âmbito do Processo de 
Transformação do Exército, tem por finalidade 
apresentar as Bases para a Transformação da 
Doutrina Militar Terrestre (DMT) e destina-se a 
orientar a introdução de concepções e conceitos 
doutrinários com vistas à incorporação, na 
Força Terrestre, das capacidades e das competências necessárias ao seu emprego na 
Era do Conhecimento. 

1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.2.1 A Doutrina Militar Terrestre, como um dos vetores do Processo de Transformação 
do Exército, na busca da efetividade, baseia-se na permanente atualização, em função 
da evolução da natureza dos conflitos, resultado das mudanças da sociedade e da 
evolução tecnológica aplicadas aos assuntos de defesa.

1.2.2 Na História recente, as formas de se contrapor às ameaças têm-se diversificado 
consideravelmente. Como praxe, as forças militares orientavam sua articulação e 
preparo para combater ameaças identificadas por um possível Estado agressor, 
baseadas em hipóteses de guerra, conflito e emprego. 

1.2.3 As mudanças experimentadas pelas sociedades, com reflexos na forma de fazer 
política, e o surgimento de nova configuração geopolítica conduzem a horizontes mais 
incertos e complexos para planejar a Defesa da Pátria, razão de ser das Forças Armadas. 
Essas mudanças vêm alterando gradativamente as relações de poder, provocando 
instabilidades e incertezas e suscitando o aparecimento de conflitos locais e regionais 
com a inserção de novos atores – estatais e não estatais – no contexto dos conflitos. 

1.2.4 Ainda assim, os conflitos permanecem marcados pelo emprego da violência. 
Apesar das mudanças observadas na arte da guerra, mesmo que ocorram assimetrias 
semelhantes às observadas em conflitos recentes, ressalta-se que o combate de alta 
intensidade não perdeu a importância.

1.1 FINALIDADE

1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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1.2.5 Diante de um futuro cada vez menos previsível, lidar com a incerteza passou 
a ser o desafio. O ambiente de indefinição se agrava quando não há um oponente 
claramente definido, que motive a sociedade para assuntos de Defesa. Distante dos 
principais focos de tensão, a América do Sul mantém um ambiente de cooperação, 
apesar de persistir um crônico subdesenvolvimento, com áreas de graves instabilidades, 
demandas sociais não atendidas e prática comum de ilícitos transnacionais que 
podem transbordar conflitos em uma região de abundantes recursos naturais, ainda 
não explorados, motivo de velada cobiça por outros atores globais.

1.2.6 A arte da guerra se depara com novos desafios e complexidades. Descortinam-se 
ameaças concretas que exigem dos Estados a geração de capacidades para o combate 
ao terrorismo; a proteção da sociedade contra as armas de destruição em massa; 
a participação em missões de manutenção e/ou imposição da paz sob a égide de 
organismos internacionais; e o controle de contingentes populacionais ou de recursos 
escassos (energia, água ou alimentos). Ressaltam-se ainda as ameaças potenciais que 
motivam capacidades para as operações de alta intensidade. 

1.2.7 As forças a serem empregadas devem estar aptas a conduzir Operações no 
Amplo Espectro, combinando atitudes, simultânea ou sucessivamente, em operações 
ofensivas, defensivas, de pacificação e de apoio a órgãos governamentais, tudo isso 
em um ambiente conjunto e interagências e, por vezes, multinacional.

1.2.8 A irrefutável realidade, sobejamente evidenciada no cotidiano, indica a 
premente necessidade de um Exército da Era do Conhecimento, que pressupõe uma 
Força com novas capacidades operativas. Esta Força deve ser dotada de armamentos 
e de equipamentos com alta tecnologia agregada, sustentada por uma doutrina 
em constante evolução, integrada por recursos humanos altamente treinados e 
motivados. Para isso, baseia sua organização em estruturas com as características 
de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade, que 
permitem alcançar resultados decisivos nas Operações no Amplo Espectro, com 
prontidão operativa, e com capacidade de emprego do poder militar de forma gradual 
e proporcional à ameaça.

1.2.9 O Exército Brasileiro é uma organização que aprende. Inserida na Era do 
Conhecimento, a instituição busca, permanentemente, uma gestão integrada, 
processos otimizados e estruturas racionalizadas, que lhe permitam constante 
atualização e adaptação às mudanças no cenário global.
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CAPÍTULO 2

AS OPERAÇÕES TERRESTRES NA ERA DO CONHECIMENTO

2.1 FATORES QUE AFETAM OS CONFLITOS

2.1.1 As recentes e sucessivas mudanças 
em todos os campos do poder têm 
produzido significativos reflexos no modo 
de operar das forças militares.  Para 
melhor caracterizar esses reflexos, é 
importante destacar alguns fatores que 
afetam os conflitos armados da Era do 
Conhecimento.

2.1.2 A DIMENSÃO HUMANA

As sociedades tornaram-se mais 
conscientes quanto ao custo da alternativa 
bélica na solução dos conflitos – tanto em vidas humanas, quanto em recursos 
de toda ordem. Aspectos relacionados à dimensão humana (atividades, ações, 
comportamentos e peculiaridades de indivíduos ou grupos humanos) têm conduzido 
a significativas mudanças na atuação do combatente e na forma de lidar com a 
população das áreas conflagradas, com reflexos não só no armamento e equipamento 
empregados, mas também na natureza e no adestramento da tropa empregada.

