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PORTARIA Nº 076-EME, DE 08 DE SETEMBRO DE 2003

Aprova o Manual de Campanha C 101-5 - Estado-
Maior e Ordens - 1º e 2º Volumes, 2ª Edição, 2003.

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

Art. 1º Aprovar o Manual de Campanha C 101-5 - ESTADO-MAIOR E
ORDENS - 1º e 2º Volumes, 2ª Edição, 2003, que com esta baixa.

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

Art. 3º Revogar as Instruções Provisórias IP 101-5 - ESTADO-MAIOR E
ORDENS - 1ª e 2ª Partes (2 Volumes), 1ª Edição, 1971, aprovadas pela Portaria
Nº 071-EME, de 01 de julho de 1971.





NOTA

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

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

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

INFORMAÇÕES ÚTEIS A UM OFICIAL DE ESTADO-MAIOR

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

A-1. APRESENTAÇÃO

Este anexo fornece informações adicionais para auxiliar os oficiais de um
EM no desempenho de suas funções. Muito embora se apliquem às atividades e
responsabilidades dos oficiais do EMG, as informações aqui contidas são válidas,
também, para todos os demais compreenderem as relações mútuas nas ativida-
des diárias do EM.

ARTIGO II

PESSOAL

A-2. GENERALIDADES

a. A política da administração de pessoal, normas e princípios visam obter
o emprego mais eficiente dos recursos humanos disponíveis. A administração do
pessoal, por sua vez, visa à melhoria das normas e procedimentos administrativos
a fim de que os indivíduos, que constituem os recursos humanos, possam
melhorar sua capacidade de atuação.

b. Os Cmt e os oficiais do EM têm responsabilidades inerentes ao
cumprimento de suas tarefas através do eficiente emprego dos recursos huma-
nos, compatíveis com os princípios básicos da administração do pessoal.
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c. O oficial de pessoal supervisiona a aplicação dos princípios mencionados
anteriormente, faz propostas apropriadas ao Ch EM/SCmt ou ao Cmt e expede
instruções em nome deste, quando autorizado.

d. As responsabilidades do oficial de pessoal em todos os escalões,
geralmente, são idênticas.

A-3. ÁREAS E NORMAS FUNCIONAIS

a. As áreas e normas funcionais de pessoal, geralmente, são idênticas em
todos os comandos em campanha; entretanto, a principal diferença reside no fator
tempo e na amplitude dos problemas de pessoal com que se defrontam. Por
exemplo, o E1 do Ex Cmp pode planejar com até um a dois meses de
antecedência, enquanto que o E1 da divisão, normalmente, planeja para um
período bem mais curto.

b. Os assuntos referentes às atividades de pessoal, abrangidos pelos
parágrafos subseqüentes, contêm uma orientação sobre normas a serem segui-
das por um EM. A maior parte desses assuntos diz respeito ao sistema logístico
operacional e, no trato dos mesmos, o E1/S1 deve manter uma estreita ligação
com o E4/S4, com quem compõe o centro de operações logísticas nos escalões
de Ex Cmp a unidade. São eles:

(1) na área de efetivos, os assuntos referentes ao controle (contabilidade,
perdas, registros e relatórios);

(2) recompletamento;
(3) mão-de-obra;
(4) na área de moral e assistência ao pessoal, os assuntos referentes a

repouso, recreação e recuperação, suprimento reembolsável, serviço postal,
banho e lavanderia; e

(5) sepultamento.

A-4. COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, INTEGRAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO

a. O oficial de pessoal coordena os assuntos de interesse comum com
outras seções do EMG. Além disso, ativamente, supervisiona e coordena aquelas
atividades dos oficiais do EM especial que tenham ligação com a esfera de suas
responsabilidades de EM.

b. O oficial de pessoal se interessa, particularmente, em realizar coordena-
ção de EM com os comandos das organizações subordinadas.

A-5. NORMAS GERAIS DE AÇÃO (NGA)

As NGA da seção do EM e, tanto quanto for apropriado, as da organização,
contêm um maior número possível de instruções relativas às atividades de rotina
pelas quais o oficial de pessoal tem responsabilidade de EM. As NGA facilitam
o trabalho em equipe, aumentam a eficiência da administração e reduzem a
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necessidade de preparação e expedição de muitas instruções administrativas. O
oficial de pessoal prepara tanto as NGA de sua seção como a parte de pessoal
das NGA da organização.

A-6. EFETIVOS

a. O oficial de pessoal é o responsável, perante o Cmt, pelo movimento de
dados concernentes ao efetivo da organização e pela execução das atividades de
EM necessárias à conservação ou manutenção do seu efetivo. No desempenho
dessas responsabilidades, o oficial de pessoal realiza um estudo continuado de
situação do efetivo, abrangendo as condições presentes e futuras e tem a
responsabilidade geral pelas funções de recompletamento na organização.

b. Registros e relatórios - O oficial de pessoal obtém informações sobre
a situação do efetivo da organização através da estimativa dos elementos
subordinados. Avalia os efeitos futuros através da estimativa de perdas.

(1) O sumário diário de pessoal é o meio mais eficiente que o oficial de
pessoal utiliza para obter e transmitir, rapidamente, dados sobre o efetivo atual da
organização.

(2) Outros oficiais do EM especial, como, por exemplo, o ajudante geral,
o oficial de logística, os chefes dos serviços de saúde, assistência religiosa e de
polícia, mantêm registros detalhados sobre pessoal em suas áreas de atividades.
O E1 pode valer-se desses registros para conferir e complementar os dados para
o sumário diário de pessoal e, particularmente, para a emissão dos relatórios
periódicos de pessoal.

(3) As organizações apresentam, também, relatórios especiais, sempre
que tiverem alterações ou mudanças substanciais nos seus efetivos.

(4) Outros aspectos referentes a registros e relatórios estão contidos no
manual C 100-10 LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE. As normas específicas de
cada organização encontram-se nas NGA.

c. Perdas
(1) O oficial de pessoal mantém atualizada a estimativa de perdas,

compara-a com os efetivos recebidos e conclui sobre as necessidades atuais e
futuras.

(2) No início de um conflito, a única experiência disponível sobre perdas
em combate e fora de combate é a obtida de conflitos anteriores. As estatísticas
de perdas em combate e fora de combate constam de tabelas, enquanto que
informações adicionais, que levam em conta áreas, operações e condições
específicas, devem estar disponíveis em órgãos setoriais de pessoal e saúde
desde o tempo de paz. O oficial de pessoal analisa continuamente estes dados
e toma medidas para ajustá-los, após compará-los, com as condições passadas,
as presentes e as de provável ocorrência no futuro. Deve coordenar estreitamente
suas atividades com os outros oficiais do EM, principalmente com o de inteligên-
cia, quanto aos dados e conhecimentos de inteligência sobre o inimigo, as
condições climáticas e meteorológicas e o terreno, e com o de operações no que
diz respeito à natureza da operação a ser realizada e sua duração provável.
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(3) As organizações, que têm o encargo de realizar estudos sobre
estimativas de perdas, apresentam tabelas para utilização na previsão das
necessidades de recompletamento, assim como no assessoramento do Cmt na
seleção de uma L Aç.

d. Recompletamento - A tarefa de recompletamento destina-se a centra-
lizar o controle dos recompletamentos e alcançar um elevado grau de atendimento
das necessidades operacionais. Os principais planejadores são os oficiais de
pessoal, com a colaboração dos respectivos ajudantes gerais.

(1) Atribuição do oficial de pessoal
(a) Preparar e manter atualizado um estudo continuado de situação

de recompletamento, inclusive recompletamento por unidades, e assessorar o
Cmt e seu EM nestes assuntos. Sempre que necessário, apresentar seu estudo
ao Esc Sp.

(b) Formular as normas de recompletamento relativo a:
- pedidos e relatórios;
- disponibilidade e distribuição;
- obtenção; e
- designação, classificação e reclassificação.

(c) Coordenar os assuntos de recompletamento com outras seções
do EM, escalão superior e organizações subordinadas.

(d) Supervisionar as atividades referentes à operação de
recompletamento do ajudante geral.

(e) Distribuir os recompletamentos para as organizações, de acordo
com as prioridades estabelecidas pelo Cmt.

(2) O ajudante geral, que é o principal executor, é responsável pela
direção das operações de recompletamento e tem controle sobre as organizações
que operam o recompletamento.

(3) O oficial de operações propõe prioridades relativas à distribuição dos
recompletamentos individuais e, em coordenação com oficial de pessoal, as
necessidades de recompletamento por unidade e sua designação.

(4) O oficial de logística provê suprimento, instalações e transporte nas
operações de recompletamento. Em coordenação com o oficial de operações,
sugere a distribuição do recomplemento individual e por unidade para o Ap Log.

(5) Oficiais do EM especial providenciam quanto ao fornecimento de
serviços ou instalações adequadas que as operações de recompletamento
exigirem e propõem a distribuição do recompletamento individual para suas armas
ou serviços.

(6) Outros aspectos relativos a perdas estão contidos no Manual de
Campanha C 100-10 LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE.

e. Administração de pessoal
(1) Embora todas as seções de EM assessorem o Cmt na administração

de pessoal, o oficial de pessoal tem a responsabilidade principal de EMG pela
supervisão global da administração e da direção dos assuntos e normas
concernentes ao pessoal. Supervisiona, diretamente, a política de administração
de pessoal na organização e assegura a execução dos procedimentos pertinen-
tes. Avalia as normas de administração de pessoal e propõe novas políticas ou
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alterações destas, quando necessário.
(2) Normas de pessoal

(a) O oficial de pessoal é o responsável por uma eficiente classifica-
ção, seleção e designação de pessoal. Pela supervisão da execução das
diretrizes que regulam assuntos, tais como horas de trabalho, licenças e
dispensas, contribui para a obtenção do bem estar da organização. O oficial de
pessoal propõe e supervisiona a execução das normas referentes a concessões
de recompensas e condecorações, promoções, transferências, indicações para
promoção e designação do pessoal para posições de maior responsabilidade ou
mais apropriadas. Por uma reavaliação constante, o oficial de pessoal mede a
eficiência destas atividades e propõe as mudanças que a situação recomende.
Também coordena com o oficial de operações, na preparação e na execução dos
programas de instruções e de aperfeiçoamento para funções especializadas de
pessoal.

(b) Uma das responsabilidades do oficial de pessoal é a indicação
para a promoção e citação de combate. Isso inclui:

- interpretação e difusão de toda a legislação e diretrizes relativas
a promoções e citações de combate;

- proposta das normas da organização referentes a promoções e
citações de combate em consonância com a legislação e as diretrizes do escalão
superior;

- supervisão e execução de normas e diretrizes apropriadas,
expedidas pelo Cmt e pelo escalão superior, para assegurar a uniformidade de
procedimento dentro do escalão considerado;

- solução das divergências de interpretação das diretrizes nos
diferentes elementos da organização, uma vez que tais divergências repercutem
desfavoravelmente no moral;

- padronização dos processos e métodos administrativos para
assegurar rapidez no processamento das recompensas e promoções e nas
indicações, propostas e elaboração de documentação;

- supervisão do controle das promoções e indicações para as
mesmas.

(c) O oficial de pessoal, em cooperação com o ajudante geral,
também, estabelece as normas de supervisão do programa de promoções e de
citações de combate.

A-7. PRISIONEIROS DE GUERRA E CIVIS INTERNADOS

a. O oficial de pessoal supervisiona a atividade PG e civis internados por
intermédio do chefe do serviço de polícia. Assegura a observância das leis e dos
regulamentos pertinentes para evitar conflitos e repercussões internacionais.
Também, assegura que sejam levados em conta os interesses dos outros oficiais
do EM na elaboração e execução de planos para o trato e o processamento de
prisioneiros de guerra e civis internados.

b. O chefe do serviço de polícia tem responsabilidade de EM especial
quanto à evacuação, guarda, processamento, tratamento apropriado e adminis-
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tração de PG e de civis internados. Elabora planos e os submete ao oficial de
pessoal para coordenação e integração com as demais atividades da organiza-
ção, assegurando que ele seja mantido informado quanto a essas atividades.

c. A elaboração e a apresentação ao oficial de pessoal dos relatórios sobre
o número de PG e civis internados, disponíveis como mão-de-obra, é uma
responsabilidade do chefe do serviço de polícia. O oficial de pessoal, após
coordenar com outros oficiais do EM a respeito das necessidades, propõe a
distribuição desta mão-de-obra.

d. O interrogatório de PG e de civis internados é de responsabilidade da
seção de Inteligência.

A-8. AUXILIARES CIVIS

a. No nível EM, a função da administração do pessoal civil inclui o
estabelecimento de regras de recrutamento, exame, certificados de habilitação,
relações de empregados e condições de emprego, assim como salários, promo-
ções e demissão.

b. O oficial de pessoal assegura a observância da política geral de pessoal
civil. Normalmente, é autorizado a agir quanto ao pessoal civil em nome do
comando, incluindo decisões de supervisão e a iniciativa das atividades referentes
a pessoal e administração de pessoal, que forem necessárias para melhorar tais
atividades e assegurar a observância da política existente.

c. No âmbito dos escalões mais elevados, que empregam ou poderão
empregar pessoal civil (nacional ou estrangeiro) em uma emergência, algumas
funções quanto ao pessoal civil são as abaixo relacionadas:

(1) a elaboração e execução de planos de emergência, de transferência,
classificação ou avaliação do pessoal civil das áreas de combate;

(2) avaliação dos dados disponíveis sobre o número e categoria de mão-
de-obra civil necessária em determinadas circunstâncias, mão-de-obra local
disponível e as condições do potencial da mão-de-obra em áreas específicas;

(3) a elaboração de diretrizes e NGA para execução da política do escalão
superior, prescrevendo normas simplificadas quanto à obtenção, utilização e
administração do pessoal civil local nas áreas específicas;

(4) a elaboração de instruções para a organização, condições de
emprego e utilização de unidades móveis de mão-de-obra civil, naquelas áreas
onde a mão-de-obra, de outra maneira, não estaria disponível em quantidade e
qualidade suficientes;

(5) a criação de uma organização e de um quadro de pessoal civil ou
militar instruídos, em condições de prontamente obter, organizar, administrar e
supervisionar o trabalho civil nas áreas onde uma administração de pessoal civil,
de outra forma, não seria possível em uma emergência.
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A-9. ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

a. A administração de mão-de-obra envolve: o planejamento e a programa-
ção da mão-de-obra militar e civil, de acordo com as limitações dos efetivos e do
orçamento e com a disponibilidade de trabalho local para apoio às atividades
militares; a determinação das necessidades de mão-de-obra; a distribuição e o
controle da mão-de-obra militar e civil autorizada; o estabelecimento de critério
para a avaliação e utilização de mão-de-obra, sua obtenção e distribuição.

b. A definição da mão-de-obra autorizada é mais rígida nas organizações
que possuem quadro de organização, do que naquelas cujo quadro não é fixo e,
em conseqüência, as primeiras têm limitadas atividades de administração de
mão-de-obra. Geralmente, estas atividades são restritas à revisão do quadro de
organização autorizado, ao processamento administrativo de propostas de
mudanças neste quadro ao Esc Sp, à utilização da disponibilidade prevista e às
atividades de administração de mão-de-obra referentes aos claros de pessoal e
civil autorizados.

c. O oficial de pessoal exerce supervisão de EM nos assuntos de
administração de mão-de-obra, com as restrições acima especificadas. Suas
atividades compreendem as abaixo citadas:

(1) o planejamento, a programação, a coordenação e a formulação da
política e a execução do programa de mão-de-obra;

(2) a determinação do número total de indivíduos (militares e civis)
necessários e o destinado a recompletar perdas, com especificação de qualidade
e habilitação;

(3) a obtenção de pessoal em termos de quantidade e de qualificação
militar particular ou habilitação civil;

(4) a distribuição dos recursos de mão-de-obra para os diferentes
escalões de comando;

(5) o estabelecimento de um padrão de rendimento e de critério de
administração. Trata-se de determinar normas e procedimentos para a análise do
rendimento do pessoal em conexão com o seu emprego, necessidade e mão-de-
obra autorizada;

(6) a avaliação das aptidões do pessoal e o estabelecimento da estrutura
dos órgãos para assegurar sua utilização apropriada;

(7) a distribuição em grosso dos recompletamentos às organizações
usuárias e a elaboração e publicidade de trabalho de distribuição; e

(8) a reunião de dados e o relatório de fatos essenciais sobre mão-de-obra
e organizações para informação, operação, planejamento e controle.

d. Outros aspectos referentes à mão-de-obra estão contidos no Manual de
Campanha C 100-10 LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE.
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A-10. MORAL E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

a. Generalidades
(1) Toda a atividade exercida no desempenho das responsabilidades da

organização influencia o moral. Em conseqüência, um Cmt leva em consideração
o moral ao determinar o método que empregará no desempenho de suas
responsabilidades de comando. O moral influencia a maneira de executar as
atividades da organização; por esse motivo, todos os oficiais do EM devem
considerar a situação do moral.

(2) O oficial de pessoal é o principal assessor na determinação e
avaliação da situação do moral na organização. Tomando por base de avaliação,
os indícios obtidos em visitas de EM e relatórios e coordenando com outros oficiais
de EM, o oficial de pessoal orienta e faz propostas sobre a situação do moral.

(3) Em complemento à sua responsabilidade na determinação e avalia-
ção da situação do moral, o oficial de pessoal possui responsabilidades de EMG
por certas áreas funcionais que tenham ligações diretas com a manutenção do
moral e que a seguir serão estudadas.

b. Assistência ao pessoal - O objetivo imediato da assistência ao pessoal
é cuidar das necessidades e do bem-estar dos indivíduos.

(1) Repouso e Licença
(a) O oficial de pessoal tem responsabilidade de EM pela proposta da

distribuição de quotas para áreas de repouso, de recuperação e centros de
recreação e pela supervisão de EM destas áreas. Não se pode estabelecer uma
política rígida regulando a distribuição das quotas. Tal política é em função de
muitos fatores que o oficial de pessoal deve avaliar toda vez que recebe uma quota.
Pelo menos, é necessário que faça a coordenação com os oficiais do EM que
exercem supervisão de EM sobre as atividades das organizações que estão sendo
consideradas para o recebimento de quotas.

(b) O oficial de pessoal é o responsável por assegurar a existência
dos serviços de reembolsáveis, unidades de serviço especial, destacamentos
postais, de finanças, serviços de banho e lavanderia, assim da organizações da
assistência humanitária.

(2) Rodízio - o oficial de pessoal é responsável pela proposta de normas
relativas ao rodízio de indivíduos, supervisão da execução do programa de rodízio
e proposta de mudanças ou alterações nas citadas normas. Coordena com outros
oficiais do EM interessados no assunto para manter-se informado da repercussão
do programa de rodízio no cumprimento da missão.

(3) Serviço postal - caso a força terrestre opere o serviço postal em
campanha, o oficial de pessoal tem responsabilidade de EMG no preparo de
planos para o serviço postal da organização. O ajudante geral é responsável pela
operação do sistema postal de acordo com os regulamentos do Exército.

(4) Serviço especiais - tais atividades são responsabilidades de EM
especial, afeta ao ajudante geral, sob a supervisão do oficial de pessoal.

(5) Serviço de reembolsáveis - o fornecimento de artigos reembolsáveis
é um fator importante para o moral e exige a atenção contínua do oficial de pessoal.
Este coordena suas atividades com as do oficial de logística, para determinar os
artigos a serem fornecidos pelos armazéns reembolsáveis como parte da ração
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de campanha e quais os que devam ser postos à venda pelos reembolsáveis. É
também responsável pela avaliação da repercussão destes serviços no moral,
fazendo as propostas que julgar convenientes. Quando forem utilizadas instala-
ções móveis, o oficial de pessoal, também, é responsável pela orientação e
supervisão de EM em sua área.