2.1.3 O COMBATE EM ÁREAS HUMANIZADAS 

O ambiente operacional tornou-se congestionado, uma vez que as operações 
tendem a ser desenvolvidas prevalentemente em áreas humanizadas ou no seu 
entorno. A presença da população e de uma miríade de outros atores dificulta 
a identificação dos contendores e aumenta a possibilidade de danos colaterais 
decorrentes das operações militares. Isso não quer dizer que a letalidade de um 
exército deva ser reduzida, mas que ela deve ser seletiva e efetiva. Somado aos 
aspectos da dimensão humana, esse fator impôs que as “Considerações Civis” 
assumissem a condição de fator preponderante para a tomada de decisão em todos 
os níveis de planejamento e condução das operações. 

2.1 FATORES QUE AFETAM OS CON-
FLITOS

2.2 PRINCIPAIS IMPLICAÇÕES PARA 
AS OPERAÇÕES TERRESTRES 

2.3 O AMBIENTE OPERACIONAL
2.4 O ESPECTRO DOS CONFLITOS 
2.5 A IMPORTÂNCIA DAS OPERAÇÕES 

CONJUNTAS 
2.6 AS OPERAÇÕES NO AMPLO ES-

PECTRO
2.7 A LOGÍSTICA NA MEDIDA CERTA
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2.1.4  A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO

2.1.4.1 A informação é o componente primordial da Era do Conhecimento. A produção, 
a obtenção, a disseminação e o emprego de informações relevantes, seletivas e 
oportunas – e com credibilidade – têm relação direta com a qualidade do processo 
decisório. São ações imprescindíveis no Espaço de Batalha1 , desempenhadas com 
suporte de Tecnologias da Informação e Comunicações (TIC). É igualmente importante 
reconhecer a influência da informação sobre o comportamento do conjunto de atores 
que participam da dinâmica dos conflitos: a mídia; os civis não combatentes, os grupos 
e organizações presentes em áreas conflagradas; o público de massa – nacional e 
internacional – e os dirigentes e líderes em todos os níveis. 

2.1.4.2 A Visibilidade Imposta pela Mídia - a atuação da mídia, a facilidade de 
acesso a novas tecnologias, a socialização da Internet e o aparecimento das redes 
sociais disponibilizam, a qualquer cidadão, informações que antes eram reservadas 
aos Estados. Os diversos atores, estatais ou não, conduzem suas atividades com o 
entendimento de que elas poderão ser gravadas e difundidas ao “público global” 
instantaneamente. Assim, toda ação ou atividade militar pode ser potencialmente 
“capturada” em imagens digitais, e – o mais importante – essas imagens, em alguns 
casos, podem ser manipuladas por atores com interesses contrários, cada qual 
buscando controlar a “narrativa”. Essa visibilidade imposta pelas mídias sociais e 
tradicionais torna-se, portanto, uma consideração fundamental para o emprego de 
forças de Defesa. 

2.1.4.3 A Opinião Pública e a Necessidade de Comunicar - Em uma sociedade cada 
vez mais dependente da informação, a percepção que a população tem da realidade 
é de suma importância. Controlar a “narrativa” é não apenas comunicar bem, 
mas comunicar primeiro. Dessa constatação, decorrem duas outras. A primeira: a 
prioridade que a Defesa receberá na distribuição de recursos orçamentário é definida 
a partir da percepção que a sociedade tem quanto a ameaças reais e potenciais. No 
caso brasileiro, a atual percepção da população sobre as questões que afligem a 
sociedade leva à redução do peso dos assuntos militares na agenda política. A segunda 
constatação: nas situações para as quais a sociedade aceita a solução pela via militar, 
ela espera que a atuação aconteça de forma seletiva, gradual, proporcional e que 
tenha curta duração. O emprego excessivo de força passou a ser inaceitável. Perder o 
controle da narrativa pode levar a sérias restrições à liberdade de ação e até mesmo 
impor a derrota no Espaço de Batalha. É o tratamento a ser dado a essas e outras 
questões – a comunicação com as sociedades nacional e global – que determinará a 

1  Espaço de Batalha é a dimensão física e virtual onde ocorrem e repercutem os combates, abrangendo as expressões 
política, econômica, militar, científico-tecnológica e psicossocial do poder, que interagem entre si e entre os 
beligerantes. Compreende todas as dimensões, tangíveis e intangíveis, nas quais o Comandante deve aplicar o Poder 
de Combate. O Campo de Batalha está incluído no Espaço de Batalha.
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narrativa dominante. A importância da opinião pública, portanto, transforma-a em 
um dos objetivos estratégicos a ser conquistado em qualquer situação de emprego 
de um exército. 

2.1.5 O CARÁTER DIFUSO DAS AMEAÇAS 

Uma ameaça – concreta (identificável) ou potencial – pode ser definida como a 
conjunção de atores, estatais ou não, entidades ou forças com intenção e capacidade 
de realizar ação hostil contra o país e seus interesses nacionais com possibilidades 
de causar danos à sociedade e ao patrimônio. Ameaças ao país e a seus interesses 
nacionais também podem ocorrer na forma de eventos não intencionais, naturais 
ou provocados pelo homem. Nas últimas décadas, apesar da ocorrência de conflitos 
bélicos com o empenho de numerosos efetivos, a declaração formal de guerra entre 
Estados deixou de ser a regra. Em um ambiente de incertezas, passou a ser mais difícil 
a identificação do adversário dominante, regular ou não. A crescente proeminência 
de grupos transnacionais ou insurgentes, com ou sem apoio político e material de 
países, ampliou o caráter difuso das ameaças a serem enfrentadas com o emprego de 
forças de Defesa. 

2.1.6 O AMBIENTE INTERAGÊNCIAS

Na Era do Conhecimento, tornou-se comum a inserção de novos atores no 
Espaço de Batalha, inclusive de atores não estatais com elevado poder de influenciar 
opiniões e defender interesses de seus patrocinadores. São exemplos as organizações 
governamentais e não governamentais, as agências2  supranacionais de organismos 
internacionais e as já mencionadas mídias tradicionais e sociais. Muitos desses 
atores utilizam o denominado “espaço humanitário”3, parte indissociável das áreas 
conflagradas. A ação coordenada entre as forças militares e esses atores na defesa 
de interesses legítimos é a chave do sucesso. Portanto, pode-se depreender que as 
operações militares da Era do Conhecimento têm como traço comum o ambiente 
interagências, que pode interferir favoravelmente no seu curso. Atuar nesse ambiente 
operacional exige efetivos militares com mentalidade, linguagem e estruturas 
adequadas ao relacionamento com essa diversidade de agências.

2 Agências são organizações, instituições e entidades, governamentais ou não, civis ou militares, públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras, fundamentadas em instrumentos legais e/ou normativos, que têm competências 
específicas e que possam exercer alguma interferência, que possuam interesses ou possam ser instrumentos, atores 
ou partes na prevenção de ameaças, no gerenciamento de crises e/ou na solução de conflitos.

3 Espaço humanitário é o ambiente no qual são desenvolvidos o planejamento e a execução de ações que visam a, 
primordialmente, reduzir o sofrimento humano e a perda de vidas humanas ante situações adversas (provocadas ou 
não pelo homem).
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2.1.7 AS NOVAS TECNOLOGIAS E SUA PROLIFERAÇÃO

Quando aplicados às funcionalidades de combate, os novos recursos tecnológicos 
acessíveis à sociedade passaram a exercer influência direta no planejamento e na 
condução das operações militares. Dessa realidade, decorrem: o surgimento de 
novos sistemas e plataformas militares com alta tecnologia agregada; a ampliação 
da vulnerabilidade tecnológica de sistemas vitais para as forças armadas; a facilidade 
de permanente acompanhamento e o maior poder de influência dos diversos atores 
sobre as operações em curso; e a facilidade de acesso à tecnologia por atores 
aparentemente mais fracos, fatores que os tornam ameaças a considerar. Como 
exemplos de sistemas que alteram significativamente as capacidades militares: a 
Geoinformação, os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), o Sistema 
de Informação Logística (SILog), os sistemas de Mísseis e Foguetes, os sistemas de 
Monitoramento e Sensores, os sistemas de proteção veicular ativa e passiva, entre 
outros. 

2.1.8 O ESPAÇO CIBERNÉTICO

Além dos setores nuclear e aeroespacial, a revolução tecnológica elevou o 
Espaço Cibernético (Cyberspace)4  à condição de uma nova dimensão nos assuntos de 
Defesa. Surgiu assim um novo vetor de combate, com efetividade decisiva, utilizando 
a Tecnologia da Informação. As ações conduzidas nessa dimensão, normalmente, 
objetivam: proteger os próprios ativos de informação; explorar e atacar redes do 
oponente, mantendo a capacidade de interferir no desenrolar das operações militares 
no Espaço de Batalha; bem como afetar as condições de normalidade em uma 
determinada área ou região, atingindo gravemente o funcionamento de estruturas 
estratégicas e serviços essenciais destinados à população.

2.2. PRINCIPAIS IMPLICAÇÕES PARA AS OPERAÇÕES TERRESTRES 

2.2.1 Coerente com o ambiente operacional, o Processo de Transformação do Exército 
objetiva dotar a Força de novas competências e capacidades, objetivando preparar 
suas tropas para o cumprimento de missões e tarefas na Era do Conhecimento. 
A obtenção dessas competências e capacidades é fundamental para que uma 
Força Terrestre possa atuar em todo o Espectro dos Conflitos, alcançando o efeito 
dissuasório que devem ter as Forças Armadas de um país.

4  O Espaço Cibernético é o ambiente virtual onde as informações digitais transitam, são processadas e/ou 
armazenadas. É composto de dispositivos computacionais, conectados em redes, ou não. 
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2.2.2 AS COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

As competências necessárias ao desempenho de um cargo estão apoiadas na 
aquisição de conhecimentos e habilidades, no desenvolvimento de atitudes e valores 
institucionais e na experiência. A fim de preparar os recursos humanos para atuar no 
Exército transformado, homens e mulheres deverão ser capacitados e habilitados a 
atuar nas Operações no Amplo Espectro, em situações de  guerra e não guerra. Nesse 
ambiente complexo, a adaptabilidade é um dos principais atributos requeridos aos 
integrantes da Força.

2.2.3 AS CAPACIDADES REQUERIDAS

A Transformação permitirá que o Exército esteja ajustado às necessidades 
decorrentes das tarefas e missões que deverá executar nas próximas décadas. Para 
isso, faz-se necessário mapear as novas capacidades requeridas, em um trabalho 
sustentado por uma doutrina efetiva. A partir do nível político são determinadas quais 
capacidades são requeridas à Força Terrestre (as Capacidades Militares Terrestres) e, 
na sequência, são definidas quais Capacidades Operativas são necessárias às forças 
que serão empregadas – ou a cada Organização Militar –, para que possam cumprir 
as tarefas e missões que lhes cabem.