(6) Atividade religiosa - na Bda, na DE ou nos Esc Sp, o chefe de serviço
de assistência religiosa pode ser um membro do EM especial. O oficial de pessoal
coordena com este chefe, a fim de assegurar que os orientadores qualificados das
organizações subordinadas gozem de todas as facilidades possíveis para a efetiva
execução de suas atividades. Muito embora tais orientadores não tenham
responsabilidade de EM no planejamento e supervisão do programa de moral da
organização, deverão prover assessoramento e orientação.

(7) Orientação moral - o oficial de pessoal tem responsabilidade de EM
pela execução do programa de orientação moral e coordena as ações necessárias
para um programa contínuo e integrado.

c. Relatório de perdas - O relatório de perdas é um documento de pessoal
bastante importante, em razão da grande influência que exerce tanto sobre o moral
do pessoal militar, quanto da população civil, bem como em outros aspectos da
administração do Exército. Ao falecer um integrante da força terrestre, seu parente
ou pessoa de mais próximo relacionamento deve ser informado a respeito do fato,
com todos os detalhes apurados. Dessa forma, é necessário existir um sistema
eficiente para obtenção, verificação e transmissão de informações a respeito de
perdas. O oficial de pessoal elabora planos para estabelecer um sistema de
relatórios de perdas e baixa instruções, antes do combate, sobre os procedimen-
tos em todos os escalões de comando subordinados. O adjunto geral opera o
sistema de relatórios de perdas de acordo com os regulamentos do Exército.

d. Condecoração e recompensas
(1) O oficial de pessoal deve assegurar que:

(a) planos antecipados estabeleçam a política de condecorações e
recompensas;

(b) todas as organizações, antes de entrarem em combate, tenham
baixado instruções e normas de conformidade com os planos;

(c) propostas para recompensas sejam feitas rápida e corretamente,
de acordo com as normas estabelecidas e com os regulamentos;

(d) propostas para recompensas sejam processadas e concedidas
com propriedade, eficiência e rapidez;

(e) os atos de concessão se tornem conhecidos no âmbito de suas
organizações e que o oficial de relações públicas preste as informações para o
público externo; e

(f) ações corretivas sejam tomadas quanto à política de condecora-
ções e recompensas, caso elas falhem no estabelecimento dos padrões de
comparação e distribuição eqüitativa.

(2) O oficial de pessoal deve medir freqüentemente a eficiência da política
estabelecida para condecorações e recompensas. Com esta finalidade, as
medidas comumente empregadas são:

(a) visita de EM;
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(b) reunião e análise de estatística com base em dias de combate e
em feitos heróicos;

(c) comparação com elementos vizinhos de organização e missões
similares;

(d) supervisão das comissões ou organismos específicos para
recompensas;

(e) verificação e acompanhamento dos processos dentro do próprio
comando;

(f) registro cuidadoso das propostas de recompensas;
(g) reunião ou conferências com os oficiais de pessoal dos escalões

subordinados;
(h) reuniões com os chefes de serviço de assistência religiosa das

organizações; e
(i) análise das pesquisas de opinião realizadas.

A-11. SEPULTAMENTO

O oficial de pessoal coordena com o oficial de operações, para garantir que
os programas de instrução incluam o treinamento e os procedimentos adequados
no trato com os mortos e seus espólios. Revê os planos para execução de
sepultamentos a fim de assegurar, segundo a estimativa de perdas em ação, a
existência de organizações e instalações apropriadas para esses atos. Coordena
com o oficial de logística o necessário Ap Log, particularmente o de transporte,
decorrente desses planos. Normas específicas e rigorosas deverão ser elabora-
das para operações especiais, inclusive em ambiente de selva.

A-12. DISCIPLINA E JUSTIÇA MILITAR

a. Generalidades - Todos os oficiais do EM têm responsabilidades pela
disciplina na organização. O oficial de pessoal e os oficiais do EM especial a ele
ligados, têm, entretanto, a maior parcela de responsabilidade direta a esse
respeito.

(1) O oficial de pessoal é responsável pela supervisão e preparação das
normas de observância das leis e regulamentos, particularmente sobre planos,
normas e procedimentos. O chefe do serviço de polícia assessora o Cmt e o EM
nos assuntos relativos à manutenção da lei e da ordem e é o responsável pela
execução das leis, regulamentos e ordens dentro de sua esfera de atribuição.

(2) O oficial de pessoal se preocupa mais com os efeitos da aplicação da
justiça militar e com os problemas gerais de disciplina, lei e ordem, do que com
a administração da justiça militar. O assessor jurídico é responsável direto pela
supervisão e orientação da administração da justiça militar na organização e
embora se ligue diretamente ao Cmt nos assuntos relativos à justiça militar
mantém o oficial de pessoal informado sobre os assuntos relativos à disciplina,
à lei e a ordem na organização.

b. As medidas abaixo relacionadas devem ser desenvolvidas e/ou incenti-
vadas pelo oficial de pessoal, visando à manutenção da disciplina, da lei e da
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ordem:
(1) Medidas preventivas - induzem o pessoal militar a desenvolver hábitos

e atitudes de obediência e respeito à autoridade e a eliminar as causas existentes
ou potenciais de violação da lei ou de comportamento hostil. Citam-se as
seguintes:

(a) instrução;
(b) emprego adequado dos princípios de chefia em todos os esca-

lões;
(c) orientação cuidadosa e completa dos militares quanto aos seus

direitos e obrigações, à necessidade da lei e da ordem e às prescrições dos
códigos de Justiça Militar e Código Penal Militar;

(d) cerimônia e programas para desenvolver o espírito militar, o
espírito de corpo, a apresentação e a eficiência pessoais;

(e) o emprego apropriado da PE;
(f) cooperação entre organizações militares e autoridades civis locais

(em ligação com o oficial de assuntos civis);
(g) adaptação das medidas disciplinares às condições locais;
(h) implementação de medidas decorrentes de sugestões, recomen-

dações e críticas oportunas feitas pelos comandantes;
(i) implementação de adequada política de dispensas;
(j) proibição da freqüência a áreas e estabelecimentos civis conside-

rados como focos de problemas;
(l) advertência pessoal e aconselhamento nos casos de transgressão

leve da disciplina;
(m) estudo e análise das causas de transgressão e eliminação

destas causas;
(n) evitar, tanto quanto possível, medidas disciplinares que afastam

o transgressor da instrução ou do combate;
(o) manutenção do registro de dados concretos e indicadores da

situação da disciplina e do moral, bem como o relativo à situação atual do pessoal
punido, do retardo no julgamento e da natureza das transgressões, a fim de, o mais
cedo possível, identificar as tendências indesejáveis na disciplina ou na adminis-
tração da mesma;

(p) garantia de que seja concedida uma oportunidade para que os
homens sejam ouvidos nas queixas e, quando procedentes, sejam adotadas
medidas corretivas apropriadas;

(q) estímulo à freqüência aos serviços religiosos; e
(r) reabilitação durante e após o confinamento.

(2) Medidas corretivas - aplicam-se aos transgressores não mais pas-
síveis de medidas preventivas. Incluem-se as punições e penas previstas no
regulamento disciplinar e no Código Penal Militar. As ações corretivas, em cada
caso particular, devem ser aplicadas no mínimo necessário à obtenção dos fins
procurados pela justiça e pela disciplina.

c. Extraviados são os militares que, sem permissão, estão afastados de
suas unidades durante as operações de combate ou manobra. A instalação e a
operação de postos de extraviados e os pontos de coleta de extraviados são da
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responsabilidade do chefe do serviço de polícia, sob a supervisão do oficial de
pessoal.

d. Justiça militar
(1) O oficial de pessoal, no desempenho de suas responsabilidades

relacionadas com a justiça militar, assegura que as normas relativas aos
seguintes assuntos sejam suficientemente divulgadas e cumpridas:

(a) medidas previstas;
(b) estudo de casos com a finalidade de identificar e eliminar as

causas de negligências;
(c) previsões de número adequado de membros para designação para

os conselhos de justiça;
(d) qualificação dos membros dos conselhos de justiça;
(e) rodízio de todos os membros dos conselhos de justiça; e
(f) verificação freqüente do funcionamento das instalações de

confinamento.
(2) Os registros estatísticos do assessor jurídico são fontes valiosas de

dados quanto à situação da disciplina na organização.

A-13. ADMINISTRAÇÃO DO QUARTEL-GENERAL/POSTO DE COMANDO (QG/
PC)

a. A administração do QG/PC é o controle de sua organização e de seu
funcionamento para permitir que as operações se realizem com um máximo de
eficiência. Trata da disposição interna, do controle e da padronização de
procedimentos e outras atividades nos QG/PC. Ao oficial de pessoal cabe a
responsabilidade de assessorar o Cmt na supervisão das atividades administra-
tivas do QG/PC. Ao desincumbir-se destas obrigações, o oficial de pessoal não
se inclui nas prerrogativas de outros oficiais do EM na atividade de suas próprias
seções.

b. Atividades - O oficial de pessoal é responsável pelas seguintes
atividades de administração do QG/PC:

(1) organizar e administrar a seção de pessoal;
(2) supervisionar o deslocamento, a distribuição interna, a segurança e

a organização geral do QG/PC e coordenar essas ações nos escalões onde não
exista o Cmt do QG/PC;

(3) propor mudanças na administração que aumentem a eficácia e a
eficiência do QG/PC, assessorado pelo Cmt do QG/PC, quando este existir;

(4) propor reajustes no EM para fazer face aos novos esforços requeridos
pela missão; e

(5) supervisionar a distribuição dos abrigos na área do QG/PC para a tropa
e elementos integrantes e coordenar essa distribuição nos escalões onde não
exista o Cmt QG/PC.

c. Distribuição interna do QG/PC
(1) A distribuição do pessoal, grupos, equipamentos e instalações dentro

de cada seção são, em geral, um assunto afeto a cada chefe de seção. No entanto,
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o oficial de pessoal, no desempenho de suas responsabilidades pela administra-
ção do QG/PC, sugere ou propõe, quando necessário, medidas que venham a
aumentar a eficiência ou a economia dos meios disponíveis.

(2) A disposição interna, localização e distribuição do espaço das seções
se baseiam no desejo, diretrizes e normas do Cmt e dependem das instalações
disponíveis.

d. Deslocamento do QG/PC
(1) As NGA, normalmente, tratam dos deslocamentos táticos de um QG/

PC e da ocupação da nova área. O oficial de pessoal auxiliado pelo Cmt do QG/
PC, quando este existir, é responsável: pela elaboração e coordenação dos
planos; pelas ordens preparatórias dirigidas aos órgãos do QG/PC a fim de alertá-
los quanto ao deslocamento; pelo planejamento, organização e controle do
movimento de acordo com as NGA; pela execução de um movimento ordenado
para a nova área; pelo estabelecimento e ocupação do novo local com presteza
e sem interromper a continuidade da operação.

(2) O oficial de pessoal, ou seu representante designado, normalmente,
chefia o destacamento ou equipe, composta de representantes dos vários
elementos do QG/PC, no reconhecimento e seleção da localização exata da nova
área de estacionamento do QG/PC. Escolhe o local preciso em coordenação com
outros oficiais do EM, particularmente com o oficial de comunicações e eletrônica
e o Cmt do QG/PC. Aquele destacamento ou equipe determina a organização, a
disposição e a distribuição de abrigos na nova área, antes da chegada do grosso
da instalação.

A-14. ESTUDO DE SITUAÇÃO DE PESSOAL

O oficial de pessoal elabora o estudo de situação de pessoal para
determinar sua influência nas operações e vice-versa. O estudo inclui as propostas
do oficial de pessoal para informar sobre as necessidades previstas. Pode ser
escrito, particularmente, nos escalões mais elevados. Na DE e escalões meno-
res, o estudo de situação de pessoal é, freqüentemente, registrado sob a forma
de notas e, usualmente, é apresentado oralmente.

A-15. PLANOS E ORDENS

a. O oficial de pessoal geralmente inicia o seu planejamento antes do Cmt
chegar à decisão; faz os reajustes necessários para melhor apoiá-la. O plano é
reexaminado após sua elaboração para verificar se apóia devidamente a missão
da organização e se está de acordo com as normas vigentes. Quando aprovado
pelo Cmt, o plano é distribuído sob uma das seguintes formas:

(1) aspectos de pessoal pertencentes à logística operacional: no Prf 4 da
ordem (plano) de operações ou no anexo de Ap Log ou ainda na ordem (plano) de
Ap Log;

(2) aspectos de pessoal não pertencentes à logística operacional: no Prf
6 da ordem (plano) de operações ou no anexo de pessoal; e
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(3) através de outros meios: documentos administrativos, reuniões ou
mensagens.

b. Quando usada a ordem de Ap Log ou a ordem de operações, o oficial de
pessoal redige a parte de pessoal e a entrega ao oficial do EMG encarregado da
elaboração e difusão das ordens e dos anexos.

A-16. DIVERSOS

O oficial de pessoal tem responsabilidade de EM por determinados
assuntos relativos ao indivíduo fora das categorias especificadas até agora. As
mais importantes destas atividades correspondem à supervisão da educação do
pessoal militar, escolas para os dependentes, casamento com pessoal estrangei-
ro, relações da comunidade e outros assuntos administrativos não afetos a outras
seções do EMG. Incluem ainda as atividades que propiciem proteção a direitos
e apoio à família do militar e são desenvolvidos dentro e fora do TO por solicitação
e, quando factível, com o acompanhamento de EM do oficial de pessoal.

A-17. REGISTROS

a. Diário.

b. Caderno de trabalho.

c. Arquivo de ordens e decisões.

d. Carta de situação de pessoal. Esta carta retrata as instalações atuais e
o dispositivo das organizações que afetam as atividades de pessoal. Podem incluir
localizações atuais bem como a previsão de futuras localizações dos QG/PC das
principais organizações, organizações de recompletamento, órgãos civis de
pessoal, organizações trabalhistas civis, unidades de sepultamento, postos de
coleta de mortos, cemitérios, unidades de banho e de lavanderia, instalações de
prisioneiros, postos de extraviados e postos de coleta de extraviados, unidades
de polícia do exército, unidade de finanças, unidades do serviço postal e áreas de
repouso, recuperação e recreação. Os dados referentes a pessoal, do calco anexo
à ordem logística, são retirados desta carta.

e. Estimativa de perdas de pessoal.

f. Tabelas de coeficientes de perdas de pessoal.

g. Sumário de acidentes. Estes indicam a origem das perdas fora de
combate. Os elementos subordinados analisam e relatam os seus sumários de
acidentes aos escalões superiores, a fim de determinar as tendências e os tipos
de acidentes mais comuns para o planejamento das operações e estabelecer
controles realísticos. Sumários cuidadosamente organizados dos acidentes
identificam as perdas e falhas de pessoal e material que exijam ações corretivas.

h. Todo esforço deve ser feito no sentido de que esses registros sejam
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confeccionados utilizando os recursos técnicos disponíveis e adequados, princi-
palmente os meios de informática.

A-18. RELATÓRIOS

a. Sumário diário de pessoal - É um meio que o oficial de pessoal
emprega para obter as informações atualizadas sobre a situação de pessoal
resultante das ações das organizações para um dado período. O anexo G
apresenta um memento de sumário de pessoal. A Bda e a DE elaboram este
relatório até uma determinada hora de cada dia, coletando os dados e as
informações recebidas das organizações. Sempre que possível, a Bda e a DE
escolhem uma hora que não sobrecarregue os encargos administrativos das
unidades de combate. O relatório contém informações relativas ao efetivo previsto,
às perdas e aos recompletamentos. Normalmente, a Bda e a DE não remetem o
documento propriamente dito ao Esc Sp; apenas os totais consolidados são
transmitidos, em códigos, pelos canais de comando, aos escalões superiores. O
oficial de pessoal é responsável pela observância do horário em que estes totais
consolidados são transmitidos ao escalão imediatamente superior.

b. Relatório periódico de pessoal
(1) A seção de pessoal reúne os relatórios e os consolida num único

documento, submetendo-o ao Cmt e ao Esc Sp, periodicamente ou a pedido. O
relatório apresenta dados que indicam a situação do pessoal. Os itens abrangidos
pelo relatório de pessoal incluem todas as atividades de pessoal de uma
organização para um determinado período.

(2) O valor deste relatório é duplo:
(a) em primeiro lugar, permite a obtenção periódica, pelo Cmt e oficial

do EM interessados, de uma recapitulação dos fatos pertinentes a todas as
atividades de pessoal na organização; mediante a comparação destes fatos com
os constantes dos relatórios anteriores, o Cmt e o EM podem, prontamente,
determinar quais as atividades e organizações que requerem maior atenção;

(b) em segundo lugar, serve de subsídio para a parte referente a
pessoal do relatório de operações da organização.

(3) Muitos dos dados constantes do relatório periódico de pessoal
originam-se dos registros da seção de pessoal e das seções do EM especial,
particularmente da seção de ajudância geral. As grandes unidades e unidades
subordinadas devem remeter apenas dados não disponíveis no QG/PC.

(4) O ANEXO G apresenta um memento de um relatório periódico de
pessoal.

c. Relatório de perdas em combate e fora de combate
(1) Estas perdas constam dos relatórios das organizações remetidos ao

oficial de pessoal, por intermédio do ajudante geral, de acordo com instruções
específicas.

(2) Estes relatórios possuem dupla finalidade:
(a) prover dados completos para notificação aos familiares, bem

como dispor de dados para efetuar pagamentos, seguros, pensões e processos
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de reforma;
(b) fornecer, informações necessárias para a organização de tabelas

de coeficientes de perdas; necessidades previstas de recompletamento; e facilitar
o levantamento preciso do efetivo em pessoal.

A-19. CONSIDERAÇÕES ORGANIZACIONAIS

a. Sepultamento - Nos escalões Bda e superiores, o oficial de pessoal é
responsável por todos os assuntos de EM de pessoal ligados às atividades de
sepultamento no seu nível. Coordena diretamente com o comando de apoio os
assuntos relativos ao apoio às operações de sepultamento. Exerce supervisão de
EM diretamente ao invés de ser representado ou assessorado por um oficial do
EM especial.

b. Prisioneiros de guerra e civis internados
(1) No Ex Cmp e Esc Sp, o oficial de pessoal é o responsável por todas

as atividades de EM de pessoal no seu escalão relacionadas com PG e civis
internados. Os procedimentos são semelhantes aos tratados quanto a sepulta-
mento.

(2) Na DE e na Bda, o oficial de pessoal é também responsável pelas
atividades de EM de pessoal relacionadas com prisioneiros de guerra e civis
internados; no entanto, limita-se à supervisão de EMG, enquanto que o chefe do
serviço de polícia realiza, em detalhes a coordenação e a execução.

ARTIGO III

INTELIGÊNCIA

A-20. GENERALIDADES

a. A área funcional de Inteligência abrange os ramos Inteligência e Contra-
inteligência. Ambos são partes integrantes das atividades de todas as organiza-
ções e indivíduos. As publicações doutrinárias da série 30 definem e estudam
estes assuntos.

b. De maneira geral, as responsabilidades do oficial de inteligência são as
mesmas em todos os escalões. Contudo, as exigências de determinada atividade
variam, em finalidade e amplitude, com os escalões e os diferentes tipos de
comando. Tais diferenças são abordadas a seguir.

A-21. COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO

a. O oficial de Inteligência coordena, continuadamente, com outros oficiais
do EM, visando determinar as Necessidades de Inteligência (NI) e assegurar a
integração das atividades de inteligência no conjunto das operações. Outros
oficiais do EM coordenam ações com o oficial de inteligência, sempre que
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necessário. As relações características, que refletem o alto grau de coordenação,
exigem que:

(1) todos os oficiais de EM utilizem a análise de operações e os estudos
de inteligência na avaliação dos efeitos das condições climáticas e meteorológicas,
do terreno e das possibilidades do inimigo, relacionadas com as atividades de
seus campos de interesses;

(2) os oficiais de comunicações e de guerra eletrônica prestem informa-
ções nos campos dos sistemas eletrônicos e de comunicações e auxiliem na
automatização do processamento, arquivo e recuperação dos dados obtidos por
outras fontes;

(3) o oficial de comunicação social e assuntos civis forneça dados nos
campos político, psicossocial e econômico para inclusão na análise da área de
operações e, por outro lado, auxilie todas as atividades de inteligência que tenham
conexão com a comunicação social e assuntos civis, tais como censura ou
detenção de agentes inimigos entre a população civil;

(4) os elementos do EM, que precisem de dados ou conhecimentos de
inteligência específicos sobre a situação, apresentem suas NI ao oficial de
inteligência para inclusão (ou aproveitamento) no seu plano de busca;

(5) todos os oficiais do EMG proponham ao oficial de inteligência os
Elementos Essenciais de Inteligência (EEI) ou Outras Necessidades de Inteligên-
cia (ONI) inerentes aos seus campos de interesse.

b. O oficial de inteligência pode supervisionar diretamente e/ou exercer o
controle operacional dos seguintes órgãos de busca:

(1) batalhões, companhias, pelotões, destacamentos ou equipes de
guerra eletrônica ou de inteligência militar;

(2) unidades blindadas e de cavalaria mecanizada (quando empregadas
em missões de inteligência);

(3) elementos de vigilância e de reconhecimento terrestre;
(4) elementos de vigilância e reconhecimento aéreo das U Av (da F Ae ou

da F Ter);
(5) elementos de ataques das unidades de aviação (da F Ae ou da F Ter;

quando empregadas em missões de inteligência);
(6) patrulhas de longo alcance e patrulhas de reconhecimento;
(7) agentes; elementos que cruzarem as linhas amigas e inimigas; outros

meios ligados às atividades similares de inteligência;
(8) elementos orgânicos ou em reforço, civis ou militares, nacionais ou

aliados, especializados em inteligência; e
(9) elementos de busca de alvos (quando empregados em missões de

inteligência).

A-22. BUSCA DE DADOS

a. Generalidades
(1) O oficial de inteligência supervisiona e coordena as atividades de

busca de dados por parte da organização. Supervisão e coordenação apropriadas
destas atividades melhoram a qualidade e aumentam a quantidade dos dados e
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conhecimentos de inteligência disponíveis.
(2) O oficial de inteligência consolida todos os EEI solicitados para a

operação e confecciona o Plano de Busca de Informes, ordens e pedidos de
busca, levando em consideração as fontes de informações disponíveis e os órgãos
de busca existentes.

(3) O oficial de inteligência deve ter um conhecimento das fontes
disponíveis, dos órgãos de busca e dos tipos de dados que cada uma daquelas
fontes pode fornecer. Deve ter conhecimentos da manobra para que possa
fornecer os dados e conhecimentos de inteligência necessários ao sucesso da
operação. Igualmente, deve possuir um conhecimento perfeito das táticas,
organização e características do inimigo. Sobretudo, deve ser particularmente
competente nos campos da vigilância e da contra-vigilância, reconhecimento e
contra-reconhecimento e nas operações de busca de alvos.

(4) As publicações doutrinárias da série 30 apresentam um estudo sobre
a busca de dados, incluindo fontes, órgãos, necessidades de inteligência (NI) e
suas prioridades e desdobramentos, indícios, planos de busca, ordens e pedidos.

(5) A busca, a análise, a interpretação e a difusão de conhecimentos
técnicos de inteligência estão contidas em manual específico.

b. Reconhecimento
(1) Reconhecimento terrestre - o oficial de inteligência, ao elaborar planos

para o reconhecimento terrestre e realizar a coordenação destes com o oficial de
operações, assegura-se que as ordens e os pedidos aos elementos de combate
não interferem no cumprimento das suas missões principais. Além disso, o oficial
de inteligência deve estar plenamente informado das operações de combate
planejadas, a fim de apoiar a operação e integrar o reconhecimento terrestre com
as atividades de combate, sempre que possível.

(2) Reconhecimento aéreo - o oficial de inteligência tem responsabilidade
de EM por todos os assuntos que dizem respeito ao reconhecimento aéreo.

c. Vigilância de combate - O oficial de inteligência realiza a supervisão
de EM da vigilância de combate aérea e terrestre. Em coordenação com o oficial
de operações, atribui prioridades às missões de modo semelhante ao
processamento de pedidos para o reconhecimento. As IP 30-1 A ATIVIDADE DE
INTELIGÊNCIA MILITAR, 2ª PARTE - A INTELIGÊNCIA NAS OPERAÇÕES
MILITARES contém informações sobre coordenação de EM entre a inteligência
e as demais seções.

(1) O oficial de inteligência tem as seguintes responsabilidades de EM:
(a) planejar a observação sistemática da área de operações;
(b) atribuir prioridades às missões, em coordenação com o oficial de

operações; e
(c) coordenar e integrar todos os meios de vigilância, de comunica-

ções e eletrônicos, considerados como fontes de dados.
(2) O oficial de operações tem as seguintes responsabilidades de EM:

(a) designar U e SU de combate para emprego na execução da
vigilância de combate;
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(b) fornecer dados e conhecimentos de inteligência sobre as forças
amigas, incluindo suas localizações, atividades e planos; e

(c) especificar as características dos alvos que são de especial
interesse para as missões em curso.

(3) Os oficiais do EM especial, interessados na vigilância de combate,
seja como agentes operadores, seja como usuários dos seus efeitos, são os
abaixo citados:

(a) o oficial de comunicações e eletrônica, que estabelece as
ligações necessárias, assessora em todos os assuntos de comunicações e de
guerra eletrônica e fornece determinados meios de vigilância de combate;

(b) o oficial de ligação aérea, que prevê os meios de vigilância aérea;
(c) o oficial de artilharia, que fornece meios para a vigilância de

combate e se beneficia dos seus resultados na busca de alvos.

d. Busca de alvos
(1) O oficial de inteligência tem responsabilidades de EMG na busca de

alvos, fornecendo dados aos demais oficiais dos sistemas Op, principalmente,
manobra, Ap F e C2.

(2) O oficial de operações, o de comunicações e eletrônica e o coorde-
nador do apoio de fogo têm particular interesse nas atividades de busca de alvos.

(a) O elemento de comunicações e eletrônica, de artilharia e outros
elementos de apoio de fogo têm meios orgânicos para a busca de alvos e, de
acordo com a diretriz do Cmt e com os planejamentos do oficial de inteligência,
realizam a referida busca com esses meios.

(b) Durante o planejamento de uma operação com previsão de ataque
nuclear, o oficial de operações transmite ao de inteligência a orientação sobre os
tipos de alvos e NI a serem levantadas. O oficial de inteligência organiza, então,
uma lista dos prováveis alvos baseados nos dados e conhecimentos de inteligên-
cia disponíveis sobre o inimigo, seus hábitos e nas características das áreas de
operações. Determina um esforço de busca de dados empregando todos os meios
disponíveis para detectar indícios para um esforço de busca mais intensivo, a fim
de prover os detalhes de inteligência necessários sobre os alvos para confirmar
a presença daqueles considerados suspeitos.

(3) A autoridade competente, normalmente, aciona outros meios de
busca de alvos da organização, de acordo com as instruções constantes das
ordens e dos pedidos emanados da seção de inteligência.

(4) Geralmente, os mesmos procedimentos se aplicam tanto às situa-
ções nucleares como às não nucleares; contudo, uma descentralização maior do
esforço da busca de alvos é adotada em uma situação não nuclear.

e. Previsão de precipitações radioativas, direção (controle) e levantamento
radiológico.

(1) Responsabilidades do oficial de inteligência.
(a) Revisão dos planos do oficial de defesa química, biológica e

nuclear para o cumprimento das atividades de precipitação radioativa de armas
nucleares lançadas pelo inimigo e de todas as operações, certificando-se de que
tais planos apóiam a operação e submetendo-os ao Ch EM para aprovação pelo
Cmt.
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(b) Garantia de que as normas para busca e avaliação são
estabelecidas e que meios de comunicações se acham disponíveis para difusão
de dados e conhecimentos de inteligência sobre precipitação radioativa originária
de armas lançadas pelo inimigo e sobre todas operações.

(c) Avaliação do efeito da precipitação prevista na área de operações
sobre as possibilidades do inimigo e nossas operações e fornecimento das
estimativas para os elementos interessados do EM e o Cmt.

(2) A coordenação e integração com o oficial de operações é essencial
para assegurar um mínimo de conflito de interesse entre as responsabilidades
deste na previsão e difusão de dados e conhecimentos de inteligência sobre a
precipitação radioativa das armas lançadas pelas forças amigas e as responsa-
bilidades do oficial de inteligência no que se refere ao emprego de armas pelo
inimigo.

A-23. PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS (OU AVALIAÇÃO DE DADOS)

A seqüência seguida pelo oficial de inteligência ao avaliar um dado
(mediante a aplicação da técnica de avaliação de dados (TAD) ou ao aplicar a
"metodologia para a produção do conhecimento de inteligência" para efetivamente
produzir um conhecimento de inteligência é função da natureza e conteúdo destes
dados e/ou conhecimentos de inteligência. As IP 30-2 PRODUÇÃO DO CONHE-
CIMENTO DE INTELIGÊNCIA fornecem os detalhes da "metodologia para a
produção do conhecimento de inteligência".

A-24. CONTRA-INTELIGÊNCIA

a. No planejamento das medidas de contra-inteligência, o oficial de
inteligência leva em consideração a segurança da organização, com ênfase na
obtenção da surpresa sobre o inimigo bem como da negação de dados diante dos
reconhecimentos levados a efeito por este.

(1) O oficial de inteligência propõe as contramedidas apropriadas a fim de
evitar que o inimigo, pelo estudo das nossas atividades, descubra as intenções
do comando. Propõe ainda contramedidas para, caso reveladas as intenções do
comando, tal fato não ponha em perigo o cumprimento da missão. Para
estabelecer medidas apropriadas de contra-inteligência, o oficial de inteligência
elabora um Estudo de Situação de Contra-inteligência, abrangendo as possibili-
dades do inimigo quanto à inteligência, guerra eletrônica, sabotagem, espiona-
gem e subversão e suas repercussões na missão da organização. Coordena com
outros oficiais para determinar quais as atividades que exigem apoio de contra-
inteligência. Ao esboçar medidas de contra-inteligência, o oficial de inteligência
coordena com o restante do EM a fim de assegurar que tais medidas propostas
não restrinjam, desnecessariamente, outras atividades operacionais.

(2) Uma folha de trabalho das medidas de contra-inteligência auxilia o
estabelecimento de providências apropriadas.

(3) A folha de trabalho das medidas de contra-inteligência constitui a base
para o respectivo plano, que, quando terminado, se torna apêndice ao anexo de
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inteligência da ordem de operações ou o parágrafo 4 do anexo de inteligência (IP
30-1 A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA MILITAR, 2ª PARTE – A INTELIGÊNCIA
NAS OPERAÇÕES MILITARES).

b. Nos comandos de Ap Log, deve ser dada ênfase à segurança militar, à
interdição de dados ao inimigo, à proteção das instalações importantes, à
segurança dos terminais de transporte, e os deslocamentos na fronteira.

c. Na DE e, excepcionalmente, na brigada, o chefe da seção de contra-
inteligência do elemento de inteligência militar em reforço auxilia o oficial de
inteligência no planejamento e supervisão das medidas de contra-inteligência. O
batalhão de inteligência militar, ou organização equivalente, executa estas
funções no Ex Cmp.

d. Os fundamentos básicos da contra-inteligência estão consubstanciados
nas IP 30-3 RAMO CONTRA-INTELIGÊNCIA.

A-25. ANÁLISE DA ÁREA DE OPERAÇÕES

a. Generalidades
(1) A análise da área de operações é um estudo que visa determinar os

efeitos da área de operações sobre as operações amigas e inimigas. Ao realizá-
la, o oficial de inteligência não se prende à análise dos efeitos das condições
climáticas e meteorológicas, do terreno, de outros fatores e do inimigo sobre as
linhas de ação específicas levantadas pelo oficial de operações ou pelo Cmt, em
seus estudos de situação, mas sim, fundamenta sua análise no tipo de manobra
que a missão impõe, isto é, atacar, defender, retardar etc. Por esse motivo, sua
análise constitui o alicerce sobre o qual se desenvolverão as linhas de ação
amigas e as inimigas nos estudos de situação do Cmt e do EM.

(2) O oficial de inteligência tem responsabilidade de EM pelo início,
coordenação, segurança de execução e difusão oportuna da análise da área de
operações. Outras seções do EM colaboram, dentro de seus respectivos setores,
a fim de que a análise, em seu estágio final, represente um esforço consolidado.
Estas contribuições incluem:

(a) estudos do terreno do oficial de engenharia;
(b) dados e conhecimentos de inteligência, estudos e previsões

meteorológicas fornecidas pela F Ae;
(c) dados e conhecimentos de inteligência sobre as características

do estado atual dos cursos de água e da transitabilidade do solo, fornecidas pelo
oficial de engenharia; e

(d) dados e conhecimentos de inteligência do oficial de comunicação
social e assuntos civis sobre aspectos psicossociais, econômicos e tecnológicos
e campos relacionados.

(3) O oficial de inteligência emprega ao máximo outras fontes de dados,
inclusive as análises de outros comandos, pesquisas de órgãos de inteligência
governamentais e estudos e publicações locais. As análises de outros comandos
são fontes preciosas de dados e conhecimentos de inteligência , se bem que não
se apliquem, diretamente, em seu todo ao escalão considerado.

A-24/A-25



C 101-5

A-22

(4) A despeito do assessoramento recebido, o oficial de inteligência é o
responsável pela interpretação das características da área de operações, pela
previsão das necessidades de inteligência e pela produção e difusão de conheci-
mentos de inteligência relativos a estas características.

b. Elaboração e apresentação
(1) Quando possível, o oficial de inteligência elabora uma análise da área

de operações de provável atuação mesmo antes de a organização receber sua
missão atual. Ao receber a missão, o oficial de inteligência revê sua análise. Após
a tomada da decisão pelo Cmt, a análise da área de operações pode exigir
aperfeiçoamentos, tendo em vista a linha de ação adotada. À medida que a
operação se desenvolve, a inclusão de novas áreas, a mudança na missão ou o
recebimento de dados e conhecimentos de inteligência adicionais ou mais
precisos pode exigir uma revisão da análise. O Ex Cmp e escalões mais elevados,
normalmente, preparam análises escritas ao planejar suas operações. Nos
escalões divisão de exército e menores, o oficial de inteligência pode apresentar
uma análise escrita para operações planejadas, a serem realizadas a grandes
distâncias, tais como aeroterrestres, anfíbias e aeromóveis; contudo, em outras
operações, pode fazer uso da análise do Ex Cmp, suplementada pelos dados e
conhecimentos de inteligência de interesse particular à organização. Quando for
o caso, a brigada adota igual procedimento.

(2) O ANEXO H deste manual contém o memento de uma análise de área
de operações. As IP 30-1 A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA MILITAR, 2ª PARTE
– A INTELIGÊNCIA NAS OPERAÇÕES MILITARES contém dados adicionais
concernentes ao conteúdo de uma análise do inimigo e da área de operações a
partir do que é denominado Processo de Integração Terreno Condições
Meteorológicas e Inimigo (PITCI).

A-26. ESTUDO DE SITUAÇÃO DE INTELIGÊNCIA

a. Generalidades
(1) O estudo de situação de inteligência é um dos principais trabalhos

resultantes das atividades do oficial de inteligência. A produção de conhecimentos
e, até mesmo, a simples avaliação de dados, se orienta para o estudo de situação
do inimigo; apresenta, analisa e discute as possibilidades do inimigo, suas
deficiências e capacidade combativa; tira conclusões quanto aos efeitos da área
de operações sobre as operações amigas, quanto à probabilidade relativa de
adoção pelo inimigo das L Aç que lhe são atribuídas e quanto às vulnerabilidades
do inimigo que possam ser exploradas. Através do estudo de situação de
inteligência, o Cmt pode comparar estes fatores com suas linhas de ação e
escolher a mais vantajosa.

(2) Todos os escalões de comando elaboram e mantêm seus estudos de
situação de inteligência. Uma vez que o estudo de situação de inteligência está
ligado a inúmeras variáveis, uma alteração em qualquer um dos fatores mais
importantes exige uma revisão de todo o estudo para determinar as implicações
da mudança. Um estudo de situação de inteligência atualizado deve ser apresen-
tado a qualquer tempo, pois seu processo é contínuo.
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(3) Ao preparar um estudo de situação de inteligência, o oficial de
inteligência formula hipóteses e tira conclusões lógicas, baseadas no conheci-
mento profundo do inimigo e no estudo cuidadoso dos dados e conhecimentos de
inteligência disponíveis. Após isto, toma medidas para verificar sua precisão.

b. Elaboração e apresentação
(1) O oficial de inteligência é o responsável pela elaboração e apresen-

tação do estudo de situação de inteligência; todavia, outros oficiais do EM podem
fornecer-lhe dados, conhecimentos de inteligência e assessoramento. Isso pode
incluir, quando aplicável:

(a) o oficial de operações - linhas de ação;
(b) o oficial de comunicação social e assuntos civis - aspectos civis

e de comunicação social;
(c) o oficial de engenharia - dados sobre o terreno;
(d) o oficial de artilharia - possibilidades da artilharia inimiga e alvos

identificados por Elm de busca de alvos;
(e) o oficial de comunicações e eletrônica e o de guerra eletrônica -

comunicações e guerra eletrônica;
(f) o oficial de guerra não-regular, quando previsto, ou oficial designa-

do em caso de sua inexistência - dados de áreas que não estão sob o controle
das forças amigas;

(g) outros oficiais do EM especial - demais dados, quando necessá-
rios.

(2) O oficial de inteligência apresenta seu estudo de situação sob a forma
verbal ou escrita. No Ex Cmp e nos escalões mais elevados, em princípio, ele é
escrito. A DE usa tanto um como outro, dependendo da urgência. Escalões abaixo
da Div, normalmente, usam apresentações verbais. Seja qual for a maneira de
preparar e apresentar, o oficial de inteligência faz o seu estudo apoiado, tanto
quanto possível, nos mementos prescritos.

A-27. ANEXO DE INTELIGÊNCIA

a. O anexo de inteligência é um meio de difundir os aspectos conclusivos
do estudo de situação de inteligência, ou seja, dados e conhecimentos de
inteligência e expedir instruções de inteligência para uma determinada operação.
Confirma as ordens e pedidos de dados e conhecimentos de inteligência que, em
forma fragmentária, foram expedidos e ainda estão em vigor por ocasião da
expedição do anexo.

b. Um anexo de inteligência é em geral preparado para cada operação.

c. O oficial de inteligência prepara o anexo de inteligência e o autentica,
quando necessário. O ANEXO E deste manual contém um memento de anexo de
inteligência.
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A-28. ESTUDOS E SUMÁRIOS DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

a. O oficial de inteligência tem responsabilidade de EM pela formação e
consolidação das necessidades de dados sobre condições climáticas e
meteorológicas e sobre as necessárias ações de coordenação com órgãos
provedores de informações meteorológicas. Assegura a distribuição de previsões
e sumários meteorológicos e de sumários e estudos climáticos, quando neces-
sário.

b. O oficial de inteligência analisa dados meteorológicos e fornece uma
avaliação dos seus efeitos sobre as operações militares. A análise da área de
operações contém grande parte desta avaliação; entretanto, o oficial de inteligên-
cia distribui avaliações especiais, sempre que necessário. Recebe assistência de
outros oficiais de EM, entre eles dos oficiais de engenharia, de transporte, de
comunicações e eletrônica, QBN, de ligação aérea e do oficial de guerra não
regular, quando existente.

c. As IP 30-1 A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA MILITAR, 2ª PARTE - A
INTELIGÊNCIA NAS OPERAÇÕES MILITARES apresenta um estudo sumário
(não aprofundado) das previsões meteorológicas e estudos e sumários climáticos
e meteorológicos.