2.2.4 A LETALIDADE SELETIVA 

As forças militares devem ser capazes de engajar alvos de natureza militar, com 
uma resposta proporcional à ameaça, mitigando os efeitos colaterais. Possuir letalidade 
seletiva implica possuir sistemas de armas precisos o bastante para preservar a 
população e as estruturas civis, em perfeito alinhamento com os princípios do Direito 
Internacional dos Conflitos Armados (DICA) e outras legislações pertinentes.

2.2.5 A PROTEÇÃO DA TROPA 

Como reflexos da importância da Dimensão Humana, torna-se necessário adotar 
soluções que priorizem a redução do custo em vidas humanas, a proteção do homem 
e a preservação do bem estar físico e mental – como, por exemplo, equipamentos de 
proteção individual, plataformas blindadas e sistemas de proteção ativa e passiva. 

2.2.6 A SUPERIORIDADE DE INFORMAÇÕES 

A superioridade de informações é traduzida por uma vantagem operativa 
derivada da habilidade de coletar, processar, disseminar, explorar e proteger um 
fluxo ininterrupto de informações aos comandantes em todos os níveis, ao mesmo 
em que se busca tirar proveito das informações do oponente e/ou negar-lhe essas 
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habilidades. É possuir mais e melhores informações do que o adversário sobre o 
ambiente operacional. Permite o controle da dimensão informacional (espectros 
eletromagnético, cibernético e outros) por determinado tempo e lugar.

2.2.7 A CONSCIÊNCIA SITUACIONAL 

Em todos os níveis, os comandantes necessitam obter uma percepção atualizada 
e que reflita a realidade sobre o ambiente e a situação de tropas amigas e oponentes. 
A consciência situacional contribui com a decisão adequada e oportuna em qualquer 
situação de emprego, permitindo que os comandantes possam se antecipar aos 
oponentes e decidir pelo emprego de meios na medida certa, no momento e local 
decisivos, proporcionalmente à ameaça. 

2.2.8 A DIGITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE BATALHA

A informação em rede (digitalização) é a integração entre sensores, armas e 
postos de comando, e entre esses e sistemas similares – civis, militares, nacionais ou 
multinacionais – em todos os níveis de comando, do estratégico ao tático, apoiada em 
uma Infraestrutura de Informação e Comunicações (IIC) comum. O emprego dessa 
infraestrutura integrada permite disponibilizar as informações aos diferentes níveis 
de decisão, independentemente do lugar em que se encontra, com nível de proteção 
adequado.

2.2.9 AS OPERAÇÕES DE INFORMAÇÃO

As Operações de Informação (Op Info) consistem em um trabalho metodológico e 
integrado de capacidades relacionadas à informação, em conjunto com outros vetores, 
para informar e influenciar grupos e indivíduos, bem como afetar o ciclo decisório 
de oponentes, ao mesmo tempo protegendo o nosso. Além disso, visam a evitar, 
impedir ou neutralizar os efeitos das ações oponentes na Dimensão Informacional. 
Integram capacidades relacionadas às atividades de Comunicação Social, Operações 
Psicológicas, Guerra Eletrônica, Guerra Cibernética, dentre outras. As Operações de 
Informação contribuem para a obtenção da Superioridade de Informações.

2.2.10 A APROXIMAÇÃO DOS NÍVES DE PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DAS 
OPERAÇÕES

A incorporação de tecnologias ampliou a consciência situacional em todos os 
níveis de planejamento e condução das operações, possibilitando o controle de ações 
táticas por autoridades situadas nos níveis mais altos. Da mesma forma, as ações 
individuais ou de frações elementares podem repercutir consideravelmente nos níveis 
político, estratégico e operacional. Esse achatamento nos níveis decisórios possibilita 
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o envolvimento das autoridades que integram a Estrutura Militar de Defesa em todo 
o processo, desde o planejamento até o emprego de tropa propriamente dito. 

2.3 O AMBIENTE OPERACIONAL 

2.3.1 O ambiente operacional, cuja compreensão constitui uma condição fundamental 
para o êxito nas operações, pode ser caracterizado por um conjunto de fatores que 
interagem entre si, de forma específica em cada situação, a partir de três dimensões: 
a física, a humana e a informacional (Fig. 2-1).

2.3.2 Tradicionalmente, o foco da análise do ambiente operacional era concentrado 
na dimensão física, considerando a preponderância dos fatores terreno e condições 
meteorológicas sobre as operações. As variações no caráter e na natureza do conflito, 
resultantes das mudanças tecnológicas e sociais, impõem uma visão que também 
considere as influências das dimensões humana e informacional sobre as operações 
militares e vice-versa.

2.3.3 A Dimensão Humana compreende os elementos relacionados às estruturas 
sociais, seus comportamentos e interesses, normalmente geradores do conflito. Nesse 
contexto, a análise do Terreno Humano - agregado de características socioculturais 
existentes em um determinado ponto no tempo e no espaço geográfico – adquire a 
mesma relevância da análise do terreno físico.

Figura 2.1 – As Dimensões do Ambiente Operacional Terrestre
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2.3.4 Da mesma forma, a Dimensão Informacional se reveste de destacada 
importância, uma vez que as mudanças sociais ocorridas a partir do final do século 
passado decorrem diretamente dos avanços na área de TIC, que proporcionaram 
elevada capacidade de transmissão, acesso e compartilhamento da informação. A 
Narrativa Dominante – percepção estabelecida como válida nas mentes de um ou mais 
públicos-alvo – pode ser considerada um acidente capital das operações militares, e 
o Terreno Informacional passa a ser percebido como tão importante quanto o físico 
e o humano. 