A-29. NORMAS GERAIS DE AÇÃO

O oficial de Inteligência elabora as NGA da seção e a parte das NGA da
organização relativa à inteligência.

A-30. REGISTROS

a. Diário - O diário contém um sumário das mensagens importantes,
escritas ou verbais, recebidas e transmitidas, assim como as referências aos
sumários de inteligência, ordens, registros de conferências ou reuniões importan-
tes e assuntos semelhantes e que estão diretamente ligados à seção de
inteligência. O diário é o registro principal das atividades da seção de inteligência
da organização e deve ser informatizado. É encerrado diariamente ou ao fim de
uma fase ou período, conforme determinado.

b. Caderno de trabalho - Por conveniência, o caderno de trabalho de
inteligência pode ser formado por folhas soltas com indicador lateral de assuntos
e com títulos correspondentes ao tipo de relatórios de inteligência que a
organização normalmente elabora.

c. Documentos de trabalho
(1) O plano de busca, que engloba os EEI e ONI, é um valioso auxiliar no

planejamento e supervisão das atividades de busca.
(2) A folha de trabalho de contra-inteligência é um auxílio essencial para

o planejamento da contra-inteligência. Constitui-se no documento básico para a
elaboração de planos, ordens e pedidos de contra-inteligência.
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d. Carta de situação
(1) A carta de situação de inteligência diz respeito, principalmente, à

situação inimiga; além disso, apresenta determinados dados e conhecimentos de
inteligência sobre a situação amiga. A localização dos postos de comando dos
escalões superiores, vizinhos e subordinados, os limites entre os principais
escalões subordinados, a localização das unidades amigas de reconhecimento,
de elementos de forças especiais e os de vigilância aérea, e, quando houver uma
distância apreciável entre as posições amigas e inimigas, o limite anterior da área
de defesa avançada (LAADA) constituem o mínimo de dados e conhecimentos de
inteligência da situação amiga a constar da carta de situação.

(2) Os dados e conhecimentos de inteligência colocados em uma carta
variam com o escalão considerado. Quanto menor o escalão, mais detalhados são
os dados e conhecimentos de inteligência registrados. Por exemplo, a carta de
situação de uma DE mostra, em princípio, a localização das organizações
inimigas até o valor batalhão; entretanto, alguns elementos menores, particular-
mente meios de apoio de fogo, podem ser representados.

(3) O oficial de inteligência mantém a carta ou o calco de situação tão
simples quanto possível. Utiliza o manual de campanha C 21-30 ABREVIATU-
RAS, SÍMBOLOS E CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS, conforme preconiza. O
ANEXO D deste manual contém exemplo de carta e calco de situação.

e. Arquivo
(1) O arquivo do diário, que deve ser informatizado, contém cópias das

mensagens e documentos que são mencionados no diário de inteligência.
(2) O arquivo deve possuir mecanismos que possibilitem a rápida

recuperação dos dados e conhecimentos de inteligência , quando necessário.
(3) O arquivo da ordem de batalha contém fichas sobre a ordem de batalha

para registro das organizações inimigas, sua identificação, história e outros
detalhes.

A-31. RELATÓRIOS

A busca e a difusão de dados e conhecimentos de inteligência se realizam
através do recebimento e transmissão de numerosos relatórios que variam no seu
contexto, finalidade e formato. Os relatórios típicos são os abaixo relacionados,
cujos mementos encontram-se nas publicações doutrinárias da série 30 e no
ANEXO G, deste manual:

a. Relatório Especiais;

b. Relatórios de Inteligência;

c. Relatórios Suplementares de Inteligência;

d. Sumário Periódico de Inteligência;

e. Relatório Periódico de Inteligência;

f. Sumário Semanal de Inteligência;
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g. Relatório de Interpretação de Imagens (inclui a foto-interpretação);

h. Relatório de Interrogatório de Prisioneiros de Guerra;

i. Relatório de Bombardeio de Artilharia, de Morteiro e de Aviação;

j. Relatório de Explosões Nucleares, Precipitação Radioativa e de Ataques
Químicos e Biológicos;

l. Relatórios Climáticos e Meteorológicos.

A-32. INSTRUÇÃO DE INTELIGÊNCIA E CONTRA-INTELIGÊNCIA

Uma vez que todo o pessoal militar tem participação direta ou indireta na
atividade de inteligência, deve receber instrução sobre os ramos inteligência e
contra-inteligência. Os elementos destinados às atividades de inteligência rece-
bem instrução adicional apropriada às suas funções. O oficial de inteligência é o
responsável pelo planejamento e supervisão da instrução de sua seção, e, em
coordenação com o oficial de operações, supervisiona a instrução de inteligência
na organização. Prepara o programa respectivo, dirige os cursos de inteligência,
realiza visitas de EM, dirige exames e auxilia as organizações subordinadas na
obtenção dos meios de instrução de inteligência.

A-33. SUPRIMENTO DE CARTA

É estabelecido um canal direto de coordenação e supervisão entre o oficial
de inteligência e o elemento encarregado do suprimento de cartas, nos assuntos
ligados a carta e a atividades de suprimento de outros tipos de representação do
terreno (esboço, croquis, etc). No escalão Ex Cmp, o oficial de inteligência pode
exercer coordenação e supervisão através de um oficial do EM especial (oficial de
engenharia).
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ARTIGO IV

OPERAÇÕES

A-34. GENERALIDADES

A finalidade e a amplitude das áreas funcionais de operações varia com o
tipo de organização, o escalão e a situação em um determinado momento. O
oficial de operações assessora o Cmt no desempenho de suas responsabilidades
pelo controle das operações, que é um dos aspectos da direção geral que se inicia
com o planejamento e vai até a execução final das operações específicas. Nestas
condições, o oficial de operações planeja, coordena e integra as operações. O
oficial de operações é designado como chefe da 3ª seção, E3, oficial de operações
ou chefe da seção de planejamento e operações, dependendo da organização do
escalão considerado.

A-35. ÁREAS E NORMAS FUNCIONAIS

a. Nos comandos táticos, as normas e as áreas funcionais de operações
dizem respeito, fundamentalmente, à organização, à instrução e às operações de
combate.

b. Nos comandos de Ap Log, essas áreas e normas dizem respeito,
principalmente, à organização, à instrução e ao planejamento de todas as
operações e atividades da organização.

c. Os estudos das atividades de operações que se seguem incluem uma
orientação para as normas de EM.

A-36. COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO

a. Coordenação - A natureza das responsabilidades do oficial de opera-
ções exige um elevado grau de coordenação entre ele e os demais elementos do
EM. A organização, a instrução e o planejamento operacional, obviamente,
influenciam o cumprimento das tarefas que constituem as responsabilidades dos
demais oficiais componentes do EM. O oficial de operações, continuamente,
toma a iniciativa das ações de coordenação com outros elementos do EM e estes
devem mantê-lo informado das implicações sentidas nas suas áreas de interesse.

b. Supervisão - O oficial de operações exerce supervisão de EM sobre as
atividades que tenham relação direta com as suas áreas de interesse específico.
O capítulo 4 da 1ª parte relaciona as atividades que, normalmente, se enquadram
na supervisão de EM do oficial de operações de um comando tático e de um
comando de Ap Log. Algumas atividades ficam sob sua supervisão de EM em
todas as situações. Outras, somente em certas circunstância ou condições. O
oficial de operações pode, por exemplo, exercer supervisão de EM no controle de
trânsito numa operação de transposição de curso de água, até que o grosso das
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forças de combate tenha transposto o rio, quando o oficial de logística assume
essa responsabilidade de supervisão.

A-37. NORMAS GERAIS DE AÇÃO

O oficial de operações elabora as NGA da seção e a parte referente às
operações das NGA da organização. Os demais oficiais do EMG fornecem as
partes específicas de suas atividades necessárias para inclusão nas NGA da
organização.

A-38. ORGANIZAÇÃO

a. Ativação e desativação
(1) Para elaborar o plano geral de atividade de uma organização, o oficial

de operações analisa a missão desta, fixa tarefas a realizar e propõe os trabalhos
e uma programação para sua execução.

(2) O plano deve estabelecer os detalhes da organização, as prioridades
para a classificação de pessoal (particular atenção é dada à designação dos
quadros) e a distribuição complementar de armamento, equipamento e de
suprimento regulado ou controlado, com as instruções correspondentes.

(3) No decorrer da análise, quando da determinação das tarefas e da
preparação das fases detalhadas de ativação, torna-se essencial um alto grau de
coordenação com outros elementos do EM. Estes elementos do EM têm um
interesse direto e um conhecimento muito mais detalhado dos diversos campos
de atividade que condicionam a execução dessa operação. Outros oficiais do EM,
na verdade, realizam muito do planejamento detalhado, baseado na orientação
dada pelo oficial de operações, pelo Ch EM ou pelo próprio Cmt.

(4) Durante a fase de execução da atividade, o oficial de operações é o
responsável pelas unidades ou equipes de recebimento e processamento,
incluindo para tal, orientação, instrução e reorganização, no que for necessário.

(5) Para a desativação de uma organização, ele elabora e coordena um
plano similar (de natureza inversa).

b. Relação de unidades - O oficial de operações organiza e mantém
atualizada a relação de unidades. Estabelece normas que permitam a revisão
contínua da relação pelos elementos do EM interessados, a fim de assegurar que
o número e o tipo de organizações designadas sejam os que melhor possam
cumprir e apoiar a missão da organização.

c. Pedidos de distribuição de unidades - O oficial de operações solicita
unidades e equipes para integrar ou reforçar (exceto os recompletamentos, o que
é uma atribuição do oficial de pessoal) e as distribuições de acordo com instruções
e prioridades estabelecidas pelo Cmt.

d. Organização para o combate - O oficial de operações propõe a
organização para o combate visando à execução das operações e propõe as
alterações que se tornarem necessárias durante sua execução. A organização
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para o combate inclui reforços, missões de apoio e delegação de controle
operacional, quando necessário. É essencial a coordenação com outros elemen-
tos do EM. Freqüentemente, o elemento do EM consultado informa a organização
para o combate para um determinado elemento da organização.

e. Quadro de organização e quadro de distribuição - O oficial de
operações é responsável pela apresentação de propostas de modificações dos
quadros de organização e de distribuição, este quando existente. Os demais
oficiais do EM apresentam suas propostas ao oficial de operações e este as
consolida e as submete ao Cmt, após considerar a influência das modificações
sugeridas sobre a confecção dos quadros de organização.

A-39. INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO

a. A instrução é realizada através de uma série contínua de programas de
acordo com as necessidades da organização. Deve ser cuidadosamente coorde-
nada para atender às flutuações da situação da instrução, em decorrência do fluxo
de recompletamentos, recebimento de novos equipamentos ou emprego de novas
táticas ou técnicas na conduta das operações.

b. A instrução é de interesse imediato de todos os oficiais do EM e influencia
a execução das tarefas pelas quais eles são responsáveis. Esta correlação exige
que o programa de instrução seja cuidadosamente coordenado com todos os
oficiais do EM e que cada um destes , sem interferir nas atribuições primordiais
do oficial de operações, exerça um determinado grau de supervisão sobre a
instrução.

(1) A coordenação de EM exigida pode incluir a elaboração de programas
específicos de instrução e a criação e funcionamento de cursos. No mínimo, inclui
uma revisão do programa de instrução para adequá-lo à finalidade e ao tempo
disponível.

(2) A supervisão de EM da instrução exercida por outros oficiais do EM
visa, basicamente, assegurar que sua natureza seja adequada às necessidades
e que seu conteúdo seja apropriadamente executado. A finalidade da supervisão
relaciona-se, normalmente, com a função do oficial de EM; isto é, os oficiais do
EMG supervisionam campos amplos, tais como a instrução de inteligência (oficial
de inteligência), de manutenção (oficial de logística); enquanto os oficiais do EM
especial supervisionam campos mais restritos, tais como, aspectos de saúde
(chefe do serviço de saúde), de comunicações e eletrônica (oficial de comunica-
ções e eletrônica) e de DQBN (oficial de defesa química, biológica e nuclear).

c. As diretrizes de instruções do Esc Sp e as necessidades da organização
constituem as bases do programa de instrução. Este é feito para atender à
situação da instrução e satisfazer às necessidades das organizações subordina-
das. É flexível e visa à obtenção de um alto grau de eficiência operacional. Os
fatores abaixo são considerados na elaboração de um programa de instrução:

(1) efetivo existente das organizações e os planos de incorporação do
pessoal;
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(2) situação atual da instrução das organizações e individual, incluindo
deficiências assinaladas em inspeções, relatórios e exames de instrução;

(3) diretrizes, programas e normas de instrução dos Esc Sp;
(4) instruções e diretrizes do Cmt;
(5) tempo disponível para a instrução;
(6) instalações e tempo disponível para a instrução. O tempo disponível,

muitas vezes, determina a seqüência de execução da instrução;
(7) meios auxiliares de instrução necessários;
(8) disponibilidades em equipamentos, suprimentos e munição;
(9) necessidades de locais e salas de instrução;
(10) disponibilidades e possibilidades dos instrutores; e
(11) tempo necessário às organizações subordinadas. A divulgação

antecipada de diretrizes de instrução permite ações de comando e de EM nos
escalões subordinados antes do início do programa de instrução.

d. Baseados nos fatores enumerados, o oficial de operações faz um estudo
de situação sobre a instrução. Determina a melhor L Aç de instrução para apoiar
a missão da organização. Por exemplo, se uma divisão recebe somente 60% do
seu efetivo, uma das duas linhas de ação seguintes poderá ser adotada: distribuir
esse efetivo entre todas as unidades e iniciar a instrução, ou então, completar o
efetivo de determinadas unidades e iniciar a instrução destas, enquanto as
restantes permanecerão apenas com os seus quadros. O oficial de operações
coordena propostas resultantes de estudos de situação com outros oficiais do
EMG, submetendo-as ao Cmt para aprovação. A decisão deste torna-se a base
do programa de instrução a ser proposto.

e. Depois de aprovada a proposta do programa de instrução, o oficial de
operações elabora as necessárias diretrizes e ordens, coordenadas com órgãos
do EM interessados, e as expede. Concomitantemente, são obtidos e distribuídos
instalações de instrução, equipamentos, munição e meios auxiliares de instru-
ção.

f. As visitas do Cmt e do EM, as inspeções de instrução e os exames
permitem avaliar a eficiência do programa de instrução. Os resultados do
programa são avaliados. Esta avaliação, supervisionada pelo oficial de operações,
constitui a base para a revisão do programa e para os futuros programas de
instrução da organização, visando incluir, particularmente, os ensinamentos
colhidos. Outros oficiais do EM auxiliam o oficial de operações nessas visitas de
comando e EM, inspeções de instrução e exames, no que for necessário.

A-40. OPERAÇÕES (COMANDO TÁTICO)

a. O oficial de operações realiza uma análise continuada da situação tática
com que se defronta a organização para esclarecer os fatos e apresentar suas
propostas ao Cmt. Deve estar em condições de, a qualquer momento, apresentar
seu estudo de situação ao Cmt. O oficial de operações segue os mesmos
mementos e normas que o Cmt utiliza no seu estudo de situação, exceto quanto
ao  parágrafo  5  em  que  apresenta   propostas  em  vez  de  decisão. Ver  no
ANEXO B deste manual um exemplo de estudo de situação do Cmt.
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b. Na elaboração de planos e ordens, o oficial de operações considera todos
os aspectos das operações que possam influenciar o cumprimento da missão,
planeja missões para as organizações subordinadas de combate e de apoio ao
combate (exceto missões de inteligência e de Ap Log) e expede planos e ordens
de operações. Assegura a coordenação e interação de todas as atividades que
tenham influência nas operações planejadas. Recebe dados e conhecimentos de
inteligência e outras propostas para incorporação no plano ou ordem, sob a forma
de parágrafos e subparágrafos, de anexos e apêndices. Algumas das colabora-
ções mais comuns são as abaixo relacionadas:

(1) o anexo de inteligência, preparado e autenticado pelo oficial de
inteligência;

(2) o anexo de apoio de fogo, preparado pelo coordenador de apoio de
fogo, com assessoria de determinados representantes dos meios de apoio de fogo
disponíveis. O oficial de operações recebe o anexo do apoio de fogo do
coordenador do apoio de fogo; revê o plano para assegurar sua conformidade com
a diretriz do comando e sua adequabilidade ao esquema de manobra planejado;
integra-o no plano (ordem) de operações; e, após aprovação pelo Cmt, autentica
o anexo de apoio de fogo e seus apêndices;

(3) a organização para o combate dos elementos de apoio ao combate,
fornecidos pelos respectivos oficiais do EM especial;

(4) dados e conhecimentos de inteligência, bem como propostas do
oficial de inteligência relacionados com aspectos de inteligência e contra-
inteligência, relativas à cobertura e à dissimulação, às barreiras e à interdição, às
ações de guerra eletrônica e às operações de reconhecimento em força;

(5) assessoramento dos oficiais de pessoal, de logística e de comunica-
ção social/assuntos civis, relativo a matérias de seus respectivos interesses
funcionais, incluindo dados ou anexos para ordem de operações;

(6) assessoramento dos oficiais do EM especial relativo à disponibilidade
e à possibilidade dos meios de apoio ao combate e propostas quanto ao seu
emprego; e

(7) assessoramento do oficial de comunicações e eletrônica e de guerra
eletrônica na elaboração dos respectivos anexos.

c. Conduta das operações - Durante o combate, o oficial de operações se
constitui no ponto de convergência para a integração e coordenação das
atividades relacionadas, primordialmente, com as operações de combate e de
apoio ao combate. Neste momento, ele utiliza a matriz de sincronização, com o
intuito de facilitar a sincronização de todos os sistemas operacionais presentes
no campo de batalha. Exerce supervisão de EMG sobre as atividades dos oficiais
do EM especial, que estabelecem o apoio operacional aos elementos de combate.
Estes oficiais do EM especial são:

(1) o oficial de artilharia;
(2) o oficial de defesa antiaérea;
(3) o oficial de ligação aérea;
(4) o oficial de DQBN (exclusive previsão da precipitação radioativa de

explosões nucleares inimigas e levantamentos e controles radiológicos, que são
do interesse principal do oficial de inteligência);
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(5) o oficial de engenharia;
(6) o oficial de comunicações e eletrônica e de guerra eletrônica;
(7) o oficial de transporte (movimentos táticos das unidades);
(8) o oficial de operações psicológicas (para operações psicológicas

táticas);
(9) o oficial de guerra não regular ou oficial designado para tal atividade;
(10) o chefe de serviço de polícia (controle de trânsito nas operações de

transposição de curso de água e outras operações, quando o controle de trânsito
é vital para o sucesso das operações de combate em curso).

A-41. OPERAÇÕES (COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO)

a. O oficial de operações (ou chefe da seção de planejamento e operações)
é responsável pelo planejamento das operações futuras e pela integração das
ordens de operações e logísticas, para que estas atendam às necessidades das
operações em curso. Sua preocupação principal é assegurar que a intenção do
Cmt, espelhada na ordem de operações, seja cumprida. Propõe distribuições,
prioridades e mudanças na organização e no equipamento. Cabem-lhe idênticas
atribuições operacionais anteriormente tratadas para um comando tático; entre-
tanto, no comando de Ap Log, o chefe da seção de planejamento e operações
realiza a supervisão de EM das operações de segurança da área de retaguarda.
Isto inclui responsabilidade pelas atividades de controle de danos e defesa de área
de retaguarda. Contudo, a finalidade e o vulto das atividades operacionais são
muito reduzidas devido à natureza das operações da organização.

b. O chefe da seção de planejamento e operações elabora um estudo de
situação de operações baseado na diretriz de planejamento do Cmt e nos estudos
de EM preparados por outros oficiais nos EMG e especial.

c. O chefe da seção de planejamento e operações é responsável pela
elaboração e difusão das ordens de operações logísticas. É auxiliado pelos
demais membros do EM, os quais providenciam os necessários dados, anexos
e apêndices, quando necessário.

d. Quando o Comando Logístico possuir Centros de Operações de Logística
e Mobilização, de Operações de Transporte e de Operações de Segurança de
Área de Retaguarda estes serão os responsáveis pelo suprimento do apoio às
operações em curso.

A-42. REGISTROS

a. Diário (Prf 2-16) - Como todos os demais registros, na confecção do
diário devem ser usados os recursos de informática.

b. Caderno de trabalho - O índice do caderno de trabalho de operações
indica as principais atividades da organização durante período; exemplo: organi-
zação, instrução ou operações (mesma referência).
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c. Carta de situação - A carta de situação refere-se, principalmente, à
situação amiga (mesma referência).

(1) Nos comandos táticos, a carta de situação inclui identificações tais
como: a localização dos postos de comando das organizações amigas nos
escalões subordinados, considerado, superiores e vizinhos; elementos de patru-
lha e de reconhecimento terrestre; limites e demais medidas de controle; LAADA;
o dispositivo das forças de segurança na área de segurança; localização das
reservas; aspectos significativos da situação que tenham ou venham a ter efeito
nas operações, a saber: campos de minas, contaminação QBN e outras barreiras;
desfiladeiros ou outros obstáculos ao movimento e concentrações nucleares
planejadas. Os dados e conhecimentos de inteligência sobre o inimigo podem
incluir a designação e a zona de ação de uma força inimiga que se opõe a nossa
e concentrações significativas de forças inimigas ou outros alvos em potencial.

(2) Nos comandos de Ap Log, a carta de situação de operações pode
servir como carta de situação do Cmt. Indica os principais QG/PC e instalações
das organizações considerada, vizinhas, superiores e apoiadas; futuras localiza-
ções; limites atuais e previstos; o LAADA e o dispositivo das forças segurança na
área de segurança; e outros aspectos da situação que influem nas operações e
exigem a atenção continuada do oficial de planejamento e operações.

d. Arquivos - O arquivo do diário contém cópias das mensagens e
documentos que foram registrados no diário de operações. Outros arquivos são
estabelecidos, se necessários. Os arquivos devem ser informatizados, de
preferência.

e. Relação de unidades - Mostra a composição e estrutura da organiza-
ção e inclui, para cada elemento relacionado, o efetivo e os itens ou artigos
principais do respectivos equipamento. Normalmente, inclui uma relação em
separado para cada tipo de quadro de organização de unidade, baixando até
batalhão e subunidade independente, quadro de organização de destacamento e,
quando for o caso, quadros de distribuição de unidades e destacamentos (Prf A-
38 deste manual). Relaciona para cada elemento considerado o efetivo previsto,
principais itens ou artigos do equipamento e sua distribuição. A relação de
unidades deve ser informatizada, de preferência.

A-43. RELATÓRIOS

a. O oficial de operações obtém a maioria de seus dados ou suas
informações em relatórios das organizações subordinadas e de outros membros
do EM. Poucos deles são formalmente elaborados e apresentados e, exceto o
relatório de operações, nenhum deles tem um memento ou forma prescrito.

b. Durante as operações em campanha, a maioria dos relatórios apresen-
tados é da situação em curso e cobre um evento ou atividade específica. Um bom
diário, um arquivo de diário e uma carta de situação são valiosos por constituírem
a base que determina a natureza e a forma de apresentação desses relatórios. Os
relatórios típicos (comandos táticos), normalmente, são confeccionados segundo
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modelo ou memento, para o uso em computador e dentro de prazos prescritos pelo
órgão a que se destinam. Os relatórios devem ser transmitidos pelos meios mais
rápidos, de preferência por meio de teleprocessamento.

c. Relatórios formais elaborados pelo oficial de operações para remessa ao
QG/PC superior

(1) Relatório periódico de operações - é o sumário da situação amiga
durante e ao fim de um período. Normalmente, a DE, Bda e determinadas unidades
independentes são os escalões mais baixos a apresentar o relatório periódico de
operações. O ANEXO G deste manual contém um memento para o relatório
periódico de operações;

(2) Relatório de operações - instruções especiais indicam as grandes
unidades que devem apresentar um relatório de operações e como elaborá-lo e
apresentá-lo.

A-44. CONSIDERAÇÕES ORGANIZACIONAIS

a. No Ex Cmp, na DE e na Bda, a eliminação da maior parte dos
representantes dos serviços técnicos no EM especial merece considerações
sobre organização quanto aos seguintes assuntos na área de operações:

(1) movimentos de superfície - caso o movimento possa realizar-se sem
o emprego das viaturas do comando de apoio, a seção de operações, normalmen-
te, coordena todas as ações de EM necessárias ao movimento. Quando o
movimento requer meios de transporte do comando de apoio, o Cmt deste fornece
as informações necessárias concernentes às possibilidades de transporte dispo-
níveis na organização, propostas referentes a prioridades e distribuição de
recursos disponíveis e auxílio na preparação de ordens, se necessário. Normal-
mente, o Cmt do comando de apoio mantém atualizada uma relação ou quadro
de viaturas disponíveis e fornece uma cópia à seção de operações;

(2) controle de trânsito - no Ex Cmp, o comando logístico fornece apoio
de PE para o controle de trânsito. Em conseqüência, o oficial de operações
coordena, diretamente com o comando logístico do Ex Cmp as necessidades de
controle de trânsito nas operações de transposição de curso de água e outras
operações onde esse controle é essencial para o sucesso das operações de
combate.

b. Nos comandos de Ap Log, a segurança da área de retaguarda é uma das
responsabilidades de EM dos oficiais de operações tratados anteriormente.

A-43/A-44



A-35

C 101-5

ARTIGO V

LOGÍSTICA

A-45. GENERALIDADES

a. A maioria das atividades de EM tem implicações logísticas.
(1) Transporte, suprimento, manutenção, saúde, engenharia, recursos

humanos e salvamento são exemplos de atividades de EM tipicamente logísticas.
(2) Apoio de fogo, barreiras, interdição e atividades de comunicação

social e assuntos civis são exemplos de atividades de EM influenciadas pelas
operações logísticas.

(3) Movimento de tropa, instrução de manutenção e recompletamento
são exemplos de atividades de EM que influenciam operações logísticas.

b. Comandante e oficiais de EM asseguram que os aspectos logísticos das
operações em curso e as planejadas recebem atenção completa e contínua.

A-46. FUNÇÕES E NORMAS DE ESTADO-MAIOR

a. As funções e normas de EM, ligadas à logística nos comandos táticos
de campanha, são orientadas para a força apoiada, isto é, para a determinação
das necessidades de apoio e para o estabelecimento de prioridades e distribui-
ções. Geralmente, incluem as mesmas atividades em todos os escalões de
comando. Contudo, alguns escalões, como o Ex Cmp, envolvem-se mais com as
operações logísticas do que outros. As atividades de EM relativas ao planejamen-
to, a coordenação e supervisão naqueles escalões, normalmente, aumentam em
valor e amplitude.

b. As funções de EM, ligadas à logística, nos comandos de Ap Log são
orientadas para a força de apoio, isto é, para as que executam a missão de apoio.
Integrada nesta orientação está também a necessidade de planejamento, coor-
denação e supervisão do Ap Log da própria organização.

c. Nos estudos subseqüentes das atividades de logística, no que for
exeqüível, as normas se identificam para os comandos táticos ou de Ap Log.
Quando não for possível uma distinção clara, a aplicação do conceito - apoiado
ou em apoio - dependendo do escalão considerado, determina o grau de validade
dessas normas.

d. O termo “oficial de logística” é usado geralmente para designar, nos EM,
o chefe da 4ª seção.

A-47. COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO

a. O Ap Log é parte integrante de todas as operações e é levado em
consideração na relação de verificações de todo Cmt e oficial de EM. Os oficiais
do EM, freqüentemente, coordenam seus atos com o oficial de logística, a fim de
assegurar a atualização dos dados sobre as diferentes atividades.
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b. As operações logísticas, da mesma forma que outras operações, exigem
a utilização de toda as possibilidades da organização. O oficial de logística
coordena com outros membros do EM para assegurar que uma prioridade
apropriada e a distribuição de tarefas sejam atribuídas de acordo com as
necessidades das operações de Ap Log.

c. A fixação de tais prioridades e de distribuição é uma exigência contínua
nas operações de Ap Log. Muito embora o oficial de logística, normalmente,
determine as necessidades para se estabelecer prioridades e distribuições, ele
deve coordenar com outros oficiais do EM a fim de obtê-las.

A-48. NORMAS GERAIS DE AÇÃO

Os oficiais de logística elaboram as NGA específicas de sua seção e as
partes relativas ao Ap Log das NGA da organização. Também nos comandos
táticos eles elaboram os anexos de controle de danos de área das NGA da
organização ou as próprias NGA de SEGAR, se estas forem expedidas separa-
damente.

A-49. PLANEJAMENTO DO APOIO LOGÍSTICO E ELABORAÇÃO DAS OR-
DENS LOGÍSTICAS

a. Comandos táticos
(1) Para conduzir um adequado planejamento de Ap Log, o Cmt realiza

um estudo de situação para examinar, de forma sistemática e lógica, os fatores
que afetam o Ap Log de uma operação (Prf 6-13). O resultado deste estudo
constitui a base da maioria dos dados incorporados no plano de Ap Log.

(2) No Ex Cmp, DE e Bda, o aspecto principal do estudo de situação é
o apoio das unidades orgânicas e a influência da logística nas operações táticas.
Na divisão e brigada, tal estudo é normalmente sucinto: é um exame dos seus
efeitos no cumprimento da missão tática, expresso oralmente. No Ex Cmp,
atuando isoladamente, a necessidade de um estudo de situação mais detalhado
poderá exigir que o mesmo seja feito por escrito.

(3) O oficial de logística  é  responsável  pela  elaboração de planos de
Ap Log e da parte logística das ordens de operações. Orienta os oficiais do EM
especial, coordena planos e autentica os anexos relativos às suas responsabili-
dades de oficial do EMG.

(4) O oficial de logística é responsável pela preparação, autenticação e
distribuição das ordens de Ap Log. Contudo, o oficial de pessoal, eventualmente,
outros oficiais de EM fornecem as partes referentes aos assuntos que lhes dizem
respeito.

b. Comandos de Ap Log - As atividades são semelhantes às dos oficiais
de logística de um comando tático, diferindo apenas na amplitude da esfera de
atribuições e de responsabilidades. Apresentam as conclusões de seus estudos
e planejamentos aos comandantes e ao chefe da seção de planejamento e
operações para integração nos estudos de situações deste. Elaboram as partes
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respectivas das ordens de operações e de Ap Log e as fornecem ao chefe da seção
de planejamento e operações, que é o responsável pela elaboração total e
publicação geral da ordem (Prf  A-41). Autenticam anexos e apêndices relaciona-
dos às operações pelas quais têm a principal responsabilidade de EMG. Quando
o comando logístico possuir centros de operações de logística e mobilização, de
operações de transporte e de operações de segurança de área de retaguarda
estes terão, dentro das respectivas áreas, as atribuições relativas ao planejamen-
to logístico para as forças apoiadas.

A-50. SUPRIMENTO

a. Considerações sobre a experiência da demanda, os pedidos recebidos,
os relatórios da situação dos suprimentos disponíveis e as operações em curso
e planejadas determinam as necessidades para as operações atuais e futuras.
Outros oficiais de EM, como os comandantes do comando de Ap Log, fornecem
os dados sobre as necessidades. O oficial de logística estabelece normas e
mantém-se informado das modificações significativas da situação. Em coordena-
ção com outros oficiais do EM, ele determina as necessidades para as operações
futuras. Fornece, tão cedo quanto possível, considerações sobre as necessida-
des de suprimento para o planejamento das operações e os dados para as
operações futuras a outros elementos do EM e ao comando de Ap Log.

b. Obtenção - Na determinação do método de obtenção, o oficial de
logística considera as propostas de outros oficiais do EM e dos comandos das
unidades de Ap Log. Ao examinar a obtenção local, coordena com o oficial de
assuntos civis.

c. Armazenamento e distribuição - Adequado armazenamento e distri-
buição de suprimentos exige consideração sobre o terreno da área de operações,
dados e conhecimentos de inteligência atualizados da situação amiga e inimiga,
conhecimento dos planos futuros e relatórios precisos dos suprimentos disponí-
veis. Os oficiais de logística asseguram que o plano de Ap Log contenha tais
considerações. Conforme for apropriado, o oficial de logística propõe a aprovação
ou não de planos para utilização dos sistemas de distribuição na unidade ou em
postos de distribuição de suprimento, horário de entrega às unidades, meios e vias
de transporte para a distribuição, a fim de assegurar que as unidades recebam os
suprimentos disponíveis.

d. Crédito, distribuição, prioridades, dotações orgânicas e disponibilidades
de suprimentos.

(1) Embora a determinação de créditos, normas de distribuição, priorida-
des, dotações orgânicas e disponibilidades de suprimentos possam constituir
assuntos de magna preocupação a outros elementos do EM, são os oficiais de
logística que apresentam propostas, levando em consideração os aspectos
logísticos. A possibilidade de uma organização deve ser um fator a considerar ao
atribuir-se créditos e prioridades para distribuição de equipamentos; as conside-
rações que afetam as dotações são a possibilidade da organização para
transportá-las e a das unidades de Ap Log para realizar o suprimento.
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(2) Tanto a quantidade de suprimento existente quanto a possibilidade de
transportá-lo e distribuí-lo influenciam diretamente na quantidade de suprimento
disponível.

(3) Uma vez que o oficial de operações proponha prioridades, dotações
orgânicas e suprimento necessário, o oficial de logística é o responsável pela
supervisão de todas as atividades de suprimento necessárias.

e. Controle logístico das armas QBN
(1) Em campanha, a finalidade do controle logístico do armamento QBN,

se for o caso, é assegurar um suprimento adequado, correspondente às neces-
sidades e flexível para apoio os planos táticos e às operações.

(2) Este controle inclui:
(a) supervisão do suprimento e da manutenção do armamento QBN;
(b) elaboração das normas de Ap Log para o referido armamento;
(c) coordenação com os oficiais de pessoal, inteligência, operações,

artilharia, comunicações e eletrônica, transporte, engenharia e com o chefe do
serviço de polícia quanto a planos, vias de transporte, localização, segurança e
normas de distribuição para o transporte do armamento QBN para postos de
suprimento de munição especial e depósitos e vice-versa;

(d) determinação e difusão das normas e instruções referentes à
distribuição do armamento;

(e) coordenação, com o oficial de operações e com o coordenador do
apoio de fogo, quanto aos planos de localização de armamentos QBN para atender
às necessidades operacionais de acordo com a distribuição ou repartição pré-
estabelecida;

(f) determinação da armazenagem de munição especial de armas
QBN pelas unidades especializadas, em coordenação com o oficial de operações;e

(g) manutenção de dados e conhecimentos de inteligência.

A-51. MANUTENÇÃO

a. O oficial de logística tem responsabilidade de EMG pela organização da
manutenção de apoio direto ou de apoio ao conjunto, incluindo o programa de
manutenção da organização, e, também, por assegurar o apoio conveniente do
Esc Sp para a manutenção de campanha, além das possibilidades das unidades
orgânicas. No desempenho destas responsabilidades, o oficial de logística:

(1) determina tipos e quantidades de unidades de manutenção neces-
sárias (auxiliado pelo Cmt do comando de Ap Log, quando for o caso) e revê a
localização das unidades, a fim de assegurar-se que a distribuição das possibi-
lidades de apoio de manutenção estejam de acordo com as necessidades
operacionais e com os planos de segurança da área de retaguarda;

(2) propõe as normas de evacuação e reparação;
(3) estabelece o programa de inspeção;
(4) mantém registros apropriados da situação de manutenção e realiza

visitas de EM às unidades;
(5) fornece ao Cmt e a outros membros do EM uma avaliação das

condições da manutenção, como um dos aspectos da prontidão operacional do
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material da organização e, quando oportuno, um estudo de situação da sua
influência nas operações previstas, bem como apresenta propostas que visem à
correção ou melhoria das condições existentes;

(6) orienta a instrução de manutenção para assegurar-se de que apóia
todas as necessidades da organização;

(7) apresenta ao oficial de operações propostas de planos de instrução,
padrões a atingir, normas, programas, distribuições de tempo e cotas às diversas
escolas e cursos; e

(8) como resultado das visitas e inspeções de EM, assessora o oficial de
operações com relação a qualquer necessidade de alteração do esforço de
instrução em determinados assuntos ou normas para a instrução de manutenção.

b. Outros membros do EM e o Cmt do comando de Ap Log (quando
existente) o assessoram e o auxiliam no programa de manutenção: pela
observação das atividades de manutenção, por ocasião das visitas de EM; pelo
assessoramento ao oficial de logística com relação às operações futuras que
possam exigir um apoio de manutenção especial; pela consideração adequada da
influência de suas atividades no programa de manutenção; e, finalmente, pela
elaboração de planos e ordens a serem incluídos como uma parte do programa
de manutenção.

A-52. SAÚDE

a. O oficial de logística revê o plano de suprimento e manutenção de saúde
para assegurar a integração deste com as operações de suprimento e manuten-
ção geral e estabelecer, de acordo com as necessidades, distribuição condizente
com as prioridades decorrentes do plano de apoio de saúde aprovado pelo Cmt.

b. Conforme a necessidade, fornece orientação de EM e/ou coordena com
o chefe do serviço de saúde e com o Cmt do comando de Ap Log no que se
relaciona com as adaptações necessárias no plano de apoio de saúde em
decorrência dos aspectos logísticos. Sua principal preocupação diz respeito a:

(1) preparação do plano de apoio de saúde;
(2) fornecer serviço de saúde adequado a organização;
(3) providenciar a execução de medidas preventivas, inclusive imuniza-

ções;
(4) prover serviços de laboratório, transfusão de sangue e, se for o caso,

de veterinária;
(5) coordenação da localização das unidades e instalações de saúde

com a localização das demais unidades de Ap Log;
(6) coordenação do plano de evacuação médica com o de transporte,

particularmente no que diz respeito à utilização de rodovias e ferrovias e de outros
meios de transporte, incluindo os de retorno, na evacuação médica; e

(7) previsão compatível do aumento do transporte destinado à evacuação
médica, bem como seu ajustamento a outras necessidades de transporte.

A-51/A-52



C 101-5

A-40

c. O oficial de logística assessora e faz propostas relativas ao estado
sanitário e às normas de evacuação do comando. Uma de suas principais áreas
de interesse diz respeito aos aspectos que influenciam as necessidades de
transporte para a evacuação e as de Ap Log às instalações de saúde e aos
pacientes, caso estes não tenham sido evacuados.

A-53. TRANSPORTE

a. O oficial de logística é responsável pelo levantamento geral das neces-
sidades atuais e futuras da organização para o movimento de unidades e
transporte de suprimentos. Tanto os elementos do EM como as organizações
apresentam as necessidades para o transporte das unidades. Os serviços de Ap
Log fornecem as necessidades de transporte para suprimento.

b. O oficial de logística é o responsável pela coordenação da utilização de
todos os tipos de transportes a fim de assegurar o máximo uso da capacidade de
carga, condizente com a situação tática. Quando as necessidades excedem as
disponibilidades, ele obtém créditos e os distribui, de acordo com prioridades
fixadas.

c. O oficial de logística supervisiona as atividades de controle das rodovias,
incluindo seleção de itinerários (em coordenação com o oficial de operações) e o
controle de trânsito (ver exceção no Prf A-40 c.). Para assegurar um planejamento
e execução eficientes, o oficial de logística, com a assistência do oficial de
transporte, do chefe do serviço de polícia, do oficial de engenharia e do Cmt do
comando de Ap Log, coordena e supervisiona o estabelecimento e a execução da
regulamentação para utilização das rodovias da área (ver o Manual de Campanha
C 100-10 LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE).