2.4 O ESPECTRO DOS CONFLITOS

2.4.1 O Espectro dos Conflitos representa uma escala na qual se visualizam os 
diferentes graus de violência politicamente motivada. Abrange desde a Paz Estável, 
em um extremo, até a situação de Guerra total, no outro. Ao longo desse espectro, 
a Paz Instável é a situação na qual ocorre violência localizada e limitada, que não 
comprometa a segurança do Estado como um todo; e a Crise, caracterizada por grave 
ameaça ao Estado cujo nível de violência não implique no envolvimento de toda a 
capacidade militar da Nação (contingência limitada) (Fig. 2-2).

Figura 2.2 – O Espectro dos Conflitos

REVOGADO



17 / 32

2.4.2 A Expressão Militar do Poder Nacional é empregada atendendo às determinações 
do Poder Político, em nível de engajamento adequado à situação vivenciada no Espectro 
dos Conflitos.  Esses níveis incluem a Prevenção de Ameaças, o Gerenciamento de 
Crises e a Solução de Conflitos Armados. Nestes últimos, as Forças Armadas realizam 
Operações de Guerra; nos demais, são empregadas no contexto das Operações de 
Não Guerra. 

2.4.3 O emprego da Negociação e da Força varia ao longo do Espectro. Mesmo 
quando ocorre o máximo emprego da violência na situação de conflito armado/
guerra, mantêm-se as possibilidades de negociação, buscando o restabelecimento da 
paz, Estado Final Desejado.

2.5 A IMPORTÂNCIA DAS OPERAÇÕES CONJUNTAS

As Operações Conjuntas (Op Cj), caracterizadas pelo emprego de meios 
ponderáveis de mais de uma Força Singular, sob um comando único, constituem a 
evolução natural na forma de utilização da Expressão Militar do Poder Nacional. A 
integração das forças navais, terrestres e aéreas na Era do Conhecimento é condição 
capital para o êxito, desde a fase de geração de capacidades conjuntas até o emprego 
em operações.

2.6 AS OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO

2.6.1 CARACTERIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO 

É o Conceito Operativo do Exército, que interpreta a atuação dos elementos da 
Força Terrestre para obter e manter resultados decisivos nas operações, mediante a 
combinação de Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos 
Governamentais, simultânea ou sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando 
crises e solucionando conflitos armados, em situações de Guerra e de Não Guerra. 
Requer que comandantes em todos os níveis possuam alto grau de iniciativa e 
liderança, potencializando a sinergia das forças sob sua responsabilidade.

2.6.2 PECULIARIDADES DAS OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO

As Operações no Amplo Espectro podem ser desenvolvidas em áreas geográficas 
lineares ou não, de forma contígua ou não, buscando contemplar as diversas missões 
e tarefas que envolvem o emprego de meios terrestres. Essas missões e tarefas 
orientam quanto às capacidades necessárias à Força. Com base nessas capacidades, a 
composição de meios deve ser flexível, modular, permitindo adaptação às mudanças 
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do ambiente e com sustentabilidade garantida por meios logísticos dimensionados 
na medida certa. Um acurado Exame de Situação orienta a melhor forma de dispor as 
forças, que podem combinar atitudes e tipos distintos de operações. 

   

2.7 A LOGÍSTICA NA MEDIDA CERTA

Para que esteja apta a realizar Operações no Amplo Espectro, a Força Terrestre 
necessita de um apoio logístico capaz de ajustar-se à multiplicidade de situações de 
emprego, com as nuances e especificidades presentes no Espaço de Batalha. Essa 
“Logística na medida certa” deve prever e prover às forças empregadas o apoio 
necessário para assegurar liberdade de ação, amplitude de alcance operativo e 
capacidade de durar na ação. A Dimensão Informacional do Espaço de Batalha impõe 
que a logística militar terrestre seja baseada na gestão das informações, o que amplia 
sua capacidade de distribuição de materiais e serviços, bem como a precisão e a 
presteza do ciclo logístico.

Figura 2.3 – A combinação de atitudes nas Operações no Amplo Espectro.
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Figura 2.4 - As Operações no Amplo Espectro

A fi gura apresenta um caso esquemáti co do emprego de meios de uma Força 
Terrestre Componente (FTC), em uma situação tí pica das Operações no Amplo 
Espectro. O emprego das forças militares se dá de forma não linear, combinando 
ati tudes. Diversos elementos de manobra atuam de modo coordenado: um 
Grande Comando Operati vo (G Cmdo Op) lançado na conquista de uma localidade, 
em uma operação ofensiva; uma Grande Unidade (GU), defendendo uma área 
portuária, considerada uma estrutura estratégica; e um G Cmdo Op empregado 
como Força de Pacifi cação em uma localidade. Outras forças são empregadas para 
garanti r a circulação nas vias de transporte e na eventual eliminação de bolsões de 
resistência, em ati tude ofensiva.
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INTENCIONALMENTE EM BRANCO
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CAPÍTULO 3

CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DA FORÇA

3.1 O PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES

3.1.1 GENERALIDADES

Alinhado com a Estratégia 
Nacional de Defesa e a Doutrina da 
maioria das Forças Armadas dos 
países ocidentais, o Exército Brasileiro 
passa a adotar a geração de forças 
por meio do Planejamento Baseado 
em Capacidades (PBC). Desse modo, 
o desenvolvimento de capacidades 
será baseado na análise da conjuntura 
e em cenários prospectivos, com o 
objetivo de identificar as ameaças 
concretas e potenciais ao Estado.