A-54. ENGENHARIA

a. O oficial de logística propõe normas pertinentes às prioridades de
construção e de distribuição de materiais e de pessoal, inclusive civil, disponíveis
para as atividades de Ap Log. Dentro da diretriz do comando, fixa prioridades e
créditos ou normas para distribuição de materiais e de pessoal para a construção
de instalações e de grandes conjuntos.

b. O oficial de logística propõe as normas de comando e exerce supervisão
de EMG sobre as atividades pertinentes à manutenção, reparação e provimento
de equipamentos, instalações e prédios, assim como a aquisição, distribuição,
administração e destinação de imóveis. Exerce controle centralizado e coordena-
ção sobre refúgios e abrigos e determina prioridades de distribuição destes,
exceto os destinados ao pessoal da companhia de comando, após coordenação
com os elementos apropriados do EM.
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A-55. SALVAMENTO

a. O oficial de logística propõe normas que visem realizar, minimizar ou
mesmo impedir avarias às instalações de campanha ou os efeitos das ações
inimigas  ou  da  natureza  que influenciam negativamente no funcionamento do
Ap Log prestado por seu escalão.

b. O oficial de logística planeja e coordena ações destinadas ao socorro e
resgate de meios impedidos de se locomover pelos próprios meios, incluindo sua
remoção para uma área de manutenção ou outro local planejado.

c. Planeja e coordena, ainda, ações relacionadas ao resgate e transporte,
a partir de local onde tenha havido um acidente dos recursos humanos, até o local
designado para atendimento.

A-56. ATIVIDADES DIVERSAS

a. Limite de retaguarda
(1) Após coordenação com o Cmt Ap Log, o oficial de logística propõe ao

oficial de operações a localização do limite de retaguarda, a fim de assegurar áreas
compatíveis para as instalações de Ap Log.

(2) Nos comandos táticos, o chefe da 4ª seção revê as propostas de loca-
lização do limite de retaguarda das unidades subordinadas, a fim de assegurar o
espaço necessário às operações de Ap Log. Propõe ao oficial de operações tal limite.

b. Áreas de apoio e localização de unidades - O oficial de logística
propõe as áreas de apoio e revê a localização geral das unidades que realizam o
Ap Log, para assegurar um dispositivo apropriado das unidades, identificar e
resolver os aspectos conflitantes e coordenar os horários de deslocamento das
unidades. A coordenação é realizada com o Cmt do comando de Ap Log, com o
oficial de operações e com qualquer outro oficial de EM responsável pelas
atividades acima descritas.

c. Eixos prioritários de transporte e estradas de suprimento - O oficial
de logística (oficial de operações nos comandos de Ap Log) é o responsável pela
seleção do(s) eixo(s) prioritário(s) de transporte(s) e da(s) estrada(s) principal(is)
de suprimento e outras. Normalmente, o oficial de transporte, o chefe do serviço
de polícia, o oficial de engenharia e o Cmt do comando de Ap Log, conforme o caso,
em coordenação com o oficial de operações, propõem essas outras estradas.

d. Patrimônio - O oficial de logística propõe as normas relativas à
responsabilidade e escrituração do patrimônio. Propõe aprovação ou não dos
relatórios periódicos (normalmente trimestrais) de danos e perdas e dos de
inspeções e assessora sobre a situação do suprimento e quanto à contabilidade
de normas referentes ao patrimônio.

e. Aprovisionamento - O oficial de logística, no setor de alimentação,
propõe as normas relativas ao programa do serviço de aprovisionamento, revê os
resultados das inspeções do serviço de aprovisionamento e propõe as medidas
apropriadas para corrigir deficiências.
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A-57. REGISTROS

a. Diário (Prf 2-16) - Como os demais registros, na confecção do diário
devem ser usados recursos de informática.

b. Caderno de trabalho (Prf 2-16) - O índice do caderno de trabalho de
logística é um auxiliar na elaboração do relatório periódico de logística.

c. Carta de situação - A carta de situação de logística indica: a localização
das unidades de Ap Log e as instalações, tanto orgânicas como em apoio direto;
estradas de suprimento; propostas de localização, se necessário; áreas de apoio
dos escalões subordinados; limites; QG/PC dos comandos superiores, subordi-
nados e vizinhos; e, se organizados, os QG/PC dos comandos de Ap Log
superiores, subordinados ou vizinhos.

d. Arquivos - As operações de apoio logístico dão origem a tal volume de
informações, que, normalmente, exigem a organização de um arquivo. O oficial de
logística deve ter muito cuidado para evitar a sobrecarga do arquivo, que deve ser
informatizado. Em conseqüência, periodicamente, revê os arquivos da seção para
eliminar o dispensável, mantendo os dados essenciais. O escalão de comando
determina o número de arquivos a elaborar. Normalmente, todos os escalões
mantêm o arquivo do diário e o de informações.

(1) O arquivo do diário contém cópias das mensagens e documentos
registrados ou referidos no diário de logística.

(2) O arquivo de informações possui um índice apropriado e referência
remissiva de dados que podem ser de valor para o futuro.

A-58. RELATÓRIOS

a. Generalidades
(1) A supervisão das operações de Ap Log de uma organização envolve

a elaboração de diversos tipos de relatórios. A maioria destes é de natureza
técnica e contém dados tais como quantidades de suprimentos disponíveis,
consumidos e necessários, volume de serviços prestados e necessários e outros
dados estatísticos de avaliação. Os relatórios devem ser confeccionados segundo
modelos ou mementos para uso em computador.

(2) Organizações apoiadas, bem como as que apóiam, elaboram relató-
rios. Estes contêm um mínimo de dados necessário para permitir a supervisão de
EM relativa às tarefas logísticas e à elaboração de outros relatórios necessários.

b. Relatório Periódico de Logística - A Bda, a DE e escalões mais
elevados, que têm responsabilidades de Ap Log, elaboram o relatório periódico de
logística que é um sumário das operações de Ap Log, em um determinado período.
Este é valioso para detectar problemas, deficiências e tendências nas operações
logísticas. É também um documento de valor histórico e um instrumento
importante no estabelecimento de dados de planejamento de Ap Log. O ANEXO
G deste manual contém um memento de um relatório periódico de logística.
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A-59. CONSIDERAÇÕES ORGANIZACIONAIS

O oficial de logística é o responsável pelo planejamento de EM e supervisão
de EMG do Ap Log. O Cmt do comando de Ap Log é o seu executor.

ARTIGO VI

COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS

A-60. GENERALIDADES

a. As ações de comunicação social e assuntos civis apóiam a missão
político-militar de um Cmt e, assim, afetam, direta ou indiretamente, outras
operações militares. Coordenação contínua é essencial entre os assuntos civis/
de comunicação social e outros planos militares, instrução e operações.

b. O batalhão de assuntos civis ou organização equivalente é necessário
como órgão de execução das operações de assuntos civis. Unidades de assuntos
civis são unidades típicas de organização celular não previstas em quadro, mas
a serem constituídas e organizadas de acordo com as necessidades.

c. Áreas e normas funcionais de comunicação social e assuntos civis
aplicam-se a todos os escalões; contudo, há uma ampla variação na finalidade e
no vulto dessas atividades nos diferentes escalões de comando e sob diferentes
ambientes operacionais. Este conceito é válido quer o QG disponha ou não de um
oficial de comunicação social e assuntos civis em seu EM. As duas caracterís-
ticas a seguir influenciam as áreas e normas funcionais de comunicação social
e assuntos civis:

(1) as operações de comunicação social e assuntos civis contêm
matérias de interesse de todas as seções do EMG, isto é, aspectos de pessoal,
inteligência, operações e logística;

(2) o oficial do EM de comunicação social e assuntos civis prepara planos
e ordens e supervisiona as ações das organizações e de elementos encarregados
de tarefas e comunicação social e assuntos civis.

d. O estudo das atividades de comunicação social e assuntos civis inclui
a orientação de funções e procedimentos de EM.

e. As atividades de comunicação social são: relações públicas e informa-
ções públicas.

f. As atividades de assuntos civis são: governo; economia; serviço públicos
e atividades especiais.
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A-61. COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO

a. Todos os Cmt devem cumprir as leis internacionais e acordos que digam
respeito aos habitantes, governo e economia dos países ocupados, liberados ou
aliados. As relações civis-militares advindas desta política envolvem quase todas
as atividades militares; portanto, cada oficial de EM coordena com o de
comunicação social e assunto civis, tanto a preparação dos planos, como a
expedição de instruções.

b. Atividades de comando que, normalmente, exigem coordenação com ou
pelo oficial de comunicação social e assuntos civis:

(1) apoio de PE para o movimento e controle de deslocados e refugiados,
manutenção da lei e da ordem, segurança local de pontes e outros pontos críticos
sobre as principais estradas;

(2) apoio de saúde à população civil e utilização de hospitais civis para
atendimento do pessoal militar;

(3) apoio em pessoal de engenharia da população civil; aquisição de
imóveis, obtenção de material de construção, equipamento e mão-de-obra civil
para tarefas de engenharia;

(4) utilização das instalações de comunicações civis e segurança local
das instalações isoladas de comunicações civis e militares;

(5) fornecimento de transporte militar para a população civil e a utilização
do transporte civil;

(6) fornecimento de suprimentos classe I para apoio de emergência à
população civil e sua obtenção através de recursos locais;

(7) fornecimento de inseticidas, repelentes e raticidas para proteção da
saúde da população civil;

(8) normas de desmobilização que afetam forças de guerrilhas amigas
(após a conclusão das hostilidades), forças militares e paramilitares inimigos;

(9) apoio religioso à população civil e utilização de templos e de áreas
consagradas para o serviço religioso militar;

(10) disponibilidade de mão-de-obra civil local para apoio a atividades
militares;

(11) elaboração de planos e programas para ações cívico-sociais e
participação de forças militares em outros programas de ação cívica;

(12) relações entre as comunidades civis e militares, dentro e fora do
território nacional; e

(13) apoio militar nos casos de calamidade pública e de defesa civil.

c. O oficial de comunicação social e assuntos civis do EM pode supervisi-
onar diretamente as unidades, subunidades, equipes e destacamentos
especializados nessa área, orgânicos, em apoio ou em reforço.

d. O oficial de EM de comunicação social e assuntos civis auxilia no
estabelecimento da ligação necessária entre autoridades civis e os elementos
componentes do comando militar.
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A-62. NORMAS GERAIS DE AÇÃO

O oficial do EM de comunicação social e assuntos civis elabora as NGA da
sua seção e a parte correspondente à sua área das NGA da organização.

A-63. PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS

a. As atividades do oficial de EM de comunicação social e assuntos civis
variam com a missão da organização. Assessora o Cmt no desempenho de suas
responsabilidades quanto às relações com a comunidade e nos aspectos de
comunicação social e assuntos civis na elaboração dos planos das operações em
curso ou futuras. Para ele, normalmente, convergem todos os assuntos de
relações entre civis e militares dentro da organização. Auxilia na seleção dos
intérpretes e tradutores e na sua instrução; providencia a obtenção de mão-de-
obra civil disponível para execução de tarefas militares; e estabelece entendimen-
tos apropriados com as organizações trabalhistas locais. Coordena os programas
de ação cívica e os de orientação da tropa, como os de cultura, hábitos e costumes
da população local.

b. As principais áreas de planejamento que exigem coordenação são o
emprego de recursos locais, incluindo: mão-de-obra; apoio militar à população
local; medidas de segurança e de defesa; Ap Log às organizações de comunica-
ção social e assuntos civis; saúde e estado sanitário; segurança pública, inclusive
controle do movimento; contatos oficiais com civis locais; e, inteligência.

A-64. AÇÃO CÍVICO-SOCIAL

O oficial de EM de comunicação social e assuntos civis assessora e auxilia
autoridades civis e militares no desenvolvimento dos planos e programas de ação
cívico-social. Coordena com os demais órgãos governamentais e faz propostas
relativas ao emprego dos recursos de qualquer origem nos projetos de ação cívico-
social.

A-65. ESTUDO DE SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS
CIVIS

Os manuais específicos apresentam modelos próprios que se destinam à
solução dos problemas inerentes às atividades de assuntos civis.

A-66. REGISTROS

a. Diário - A manutenção de um diário, completo e detalhado é de grande
importância, em razão das leis internacionais, nas operações de comunicação
social e assuntos civis. É um dos principais registros do Cmt para reconstituir
situações e estabelecer os detalhes das medidas tomadas. Deve ser informatizado.
(Prf 2-16)
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b. Caderno de trabalho - O índice do caderno de trabalho se constitui num
meio auxiliar para confecção do relatório periódico de comunicação social e de
assuntos civis. (Prf 2-16)

c. Carta de situação - A carta de situação de comunicação social e
assuntos civis apresenta: o dispositivo atual e o previsto das unidades e outras
organização de comunicação social e assuntos civis orgânicos, em apoio ou em
reforço; limites; QG/PC dos comandos superiores, vizinhos e subordinados;
dados e conhecimentos de inteligência sobre a população civil, tais como sede
do governo e de distritos, cidade, municípios, bairros ou subdivisões militares,
localização de grupos significativos de refugiados e deslocados; áreas que exijam
medidas especiais para a manutenção da lei e da ordem, por razões religiosas,
políticas ou históricas; e as áreas restritas.

d. Arquivo - Os arquivos da seção de EM de comunicação social e
assuntos civis contêm mais detalhes do que os das demais seções, pois muitas
e variadas são as atividades envolvidas nesta área. Além dos arquivos diário e de
informações, a seção pode manter ainda um arquivo por assuntos para diversas
matérias de áreas específicas. Estes arquivos são valiosos como referência para
análises futuras ou para o registro e melhor conhecimento das ações do Cmt.

A-67. RELATÓRIOS

Dentro das normas básicas de reduzir ao mínimo os relatórios, o oficial de
comunicação social e assuntos civis estabelece normas de procedimento para
confecção de relatórios, um registro completo para fins históricos e um registro
de informações, necessários para o relatório periódico de assuntos civis. Os
relatórios devem ser confeccionados seguindo modelos ou mementos para uso
em computador.
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ANEXO B

ESTUDO DE SITUAÇÃO

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

B-1. APRESENTAÇÃO

Este anexo trata de assuntos que ilustram a aplicabilidade do estudo de
situação  às necessidades dos comandantes e oficiais do EM nos escalões da
F Ter, mormente na Bda e superiores. Compreende uma apreciação detalhada da
seqüência, dos princípios básicos, da elaboração de um estudo de situação de
Cmt tático ou de Cmt de Ap Log, incluindo mementos e estabelecendo uma
seqüência para elaboração do estudo de situação de EM.

ARTIGO II

ESTUDO DE SITUAÇÃO DE UM COMANDANTE TÁTICO

B-2. INTRODUÇÃO

O estudo a seguir, realizado por um Cmt, incluindo o memento e o seu
conteúdo, aplica-se também ao estudo de situação de operações, utilizado por um
oficial de EM, mudando-se, neste caso, o título para “ESTUDO DE SITUAÇÃO DE
OPERAÇÕES” e denominando-se o parágrafo 5 “PROPOSTA”, em vez de
“DECISÃO”.
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B-3. PARÁGRAFO 1. "MISSÃO“

a. A missão é prescrita pelo Esc Sp, contendo os aspectos principais que
nortearão as ações do escalão considerado no contexto da manobra por ele
idealizada.

b. Logo após receber a missão e antes de proceder à análise, o Cmt e seu
EM reúnem os dados e conhecimentos de inteligência já disponíveis para seu
cumprimento.

c. O Cmt e seu EM analisam a missão à luz da situação, confrontando-a
com o plano geral e o conceito da operação do Esc Sp, a fim de definir a diretriz
de planejamento. O objetivo da análise da missão é expedir a diretriz de
planejamento.

d. A missão recebida pelo Cmt nos escalões DE e menores é, geralmente,
minuciosa, especificando claramente as ações a realizar. No entanto, muitas
vezes é preferível que a missão atribuída pelo Esc Sp seja expressa em termos
genéricos ou então pela sua própria finalidade. Neste caso, as ações incluídas na
missão devem ser deduzidas pelo Cmt durante a análise da missão.

e. As ações enunciadas claramente na missão recebida do Esc Sp são
chamadas “ações impostas”, enquanto que as ações definidas pelo Cmt, como
resultado da análise da missão, são chamadas “ações deduzidas”.

f. Na análise da missão, deve-se considerar os seguintes subparágrafos:
(1) interpretação da intenção e da missão do escalão dois níveis acima

(pelo Cmt);
(2) enunciado;
(3) finalidade;
(4) ações a realizar (impostas e deduzidas);
(5) seqüência das ações;
(6) condições de execução;
(7) considerações sobre a A Op;
(8) conclusão;
(9) diretriz de planejamento (pelo Cmt).

g. Subparágrafo a. "Interpretação da intenção e da missão do escalão dois
níveis acima” (pelo Cmt)

(1) Para que se possa entender melhor este subparágrafo, há neces-
sidade de se definir o que é intenção do Cmt.

- A intenção do Cmt deve traduzir, objetivamente, a finalidade e a
situação final desejada para a missão. Não deve repetir conceitos doutrinários
gerais, mas apresentar um objetivo claro que garanta ao subordinado visualizar o
fulcro que caracteriza o cumprimento da missão. Nos escalões mais baixos, Bda
e inferiores, há casos, em que a intenção será a própria finalidade. Em qualquer
caso, o Cmt deve enunciar sua intenção em moldes que permitam ao subordinado
exercer a iniciativa em proveito da missão.

(2) De fundamental importância para a condução do combate, particular-
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mente no exercício da iniciativa, a intenção do Cmt, devidamente entendida,
permitirá a compreensão da manobra como um todo, bem como a participação do
escalão considerado nesse conjunto mais amplo.

(3) O resultado dessa interpretação constitui-se numa importante infor-
mação a ser transmitida ao EM, que passa a trabalhar em conjunto na análise dos
subparágrafos que se seguem.

h. Subparágrafo “b. Enunciado” (pelo EM)
(1) São enunciadas todas as ações impostas.
(2) O enunciado da missão é, normalmente, tirado da ordem de opera-

ções (parágrafos 2 e 3 e calco de operações) do Esc Sp, de ordens fragmentárias
e de instruções recebidas, quer verbais ou escritas.

i. Subparágrafo “c. Finalidade” (pelo EM) - É o “para que” da missão.
É a compreensão do papel que a GU ou U considerada vai desempenhar no quadro
da missão ou da manobra do Esc Sp. O entendimento deste papel deve ser claro,
para que a organização continue a desempenhar sua missão no contexto da
manobra desse Esc Sp, a despeito das prováveis mudanças de situação e de
possíveis interrupções nas ligações. Algumas vezes, a missão é expressa pela
finalidade, cabendo ao Cmt deduzir as ações a realizar. A finalidade da missão é
normalmente tirada da ordem de operações (parágrafos 2 e 3) do Esc Sp, de
ordens fragmentárias ou de instruções recebidas.

j. Subparágrafo “d. Ações a realizar” (pelo EM)
(1) Ações impostas - são as ações táticas definidas pelos verbos, no

próprio enunciado da missão ou representadas graficamente no calco de opera-
ções. Sempre que possível, todas as missões devem ser impostas.

(2) Ações deduzidas - são as ações táticas que, não estando expressas
no enunciado da missão, são consideradas pelo Cmt como imprescindíveis para
a realização das ações impostas e para o cumprimento da missão.

(3) São consideradas as ações a partir do início do cumprimento da
missão ou as preliminares necessárias ao seu cumprimento, excluídos os
reconhecimentos, os deslocamentos, as medidas administrativas e as ligações
que não impliquem o emprego de um elemento de combate.

l. Subparágrafo “e. Seqüência das ações” (pelo EM) - São enunciadas
as ações impostas e deduzidas na ordem de sua realização. No caso de haver
simultaneidade de ações, buscar a prioridade, em função de sua importância.

m. Subparágrafo “f. Condições de execução” (pelo EM)
(1) Levando em consideração o tempo disponível para o cumprimento da

missão, confecciona-se um quadro-horário. Esse quadro, elaborado na ordem
cronológica inversa e com o horário inicial coincidente com o início das operações,
deve ser difundido para todos os elementos subordinados juntamente com a
ordem de alerta ou preparatória a ser emitida pelo Cmt.

(2) Já a esta altura, busca-se ter uma visão geral da área de influência,
quando são considerados os limites da Z Aç e outros aspectos julgados
importantes para o cumprimento da missão. Na 2a fase do estudo de situação,
quando da determinação final da área de operações, a área de influência será
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detalhadamente estudada.
(3) Deve-se fazer uma revisão dos planos de dissimulação tática até dois

escalões acima, com a finalidade de assegurar que a L Aç adotada não os afetará.
(4) Verificar, também, as condicionantes e os riscos aceitáveis pelo Esc

Sp para o cumprimento da missão, como, por exemplo, uma economia de forças
em determinada frente. Essas condicionantes e esses riscos podem ser obtidos
da diretriz de planejamento do Esc Sp.

(5) Facilidades, como existência de tropa em contato com o inimigo,
proporcionando condições para realização de reconhecimentos terrestres e
restrições devem ser destacadas.

(6) Baseado no exame sumário de todos os dados que já se possuam,
outras condições de execução - como a identificação dos vizinhos, a existência
de elementos interpostos (que pode conduzir ao levantamento da ação tática
deduzida de ultrapassar), o tipo de posição defensiva que o inimigo poderá
apresentar, prazo disponível para a organização da P Def, frente a defender e
outras - devem ser levantadas.

n. Subparágrafo “g. Considerações sobre a área de operações”
(pelo EM)

(1) A fim de proporcionar ao Cmt uma visualização geral da região de
operações, fornecendo-lhe subsídios para a expedição de sua diretriz de plane-
jamento, são levantadas considerações sumárias e relevantes sobre o terreno e
as condições meteorológicas. Maior detalhamento deve ser realizado na próxima
fase.

(2) O Cmt, após verificar a proposta apresentada pelo EM, em uma
primeira aproximação, define a área de interesse e estabelece os limites da área
de operações, onde a força cumprirá a missão e fará a verificação dos conheci-
mentos de inteligência necessários.

o. Subparágrafo “h. Conclusão”
(1) No final da análise da missão, o Ch EM submete ao Cmt uma proposta

do novo enunciado, que deve conter, além da finalidade, todas as ações impostas
e deduzidas, na seqüência que serão executadas.

(2) Com a aprovação do novo enunciado, o Cmt expede, se for o caso,
uma ordem de alerta ou preparatória aos comandantes subordinados.

(3) Desta conclusão é retirado o texto do parágrafo “1. MISSÃO” dos
estudos de situação  específicos  dos  oficiais  de  EM, bem como do parágrafo
"2. MISSÃO" da ordem de operações a ser expedida pelo escalão que realiza o
estudo de situação.

p. Subparágrafo “i. Diretriz de Planejamento” (pelo Cmt)
(1) Após analisar a missão, o Cmt deve expedir sua diretriz de planeja-

mento. O Cmt emite esta diretriz para auxiliar o EM em seus estudos de situação.
Não há forma estabelecida e o volume de detalhes é variável com a situação,
missão e personalidade do Cmt.

(2) O novo enunciado deverá constar da diretriz de planejamento.
(3) Nesta diretriz, o Cmt expedirá sua intenção inicial, com o intuito de

orientar os trabalhos de seu EM nas fases seguintes e os planejamentos de seus
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elementos subordinados. Naturalmente, esta intenção poderá ser retificada ou
ratificada por ocasião da decisão.

(4) A diretriz deve conter, além do novo enunciado da missão e da
intenção inicial do escalão considerado, as recomendações ou orientações do
Cmt ao EM e elementos subordinados para o prosseguimento do estudo de
situação. Estas orientações poderão conter o planejamento da utilização do
tempo (quadro-horário), considerações sobre objetivo decisivo, hipóteses e L Aç
do inimigo, dissimulação tática, instruções logísticas e outras.

B-4. PARÁGRAFO 2. "SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO”

a. O parágrafo 2 compreende os seguintes subparágrafos:
(1) considerações que afetam as possíveis L Aç;
(2) possibilidades do inimigo; e
(3) nossas L Aç.

b. O parágrafo “2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO” tem como finalidade a
análise da situação e a montagem das L Aç para o cumprimento da missão. Para
isso, são levantados e analisados todos os aspectos e fatos (princípio da
universalidade) ligados à região de operações, ao inimigo e aos nossos meios,
deduzidos seus efeitos e estabelecidas hipóteses que possam influir na monta-
gem das L Aç.

c. Subparágrafo a. "Considerações que afetam as possíveis L Aç”
(1) Determinação da área de operações

(a) Este item é essencial para a seqüência do estudo de situação.
Nessa ocasião, serão estabelecidos os limites da área de operações onde a força
cumprirá a missão e buscará os conhecimentos de inteligência necessários.

(b) Da análise da área de operações, serão identificadas as ameaças
que poderão interferir no cumprimento da missão. Para tal, utilizam-se os meios
de busca do escalão considerado, e, se  for  o  caso, é  solicitado  o  apoio  do
Esc Sp e dos elementos vizinhos. O objetivo é fornecer ao Cmt um quadro o mais
claro possível.

(c) A área de operações inclui a área de influência e a área de
interesse. Área de influência é a parte da área de operações na qual o Cmt é capaz
de influenciar diretamente no combate de suas tropas. Nas operações mais
estáticas e centralizadas, a área de influência se confunde com a Z Aç e nas
operações mais dinâmicas e descentralizadas, os limites da referida área se
confundem com o alcance efetivo das armas de apoio. A área de interesse é a área
geográfica, definida pelo Cmt, com base em proposta apresentada pelo seu EM,
que se estende além da Z Aç. É constituída por áreas adjacentes à Z Aç, tanto
à frente como nos flancos e à retaguarda, onde os fatores e acontecimentos que
nela se produzam possam repercutir no resultado ou afetar as ações, as
operações atuais e futuras.

(2) Características da A Op - A análise do terreno e das condições
meteorológicas tem por finalidade determinar seus efeitos sobre as operações.
Para essa análise é utilizado o PITCI, baseado em representações gráficas, que,
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sobrepostas, permitirão uma dedução segura de como condicionam ou poderiam
condicionar as operações militares. O terreno e as condições meteorológicas
devem ser analisados de forma integrada.

(a) Base de dados dos aspectos conhecidos - O estudo de situação
é um processo dinâmico, que se utiliza de uma base de dados sobre o terreno,
inimigo e as condições meteorológicas, informatizada ou não, em constante
atualização, desde o tempo de paz. Durante as operações, as informações
disponíveis são processadas, complementadas e adequadas aos planejamentos.

(b) Terreno
1) Identificação dos aspectos a conhecer - Comparam-se os

dados que faltam para complementar e atualizar os conhecimentos necessários
sobre o terreno com as informações disponíveis na base de dados, como, por
exemplo, as seguintes: estudos técnicos do terreno, cartas geodésicas, fotogra-
fias aéreas recentes, relatórios de reconhecimentos. Dessa forma, são definidos
os aspectos essenciais do terreno que devam ser objeto de busca e/ou coleta.

2) Elaboração dos calcos dos aspectos gerais do terreno - A
elaboração destes calcos está diretamente ligada à digitalização do terreno, pois
com a utilização deste recurso, pode-se, com facilidade, imprimir os diversos
perfis do terreno. Esta representação gráfica facilitará sobremaneira a visualização
do terreno nos aspectos de vegetação, relevo, natureza do solo, hidrografia, obras
de arte, localidades e vias de transporte. As IP 30-1, 2ª parte apresentam, em
detalhes, a confecção de cada calco, exceto o das vias de transporte. Neste são
representados todos os eixos passíveis de utilização, destacando-se suas
respectivas capacidades (em toneladas/dia) para o Ap Log e outras característi-
cas julgadas importantes. Consideram-se, para fins de confecção dos calcos dos
aspectos gerais, três tipos de terreno, quanto à possibilidade de movimento, que
serão discriminados a seguir:

a) terreno impeditivo - é aquele desfavorável ao movimento de
tropa de determinada natureza. Para a sua utilização, necessitar-se-á de forte
apoio de engenharia, obtendo-se, mesmo assim, uma mobilidade restrita.
Destaca-se que uma área urbanizada é, em princípio, um terreno impeditivo;

b) terreno restritivo - é aquele que limita o movimento de uma
tropa. A sua velocidade de progressão será substancialmente reduzida, caso não
haja o apoio de engenharia necessário;

c) terreno adequado - é aquele que não apresenta limitações
ao movimento de uma tropa. Normalmente, não é necessário desenvolver qualquer
atividade para melhorar a mobilidade;

d) naturalmente, esta classificação do terreno é influenciada
pelas condições meteorológicas e pela natureza da tropa a ser empregada.

(c) Condições meteorológicas
1) Para obtenção de dados relativos a esse fator, será de suma

importância contar com o apoio de equipes meteorológicas, disponibilizadas,
normalmente, pela F Ae.

2) A mobilidade é um dos aspectos que mais interessam às
operações e é, também, aquele que mais evidencia a profunda influência que as
condições meteorológicas podem exercer sobre o terreno e, em conseqüência,
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sobre a transitabilidade. Daí, a importância do estudo integrado das condições
meteorológicas com o terreno.

3) Elementos meteorológicos - Os elementos meteorológicos
que mais influenciam as operações militares são o crepúsculo, as fases da lua,
as condições atmosféricas e o vento. Maiores detalhes poderão ser encontrados
no artigo III do capítulo 6 das IP 30-1 - 2ª parte.

4) Elaboração dos calcos dos efeitos das condições meteoro-
lógicas

a) Os calcos a serem confeccionados referem-se às condi-
ções meteorológicas existentes ou previstas para a área de operações no período
considerado. Os tipos de calcos dependerão das características de determinada
área, das informações disponíveis e do escalão considerado.

b) Elaboram-se os calcos de nevoeiro ou neblina, precipita-
ções, ventos e outros julgados necessários. Detalhes para sua confecção
encontram-se nas IP 30-1 - 2ª parte.

c) Um calco resumo pode ser confeccionado, somando-se
todos os calcos dos efeitos das condições meteorológicas.

(d) Integração do terreno com as condições meteorológicas - Elabo-
ração do calco de restrições ao movimento.

1) Terminada a confecção dos calcos dos efeitos das condições
meteorológicas, realiza-se a integração com os calcos dos aspectos gerais do
terreno, o que permite uma visão clara de todos os fatores que facilitam, ou
impedem a mobilidade. A finalidade do calco resultante - calco de restrição ao
movimento - é identificar as áreas onde uma força terá liberdade de movimento.

2) Para a confecção deste calco, todos os obstáculos são
avaliados e codificados e o terreno classificado em impeditivo, restritivo e
adequado.

(e) Identificação  dos  corredores  de  mobilidade e via acesso (Via A)
1) Elaboração dos calcos de corredores de mobilidade e Via A
2) Corredor de mobilidade - O corredor de mobilidade é uma faixa

do terreno, relativamente aberta, através da qual um elemento de manobra
desdobrado poderá deslocar-se. Percorre terrenos adequados, ocasionalmente
passa por terrenos restritivos, evita os terrenos impeditivos e varia com o valor e
natureza de cada força.

- Os corredores de mobilidade são representados, normalmen-
te, por setas (indicadoras de direção) com simbologia correspondente ao
respectivo escalão, podendo ser favoráveis ao movimento em ambas as direções.
São identificados para as forças dois escalões abaixo daquele que executa o
planejamento.

3) Vias acesso - As Via A são determinadas com base nos
corredores de mobilidade, identificadas tanto para as nossas forças como para as
do inimigo e determinadas para forças um escalão abaixo daquele que realiza o
planejamento.

a) Inicialmente, são identificadas as Via A da força (amiga ou
inimiga) que possui a iniciativa das ações. Essa medida irá, posteriormente,
facilitar a elaboração das L Aç.

b) Normalmente, as Via A são determinadas, combinando dois
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ou mais corredores de mobilidade, desde que este sejam suficientemente
próximos. A separação máxima entre corredores de mobilidade a serem incluídos
em uma mesma Via A é aquela propiciada pelos meios de apoio mútuo e de
comando e controle disponíveis, estando condicionada, também, pelo julgamento
tático da situação existente. Maiores  detalhes sobre estas distâncias encontram-
se nas IP 30-1 - 2ª parte.

c) As Via A são selecionadas com base nos atrativos
operacionais, sem a consideração inicial de limites, objetivos, linha de partida,
linha de contato etc. São definidas em função do terreno e da direção de ataque
ou contra-ataque, não havendo preocupação de coincidi-las com manobras
preconcebidas.

d) Uma Via A pode conter algum terreno impeditivo ou restritivo
entre os corredores de mobilidade, sendo representadas, normalmente, por setas,
englobando os corredores de mobilidade constituintes.

(f) Análise do terreno
1) A análise do terreno, orientada principalmente para as Via A,

consiste na avaliação dos aspectos militares, com vistas a determinar seus
efeitos nas operações militares.

2) Cada Via A é analisada detalhadamente, tanto do ponto de
vista do inimigo como das nossas forças, considerando-se os seguintes aspec-
tos: observação e campo de tiro, cobertas e abrigos, obstáculos, acidentes
capitais, adequação do espaço de manobra, facilidade de movimento, rede viária
e outros aspectos complementares.

(g) Comparação das Via A - De posse da análise realizada, o oficial
de inteligência compara as Via A identificadas, assinalando as vantagens e
desvantagens de cada uma, e conclui com a seleção daquelas que mais
favoreçam o cumprimento da missão.

(h) Efeitos do terreno e das condições meteorológicas sobre as
operações militares.

1) Após o estudo do terreno e das condições meteorológicas, o
processo deve concluir quanto aos efeitos desses aspectos sobre as operações,
tanto para as nossas forças, como para as do inimigo. Esses efeitos são obtidos
pela visualização do movimento através das Via A e reação da progressão com
as particularidades do terreno e das condições meteorológicas. Todos os
aspectos levantados, tais como obstáculos, locais favoráveis à observação,
flanqueamentos, nevoeiros, entre outros, são integrados ao movimento, permitin-
do avaliar se a tropa que progride em uma Via A será dispersada, canalizada,
retardada ou sofrerá outros efeitos.

2) Quando houver disponibilidade de utilizar uma carta digitalizada,
o próprio programa proporcionará o movimento através das Via A, permitindo
verificar a reação da progressão com as particularidades do terreno e das
condições meteorológicas. Ou seja, na carta digitalizada, a observação dos
referidos efeitos será bastante facilitada.

3) Após a obtenção dos efeitos em cada Via A, serão deduzidos
os efeitos dentro da área de operações como um todo. Assim, levantam-se, por
exemplo, as faixas mais favoráveis ao ataque ou à defesa dos contendores, a
quantidade de peças de manobra que podem ser empregadas, os efeitos das

B-4



B-9

C 101-5

convergências de Via A (se são favoráveis) e os efeitos de estrangulamentos das
Via A na manobra como um todo, entre outros aspectos.

(i) Resistências admissíveis nas Via A
1) Para se concluir sobre este aspecto, há necessidade de

levantar as regiões de bloqueio (R Blq) junto ao LAADA, as R Blq em profundidade
que permita o C Atq, as R Blq mais em Prof , o traçado da penetração máxima
admitida (PMA) e por último, o grau de resistência admitido (defender, retardar e
vigiar). Cabe destacar, que a determinação do grau de resistência será realizada
no processo das 5 (cinco) fases, após a integração do terreno/condições
meteorológicas com o inimigo. Além disso, o grau de resistência determinado
poderá estar em desacordo com o grau de resistência admitido.

2) Baseado na forma de manobra defensiva a adotar e nas
considerações sobre a influência do terreno e sobre as operações, o formulador
seleciona, ao longo de cada Via A, os acidentes do terreno favoráveis ao bloqueio
das penetrações inimigas, de modo a assegurar a posse da região ou regiões
essenciais para a defesa. Para isso, a seguinte seqüência do trabalho é indicada,
visualizando-se:

a) regiões que bloqueiam a Via A no LAADA;
b) regiões que bloqueiam a Via A em profundidade e que

permitam ações dinâmicas de defesa;
c) regiões que bloqueiam mais em profundidade ao longo de

toda a Via A;
d) traçado da penetração máxima admissível: a largura da

penetração visualizada é baseada na largura da Via A considerada; e a profundi-
dade máxima da penetração é função do terreno, particularmente no que tange aos
aspectos favoráveis à defesa (elevações, obstáculos, etc), e do valor da força
inimiga na penetração, que deve estar dentro das possibilidades do contra-ataque
da reserva que se estima manter;

e) natureza da resistência admitida - em função do estudo
anterior, pode-se verificar os graus de resistências admissíveis: defender, retardar
e vigiar. No escalão DE e menores, dois casos devem ser considerados no
estabelecimento do grau de resistência:

1) 1º caso - a penetrarão é admissível; isto ocorre em duas
situações:

a) em uma Via A que dispuser de regiões de bloqueio no
limite anterior da área de defesa avançada e em profundidade, possibilitando o
traçado da penetração máxima admissível;

b) em Via A que não dispuser de regiões de bloqueio no
LAADA, mas sim em profundidade, possibilitando o traçado da penetração
máxima admissível;

c) nestas duas situações pode-se admitir todos os graus
de resistência, apesar de, na segunda situação, o “defender” não seja nas
condições ideais.

2) 2º caso - a penetração, normalmente, não é admissível;
isto ocorre em três situações:

a) em uma Via A que dispuser de regiões de bloqueio no
LAADA e em profundidade, estas a uma distância tal que não permitam o traçado
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da penetração máxima admissível;
b) em uma Via A que dispuser de regiões de bloqueio no

LAADA e não dispuser de regiões de bloqueio em profundidade;
c) em uma Via A que não dispuser de regiões de bloqueio

no LAADA e em profundidade;
d) nestas três situações, pode-se admitir, normalmente,

apenas o grau de resistência “defender”, apesar de, na terceira situação, tal não
se dar nas condições ideais.

(3) Situação do inimigo (PITCI)
(a) Durante esta fase, examina-se a doutrina do inimigo, suas táticas,

suas possibilidades e limitações, seu armamento e equipamento e outros dados
que possam influir nas operações.

(b) A avaliação do inimigo é um processo contínuo, lógico e dinâmico.
Os avaliadores devem estar atentos à adoção de novos métodos de atuação, ao
desenvolvimento científico-tecnológico e, até mesmo, às modificações doutriná-
rias.

(c) Esta etapa será concluída com uma avaliação global dos dados
obtidos. Esse conhecimento será, em fase seguinte, integrado com as informa-
ções sobre o terreno e as condições meteorológicas.

1) Base de dados sobre o inimigo - Um banco de dados, contendo
as informações sobre o inimigo localizado em nossa área de interesse, deverá ser
o mais completo e atualizado possível. Esse banco permitirá determinar, quando
identificado o inimigo, quais os aspectos essenciais conhecidos, os parcialmente
conhecidos e aqueles a conhecer, auxiliando a definição das necessidades de
inteligência.