3.1.2 FATORES DETERMINANTES DAS CAPACIDADES (DOAMEPI)

Entende-se como Capacidade a aptidão requerida a uma força ou organização 
militar, para que possa cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de 
um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: 
Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal 
e Infraestrutura – que formam o acrônimo DOAMEPI. Para que as unidades atinjam o 
nível máximo de prontidão operativa, é necessário que possuam as capacidades que 
lhes são requeridas na sua plenitude. A geração de capacidades exige o atendimento 
de todos os fatores determinantes (Fig 3.1).

3.1.2.1 Doutrina

Este fator é base para os demais, estando materializado nos produtos doutrinários. 
Por exemplo, a geração de capacidades de uma Unidade inicia-se com a formulação 
de sua Base Doutrinária, que considera a gama de missões, atividades e tarefas que 
essa Unidade irá cumprir, em operações. 

3.1 O PLANEJAMENTO BASEADO EM 
CAPACIDADES 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA FORÇA TERRESTRE 
DA ERA DO CONHECIMENTO

3.3 OS ELEMENTOS DO PODER DE COMBATE 
TERRESTRE 

3.4 O PLANEJAMENTO E A CONDUÇÃO DAS 
OPERAÇÕES 

3.5 AS CONSIDERAÇÕES CIVIS COMO FATOR 
DA DECISÃO

3.6 A LEGITIMIDADE NO USO DA FORÇA
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3.1.2.2 Organização (e Processos)

É expressa por intermédio da Estrutura Organizacional dos elementos de 
emprego da F Ter. Algumas capacidades são obti das por processos, com vistas a evitar 
competências redundantes, quando essas já tenham sido contempladas em outras 
estruturas.

3.1.2.3 Adestramento

Compreende as ati vidades de preparo obedecendo a programas e ciclos 
específi cos, incluindo a uti lização de simulação em todas as suas modalidades: virtual, 
construti va e viva.

3.1.2.4 Material

Compreende todos os materiais e sistemas para uso na F Ter, acompanhando a 
evolução de tecnologias de emprego militar e com base na prospecção tecnológica. É 
expresso pelo Quadro de Distribuição de Material dos elementos de emprego e inclui 
as necessidades decorrentes da permanência e sustentação das funcionalidades 
desses materiais e sistemas, durante todo o seu ciclo de vida (permanência no 
inventário da F Ter).

Figura 3.1 - As Capacidades e seus Fatores Determinantes 
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3.1.2.5 Educação

Compreende todas as ati vidades conti nuadas de capacitação e habilitação, 
formais e não formais, desti nadas ao desenvolvimento do integrante da Força Terrestre 
quanto à sua competência individual requerida. Essa competência deve ser entendida 
como a capacidade de mobilizar, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, 
conhecimentos, habilidades, ati tudes, valores e experiências, para decidir e atuar 
em situações diversas. Dentre essas competências, ressalta-se o desenvolvimento da 
Liderança Militar, fator fundamental na geração das capacidades.

3.1.2.6 Pessoal

Abrange todas as ati vidades relacionadas aos integrantes da força, nas 
funcionalidades: plano de carreira, movimentação, dotação e preenchimento de 
cargos, serviço militar, higidez fí sica, avaliação, valorização profi ssional e moral. É uma 
abordagem sistêmica voltada para a geração de capacidades, que considera todas 
as ações relacionadas com o planejamento, a organização, a direção, o controle e a 
coordenação das competências necessárias à dimensão humana da Força.

3.1.2.7 Infraestrutura

Engloba todos os elementos estruturais (instalações fí sicas, equipamentos e 
serviços necessários) que dão suporte à uti lização e ao preparo dos elementos de 
emprego, de acordo com a especifi cidade de cada um e o atendimento a requisitos 
de exercício funcional.

3.2 CARACTERÍSTICAS DA FORÇA TERRESTRE DA ERA DO CONHECIMENTO 

3.2.1 Para estar apta a conduzir Operações no Amplo Espectro, a F Ter gera capacidades 
em seus elementos de emprego observando as seguintes característi cas:  

3.2.2 FLEXIBILIDADE: característi ca de uma força que dispõe de estruturas com 
mínima rigidez preestabelecida, o que possibilita sua adequação às especifi cidades 
de cada situação de emprego, considerados os fatores da decisão. A fl exibilidade 
faculta ao comandante um número maior de opções para reorganizar os elementos 
de combate em estruturas temporárias, com o adequado suporte logísti co, desde a 
fração elementar até a GU.

3.2.3 ADAPTABILIDADE: característi ca de uma força ou do comandante e integrantes 
desta força que lhes permite ajustarem-se à constante evolução da situação e do 
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ambiente operacional e adotarem soluções mais adequadas aos problemas militares 
que se lhes apresentam. É esta característica que possibilita rápida adaptação às 
mudanças nas condicionantes que determinam a seleção e a forma como os meios 
serão empregados, em qualquer faixa do espectro do conflito, nas situações de guerra 
e não guerra.

3.2.4 MODULARIDADE: característica de um elemento de combate que lhe confere a 
condição de, a partir de uma estrutura básica mínima, receber módulos que ampliem 
seu poder de combate ou lhe agreguem capacidades. Também se refere à divisão de um 
sistema em componentes, denominados módulos, que são nomeados separadamente 
e que guardam características comuns, podendo operar de forma independente em 
relação a esse sistema. A modularidade está diretamente relacionada ao conceito 
de elasticidade. Ela faculta aos comandantantes adotar estruturas de combate “sob 
medida” para cada situação de emprego.

3.2.5 ELASTICIDADE: característica de uma força que, dispondo de adequadas 
estruturas de Comando e Controle e de Logística, lhe permite variar o poder de 
combate pelo acréscimo ou supressão de estruturas, com oportunidade.

3.2.6 SUSTENTABILIDADE: característica de uma força que lhe permite durar na ação, 
pelo prazo que se fizer necessária, mantendo suas capacidades operativas, resistindo 
às oscilações do combate. O termo também é aplicado no processo de obtenção 
de determinada capacidade operativa, para referir-se ao estudo do impacto que a 
solução adotada trará para o EB ao longo dos anos (ou seja, pelo período antevisto 
como o ciclo de vida dessa capacidade). Está diretamente relacionado ao conjunto de 
fatores DOAMEPI.

3.3 OS ELEMENTOS DO PODER DE COMBATE TERRESTRE

3.3.1 O Poder de Combate terrestre traduz-se em oito elementos essenciais e 
indissociáveis. Todos são igualmente importantes no preparo e no emprego dos 
meios terrestres para o cumprimento de suas missões. Eles representam a essência 
das capacidades que a F Ter emprega em operações – sejam de Guerra ou de Não 
Guerra. Os oito elementos do Poder de Combate são (Fig 3.2): 

3.3.2 LIDERANÇA – é definida como uma competência individual que confere 
ao indivíduo a capacidade de dirigir e influenciar outros militares, por meio de 
motivação, objetividade e exemplo.  Na atualidade, os ambientes nos quais se 
desenvolvem as operações terrestres requerem que Comandantes e líderes da F Ter 
sejam extremamente adaptáveis, capazes de empregar com eficácia as competências 
relacionadas ao pensamento crítico e à criatividade. Ao mesmo tempo, essa 
adaptabilidade e o domínio das competências citadas só lhes serão úteis se eles 
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forem capazes de transmiti r com clareza e em tempo hábil sua intenção e diretrizes 
aos subordinados. Comandantes competentes, informados e dotados de iniciati va e 
coragem fí sica e moral são capazes de extrair o melhor resultado do pessoal e dos 
sistemas de combate colocados sob seu comando. 

3.3.3 INFORMAÇÕES  –  são defi nidas como representações inteligíveis de objetos, 
estados e acontecimentos nos domínios real, virtual e subjeti vo. Elas integram 
processos para a construção do conhecimento, o que promove a compreensão precisa 
e atualizada do Espaço de Batalha. As informações disponíveis não só determinam a 
amplitude e a exati dão da Consciência Situacional subjacente ao processo decisório, 
como também interferem no rendimento das forças empregadas e de seus respecti vos 
sistemas de armas – progressivamente mais dependentes das TIC, para que tenham 
efeti vidade.  

3.3.4 FUNÇÕES DE COMBATE – uma Função de Combate é um conjunto de ati vidades, 
tarefas5  e sistemas (pessoas, organizações, informações e processos) afi ns, integrados 
para uma fi nalidade comum, que orientam o preparo e o emprego dos meios no 
cumprimento de suas missões. As Funções de Combate proporcionam uma forma 
efi caz para que os estados-maiores: identi fi quem e relacionem as tarefas que cada 
missão impõe; reúnam os sistemas e  as  formas  de  atuação,  selecionando  os  

Figura 3.2 - Os oito Elementos do Poder de Combate terrestre 

5  As tarefas são uma subdivisão das ati vidades relacionadas em cada Função de Combate. As missões atribuídas à F 
Ter nada mais são do que uma série de ati vidades e tarefas a serem executadas de forma coordenada. 
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mais adequados; e integrem e sincronizem a execução dessas atividades e tarefas, 
de modo a assegurar que todos os aspectos necessários à condução das operações 
tenham sido abordados.

3.3.4.1 Comando e Controle – conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-
relacionados que permitem aos comandantes o exercício da autoridade e a direção 
das ações. A função mescla a arte do comando com a ciência do controle. Todas as 
demais funções de combate são integradas por meio de atividades da Função de 
Combate Comando e Controle.

3.3.4.2 Movimento e Manobra – conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-
relacionados, empregados para deslocar forças, de modo a posicioná-las em situação 
de vantagem em relação às ameaças. “Movimento” é o deslocamento ordenado de 
forças visando ao cumprimento de uma missão, em condições nas quais não se prevê 
interferência do oponente. “Manobra” é o deslocamento de uma tropa que esteja em 
contato ou que tenha a previsão de contato com uma força oponente.

3.3.4.3 Inteligência – conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados 
empregados para assegurar a compreensão sobre o ambiente operacional, as 
ameaças, os oponentes (atuais e potenciais), o terreno e as Considerações Civis. Com 
base nas diretrizes do comandante, executa as tarefas associadas às operações de 
Inteligência, Vigilância e Reconhecimento.

3.3.4.4 Fogos – conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados que 
permitem o emprego coletivo e coordenado de fogos cinéticos, orgânicos da Força 
ou conjuntos, integrados pelos processos de planejamento e coordenação de fogos.

3.3.4.5 Logística – conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados para 
prover apoio e serviços, de modo a assegurar a liberdade de ação e proporcionar 
amplitude de alcance e de duração às operações. Engloba as Áreas Funcionais de 
apoio ao material, apoio ao pessoal e apoio de saúde.

3.3.4.6 Proteção – conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados 
empregados na preservação da força, permitindo que os comandantes disponham do 
máximo poder de combate para emprego. As tarefas permitem identificar, prevenir e 
mitigar ameaças às forças e aos meios vitais para as operações, de modo a preservar 
o poder de combate e a liberdade de ação. Permitem, também, preservar populações 
civis.
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3.4 O PLANEJAMENTO E A CONDUÇÃO DAS OPERAÇÕES

3.4.1 A ARTE OPERACIONAL E O PLANEJAMENTO CONCEITUAL

3.4.1.1 As características do ambiente operacional, evidenciados por suas dimensões 
física, humana e informacional, são analisadas segundo fatores operativos (Fig 3.3) e 
fatores da decisão. As diversas interações entre os atores – que possuem estruturas, 
características e estratégias próprias – tornam este ambiente complexo, volátil, 
mutável e incerto, o que deles exige capacidade de constante adaptação.

3.4.1.2 O Exame de Situação (antigo Estudo de Situação do Comandante) pode ser 
insuficiente na busca de soluções para os complexos problemas militares. Integrá-lo 
com a Metodologia de Concepção Operativa permite adotar uma forma de análise 
mais abrangente, que complementa o método cartesiano de planejamento das 
operações. Essa metodologia emprega os elementos da Arte Operacional para avaliar 
o ambiente e as ameaças, permitindo a correta compreensão do problema militar e 
a concepção genérica de sua solução, o que constitui a base para o desenvolvimento 
do Exame de Situação.

Figura 3.3 - Relação entre as Dimensões do Ambiente Operacional e os Fatores OperativosREVOGADO
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3.4.2 O CICLO ADAPTATIVO DAS OPERAÇÕES TERRESTRES

A busca de soluções para os problemas militares em ambientes operacionais 
complexos deve considerar a necessidade de eventuais adaptações. O ciclo das 
operações terrestres baseia-se na avaliação do ambiente operacional e do problema 
militar, no planejamento e na execução propriamente dita. Esse ciclo inclui uma 
avaliação contínua, com o objetivo de identificar com antecedência quaisquer 
mudanças nas condicionantes de planejamento. Isso permite o contínuo aprendizado 
e a adaptação proativa de estruturas, de procedimentos e na doutrina da Força, no 
curso das operações. Aumentam-se, assim, as chances de comprometer o processo 
decisório e a capacidade de adaptação do oponente (Fig 3.4).  

Figura 3.4 - Ciclo Adaptativo das Operações
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3.5 AS CONSIDERAÇÕES CIVIS COMO FATOR DA DECISÃO

As Considerações Civis tornaram-se mais um fator preponderante do estudo 
de situação, juntamente com a Missão, o Terreno e Condições Meteorológicas, o 
Inimigo, os Meios e o Tempo. A importância que as operações no nível tático têm 
recebido no “Espaço de Batalha”, mesmo as empreendidas por frações elementares, 
deve-se à imediata repercussão que essas ações podem produzir na sociedade e, 
consequentemente, na Expressão Política de um país. Portanto, o nível político da 
guerra aproximou-se do nível tático. Sem atribuir a devida relevância às Considerações 
Civis, corre-se o risco de que o Estado Final Desejado não seja alcançado.

3.6 A LEGITIMIDADE NO USO DA FORÇA

A crescente importância das questões relacionadas à Dimensão Humana remete 
planejadores e decisores à questão da legitimidade. A legitimidade no uso da força 
envolve a necessidade de controlar a narrativa (percepções) e produz reflexos no nível 
de aceitação que as sociedades (nacional e internacional) atribuirão ao argumento de 
que se faz necessário agir militarmente para a solução de conflitos. Sendo, portanto, 
um importante fator que pode afetar o grau de liberdade de ação dos comandantes 
em todos os níveis, essa legitimidade deve ser constantemente buscada. 
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CAPÍTULO 4

CONCLUSÃO

4.1 A Força Terrestre está incorporando capacidades com tecnologia agregada que irão 
inseri-la definitivamente na Era do Conhecimento. A obtenção dessas capacidades é 
tanto uma consequência da evolução doutrinária quanto um gerador de necessidades 
em novas capacidades e, portanto, em novos Produtos Doutrinários. 

4.2 É correto afirmar que o uso de alta tecnologia pelos exércitos não oferece, por si 
só, a solução para todos os problemas militares. Não obstante a evolução tecnológica 
dos meios de combate, o homem – o combatente terrestre, em particular – continua 
a ser fator primordial para engajar e derrotar forças terrestres oponentes, conquistar 
resultados decisivos e controlar a narrativa na área das operações, criando condições 
para que seja alcançado o Estado Final Desejado em uma operação. Contudo, 
desconsiderar os progressos tecnológicos seria arriscado e imprudente para uma F 
Ter.

4.3 Assim, o Exército Brasileiro busca obter eficácia organizacional e doutrinária, 
com Capacidades que lhe permitam realizar Operações no Amplo Espectro. Essas 
Capacidades irão ampliar a gama de opções disponíveis aos comandantes no âmbito 
da F Ter, possibilitando decisões adequadas e oportunas, para que empreguem 
meios com poder de combate efetivo e proporcional às ameaças. Este é o requisito 
fundamental para os comandantes da F Ter da Era do Conhecimento, que irão atuar 
em um ambiente cada vez mais complexo e imprevisível, permeado por novos atores. 
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