2) Análise da ordem de batalha do inimigo - A análise da ordem
de batalha do inimigo visa, principalmente, concluir sobre a composição e o valor
das tropas empenhadas e das tropas em condições de reforçar, bem como
levantar indícios que servirão de base para a posterior determinação da(s) L Aç
provável(eis) do inimigo e suas vulnerabilidades. Esta análise abrange todas as
forças inimigas que possam ser empregadas em nossa área de influência.
Maiores detalhes poderão ser encontrados nas IP 30-1-2a parte.

3) Confecção dos calcos de situação do inimigo
Para sua confecção, utilizar-se-á o banco de dados da orga-

nização, as matrizes doutrinárias e as informações atualizadas das forças
inimigas em confronto. Na confecção do calco, deverão ser representados os
elementos de manobra  e unidades  de  apoio  ao  combate, de acordo com o
previsto nas IP 30-1 - 2ª parte.

Logo que possível, deve-se definir as possíveis atitudes e
manobras que essas forças poderão adotar em seu conjunto e a ordem seqüencial
das ações que poderão ser executadas dentro dessas manobras.

Posteriormente, as matrizes doutrinárias serão adequadas à
realidade existente, tendo por base a análise dos fatores da ordem de batalha.
Essa adequação permitirá definir as diferenças em relação ao estabelecido em
sua doutrina.

Finalmente, o resultado será a representação gráfica do
inimigo, modificado para cada situação particular.
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(4) Nossa situação
(a) Visa conhecer todos os fatores que possam influir na capacidade

combativa da organização para o cumprimento de sua missão.
(b) Elementos considerados (subitens)

- Subitem “a) Efetivo” - efetivos reais das unidades.
- Subitem “b) Composição” - elementos de que dispõe a organi-

zação (orgânicos, integrantes e em reforço).
- Subitem “c) Dispositivo” - geralmente consignado numa carta ou

calco. Situação e disponibilidade dos diversos elementos orgânicos e em reforço
para a operação.

- Subitem “d) Situação logística” - condições do Ap Log para a
operação.

- Subitem “e) Moral” - para o conjunto da organização e para
certos elementos componentes.

- Subitem “f) Instrução e adestramento” - para o conjunto da
organização e para certos elementos. Eficiência de combate decorrente.

- Subitem “g) Apoio ao combate” - verificar quais as unidades de
apoio ao combate que apóiam a organização. Condições e eficiência do apoio ao
combate.

- Subitem “h) Organizações vizinhas e interpostas” - sintetizar,
para as organizações enquadrantes, vizinhas e interpostas, as operações que
realizam.

- Subitem “i) Deficiências” - considerar as deficiências do nosso
dispositivo em relação a: ataques nucleares do inimigo (se for o caso), flancos
expostos, ações de guerrilhas inimigas etc.

- Subitem “j) Condições de tempo e espaço” - duração provável da
operação; distância e tempos de percurso dos diversos elementos que são
empregados etc.

- Subitem “l) Outras informações” - outras informações sobre
nossa situação que não se enquadram nos subitens anteriores.

(5) Poder relativo de combate
(a) Com base no estudo sobre a situação do inimigo e a nossa

situação, o Cmt, mediante uma análise, procura fazer o confronto entre as forças
oponentes no meio ambiente em que estão operando, considerando que os
elementos básicos do poder de combate são as unidades de manobra, o apoio de
fogo, a capacidade de movimento e os meios de GE.

(b) Ao fazer a análise do poder relativo de combate, o Cmt procura
determinar, em cada fator analisado, os aspectos predominantes e as deficiências
de ambos os contendores. As conclusões obtidas permitem ao Cmt abreviar o seu
estudo de situação, proporcionando-lhe indicações sobre as características
gerais das L Aç que possam ser adotadas. Durante a análise, deve ser ressaltada
a aplicação dos princípios de guerra.

(c) Deve-se evitar fazer um estudo detalhado sobre o pessoal ou
armas dos contendores. A conclusão é baseada na impressão geral da capaci-
dade relativa das duas forças.

(d) Na determinação do poder relativo de combate, os fatores abaixo
servem, normalmente, como termo de comparação:

B-4



C 101-5

B-12

- elementos de manobra (número, efetivos, valor combativo etc);
- apoio de fogo;
- apoio de GE;
- apoio de engenharia;
- Ap Log;
- comando e controle;
- mobilidade;
- terreno;
- dispositivo; e
- outros (algumas considerações adicionais podem ser incluídas,

tais como: moral, aptidão das unidades para a operação, experiência de combate,
adestramento, dissimulação, abrigos, interdição, inteligência, guerra psicológica
etc).

(e) Concluir a análise, procurando:
1) consolidar os fatores em que tem-se superioridade;
2) desequilibrar os fatores em que não haja vantagem marcante

para nenhum dos contendores;
3) reverter os fatores em que o inimigo tem superioridade, através

de:
- valorização dos fatores da decisão que se nos apresentem

favoráveis (missão, inimigo, terreno e meios);
- utilização judiciosa dos princípios de guerra e dos fundamen-

tos da ofensiva ou defensiva, conforme o caso.

d. Subparágrafo “b. Possibilidades do inimigo”
(1) Possibilidades do inimigo são aquelas L Aç que o inimigo é

fisicamente capaz de realizar e que, se adotadas, influem no cumprimento de
nossa missão. As clássicas são atacar, defender, reforçar, retrair ou retardar.

(2) Enumeração (Que? Quando? Onde? Com que valor?)
(3) Vulnerabilidade - As vulnerabilidades do inimigo resultam de suas

peculiaridades e deficiências; aquelas que possam ser exploradas pelos escalões
considerado, subordinado e superior são enumeradas pelo oficial de inteligência.

(4) Possibilidade(s) do inimigo com maior probabilidade de adoção - Com
base nos indícios decorrentes das atividades importantes recentes e atuais, as
possibilidades inimigas levantadas são analisadas e discutidas, concluindo-se
pela(s) mais provável(is).

(5) Prováveis objetivos do inimigo ou região de bloqueio
A partir deste ponto, inicia-se parte fundamental do estudo de

situação. É realizada a integração dos passos anteriores, reunindo-se, sob forma
gráfica, todas as informações analisadas e avaliadas sobre o inimigo, o terreno e
as condições meteorológicas dentro da área de operações.

A metodologia empregada evitará que o Cmt e o seu EM sejam
surpreendidos com uma ação inimiga inesperada. O EM será capaz de passar
rapidamente da análise de uma L Aç inimiga escolhida anteriormente como
prioritária, para outra em execução pelo inimigo.

Os objetivos são suposições baseadas no estudo do inimigo e nas
conclusões sobre o terreno e as condições meteorológicas. Serão lançados em
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um calco, sobre as Via A levantadas. O oficial de inteligência deverá colocar-se
no lugar do Cmt e do EM inimigo no levantamento dos prováveis objetivos, que
poderão ser de um escalão acima da tropa inimiga considerada, do mesmo
escalão e de um ou dois escalões abaixo.

Estando o inimigo na defensiva, consideram-se, normalmente, as
regiões favoráveis à defesa (que barram as Via A levantadas), as linhas de defesa
e os locais favoráveis ao contra-ataques.

Nas operações ofensivas do inimigo, são considerados os objetivos
iniciais, os possíveis objetivos intermediários e finais e os locais favoráveis ao
lançamento de forças aeromóveis.

(6) Linhas de ação do inimigo
(a) Montagem e análise das L Aç do inimigo

- Montagem - Nesta etapa, os calcos de situação do inimigo, das
Via A e dos prováveis objetivos do inimigo serão sobrepostos e integrados com o
terreno (carta). Desse  modo, por meio de um ajustamento, serão montadas as
L Aç, tendo-se cuidado de modificar as situações que não ocorreriam, tais como
peças de manobra em áreas alagadas, unidades de artilharia em crista topográfica
etc.

- Análise das L Aç do inimigo
Com base no estudo do inimigo, será feita uma rápida análise

das L Aç levantadas. Os informes sobre as atividades recentes do inimigo, como
a localização atual da maioria de seus meios, servirão para reforçar a probabilidade
de determinadas L Aç.

As L Aç que o inimigo não tenha tempo ou espaço para
executar devem ser destacadas e as que apresentam maior probabilidade de
ocorrência são estudadas detalhadamente. Mesmo as L Aç pouco prováveis, mas
viáveis, são consideradas. É a melhor maneira de se evitar surpresa.

(b) Priorização das L Aç do inimigo
- As L Aç do inimigo são suposições e não fatos concretos.

Portanto, não há como precisar qual será a ação adotada pelo inimigo. Entretanto,
há necessidade de estabelecer uma lista de prioridades a ser apresentada ao Cmt.

- As L Aç do inimigo serão comparadas, sendo priorizadas as que
tiram o melhor proveito do terreno e as que permitem as maiores vantagens com
menores riscos. Não se pode esquecer que o inimigo poderá mudar de uma L Aç
para outra, em caso de insucesso no curso das operações.

(c) Detalhamento das L Aç do inimigo - O detalhamento de uma L Aç
é realizado, imaginando-se o movimento ou a seqüência das ações que o inimigo
fará desde o início de suas operações. Para tal, podem ser usadas quaisquer
técnicas  gráficas ou descrições, desde que ilustrem corretamente a L Aç do
inimigo.

(7) Montagem do calco e da matriz de eventos
(a) O calco de eventos e sua matriz são ferramentas valiosas para o

acompanhamento das ações do inimigo. Consistem no levantamento de áreas,
rotas  e pontos, onde as atividades observadas do inimigo podem revelar qual a
L Aç adotada por ele. Tais áreas, rotas ou pontos recebem o nome genérico de
“região de interesse para a inteligência” (RIPI).

(b) Para cada L Aç inimiga, já detalhada, marcam-se em um calco as
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RIPI pertinentes.
Exemplo:
1) Em uma ação ofensiva do adversário (ataque coordenado),

provavelmente será ocupada uma Z Reu e, após, as posições de ataque. A Via A
utilizada pela maioria dos blindados inimigos poderá indicar o esforço principal que
materializa uma determinada L Aç. Neste caso, RIPI serão estabelecidas em
rocadas e regiões de passagem obrigatórias, que com o acompanhamento do
deslocamento do inimigo, poderá ser identificada a L Aç que foi caracterizada.

2) Após a confecção dos calcos de cada L Aç, com as RIPI
respectivas, os mesmos poderão ser reunidos, de modo a se montar um único
calco de eventos, devendo-se indicar a que  L Aç se refere cada RIPI lançada no
mesmo.

3) A matriz de eventos, conjugada com o respectivo calco, serve
para elucidá-lo ou complementá-lo, podendo ser aperfeiçoada durante o jogo da
guerra do EM.

e. Subparágrafo “c. Nossas L Aç”
(1) Os elementos essenciais de uma L Aç, para o cumprimento de uma

missão tática ou estratégica, podem ser apresentados graficamente em um
esquema de manobra.

(2) No planejamento, devem ser considerados todas as L Aç que forem
viáveis (que permitam o cumprimento da missão sem que resulte em danos
desnecessários para as organizações) e significativamente diferentes.

(3) Durante a formulação de L Aç, o Cmt deve procurar assegurar o melhor
emprego do seu poder de combate contra as forças inimigas, ao mesmo tempo
que procura impedir que o inimigo empregue favoravelmente seu poder de combate
contra as nossas forças; isto é, procura uma proporção favorável do nosso poder
de combate contra as forças inimigas, nos momentos e lugares críticos.

(4) A capacidade para formular rapidamente L Aç viáveis é indispensável
a um bom estudo de situação. Uma maneira para se chegar a isto é observar quais
os elementos constitutivos de uma L Aç e como se determina cada um deles.

(a) Elementos de uma L Aç - em princípio, cada L Aç é expressa
contendo os seguintes elementos:

- QUE - a(s) ações tática(s) a realizar (atacar, defender, etc),
constantes do novo enunciado;

- QUANDO - o início ou término da ação;
- ONDE - localização da ação (direção, regiões, etc, como por

exemplo: na defesa, o traçado do LAADA; no ataque, a direção geral de ataque);
- COMO - uso dos meios disponíveis (uma ampla indicação dos

elementos de manobra, dispositivo, esforço, emprego de fogos nucleares, se for
o caso, etc; quando necessário, os fogos de apoio podem ser incluídos para
distinguir L Aç);

- PARA QUE - quando necessário, a finalidade da ação deve ser
incluída, para melhorar a clareza da formulação da L Aç.

(b) As L Aç constituem esboços de uma provável decisão final. Delas
constam, normalmente, os dados básicos de alguns ou de todos os elementos:
“que”, “quando”, “onde” e “como”. Outros dados e/ou conhecimentos de inteligên-
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cia complementares são introduzidos durante a análise das L Aç opostas, como
aperfeiçoamento das L Aç.

(c) Variações das L Aç - em qualquer situação militar, um ou mais dos
elementos de uma L Aç (que, quando, onde, como) permitem, comumente,
variações na ação que o Cmt pode eleger. O Cmt considera:

- quanto ao “QUE e QUANDO” - se o Esc Sp ordenar uma ação
em uma determinada hora, a natureza básica da ação (QUE) e a hora (QUANDO)
não são variáveis; em geral, o “QUANDO” é imposto pelo Esc Sp; entretanto, se
não for imposto, deve ser considerado como uma variação da L Aç; o “QUANDO”
pode, inicialmente, ser expresso em termos gerais (de dia, à noite, etc) e,
posteriormente, ser determinado com maiores detalhes; no escalão DE e
menores, não é freqüente a variação do “QUANDO”;

- quanto ao “ONDE” - limites, objetivos ou direções determinadas
pelo Esc Sp limitam as variações de espaço ou região;

- quanto ao “COMO” - a forma variável pela qual os meios
disponíveis podem ser empregados (COMO) é limitada pelas possibilidades da
organização (incluindo os recursos ou forças colocadas à disposição);

- nos escalões Bda e menores, as variações nas L Aç se
observam, particularmente, no ONDE e COMO.

(d) Determinação do “QUE”
- Não há necessidade de se considerar todas as variações

simultaneamente. O Cmt, normalmente, considera, primeiro, o tipo de ação
(QUE).

- Em escalões maiores que a DE, o “QUE” freqüentemente pode
ser uma variável; nos níveis DE e abaixo, ele, normalmente, está prescrito na
missão. se o “QUE” for variável, a primeira ação do Cmt é determinar a natureza
básica da ação, a qual deve orientar o restante do estudo de situação. Após
determinar sua ação básica e orientar seu estudo de situação nesta ação, o Cmt
pode, então, começar a considerar as outras variações, procurando estabelecer
quando, onde e como a ação deve ser conduzida.

(e) Determinação do “ONDE”
- Na ofensiva, é lógico que se considere o “ONDE” em termos de

direção do ataque principal, porque este é conduzido ao objetivo decisivo,
enquanto os ataques secundários contribuem para o seu sucesso. Na defensiva,
o “ONDE” pode ser indicado pela definição do traçado do LAADA.

- Quando a frente for excessivamente ampla, particularmente nos
escalões DE e Ex Cmp, pode ser necessária uma decisão preliminar definindo a
frente em que deve ser realizado o ataque.

- Ao  mesmo  tempo em que se considera o “ONDE”, à luz das
Via A e outros fatores, deve-se, como é lógico, considerar o “COMO”, pois que
estes elementos afetam-se mutuamente. Em certas operações, torna-se neces-
sário determinar o ataque principal e os ataques secundários que o apóiam. No
entanto, em algumas outras, tais como o aproveitamento do êxito e a perseguição,
pode não ser possível ou praticável distinguir os comandos subordinados que
desempenham a ação principal ou a secundária; as L Aç devem, então, ser
formuladas em termos da operação como um todo, com apropriadas direções de
movimento e objetivos para os comandos subordinados.
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- Uma L Aç para uma DE ou escalões menores, com uma missão
ofensiva, inclui normalmente o “QUE”, o “QUANDO”, o “ONDE” e o “COMO”.

(f) Determinação do “COMO” - ao se enunciar o “COMO”, para que a
manobra fique claramente revelada, inclui-se uma indicação geral sobre a
aplicação do poder de combate e de armas nucleares, quando disponíveis.
Durante a formulação das L Aç, não se deve considerar o número de peças de
manobra do escalão subordinado, pois este procedimento daria origem a muitas
L Aç. A distribuição do poder de combate é realizada durante o aperfeiçoamento
da L Aç.

(g) A quantidade de detalhes incluídos nas L Aç, por ocasião de sua
formulação, depende do discernimento do formulador e do escalão considerado.
No entanto, as L Aç devem ser elaboradas com detalhes suficientes para distingui-
las entre si e permitir uma análise e comparação. A habilidade para se desenvolver
alternativas, muitas vezes, é tão importante quanto a escolha certa entre elas.

(h) Duas considerações determinam a viabilidade das L Aç. A
principal é o cumprimento da missão, seguindo-se a manutenção da eficiência da
organização. L Aç que não cumprem a missão e que resultem em danos
desnecessários não são levadas em consideração, sendo eliminadas logo que se
chegue a estas conclusões.

(i) Qualquer organização deve ser empregada de acordo com suas
possibilidades. Inevitavelmente, em certas ocasiões podem ocorrer injunções nas
quais este princípio não possa ser seguido, embora o Cmt deva cumprir sua
missão. Fica-se mesmo em dúvida quanto à viabilidade das L Aç. Em tais
ocasiões, trata-se de selecionar a L Aç que tenha maior possibilidade de êxito.
O risco é inerente a qualquer operação militar. O grau de risco que o Cmt deve
aceitar na escolha de uma L Aç é função de variáveis amplas, tais como: urgência,
possibilidades de sucesso, missões futuras e conceito da operação do Esc Sp.

(j) Em situação simples, nos pequenos escalões, ou quando a
liberdade de ação do Cmt é restrita pela missão recebida do Esc Sp, pode haver
somente uma L Aç para o cumprimento da missão. Mesmo em tais casos, a
decisão não deve ser assentada antes que a L Aç seja testada, no parágrafo 3,
de maneira a se analisar todas as suas implicações e determinar completamente
todos os seus detalhes, em particular os referentes ao “COMO” da decisão.

(5) Formulação e aperfeiçoamento das L Aç na defesa em posição
(a) Para se formular uma L Aç na defesa em posição, deve-se,

inicialmente, determinar a forma de manobra tática defensiva mais apropriada -
defesa de área ou defesa móvel.

(b) A aplicação do método de raciocínio é orientada pela forma de
manobra tática defensiva a adotar. Pelo fato de uma forma se fundamentar na
manutenção do controle sobre terreno específico e outra na destruição do inimigo
pelo contra-ataque no local e momento mais favoráveis, tem-se as razões das
diferenças encontradas na aplicação do processo entre as duas formas de defesa
em posição.

(c) Convém ter em mente que o processo para formulação e
aperfeiçoamento de L Aç na defesa em posição não substitui o estudo de situação
do Cmt. Assim, ao ser iniciado o processo, o Cmt ou formulador já realizou os
estudos anteriores, até o subparágrafo 2b, inclusive.
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(d) Embora o processo seja desenvolvido segundo uma seqüência
determinada, ele propicia um perfeito entrosamento quando se procura distribuir
as forças entre os escalões (área de defesa avançada, área de reserva e área de
segurança), detendo-se mais num ou noutro, conforme a forma de defesa em
posição adotada.

(e) O processo, denominado “Processo das Cinco Fases”, é desen-
volvido na seqüência abaixo exposta:

1) determinação da resistência a ser adotada em cada Via A e
seleção das regiões de bloqueio em profundidade;

2) determinação do poder de combate a ser empregado na área
de defesa avançada;

3) determinação do poder de combate da reserva e sua localiza-
ção;

4) determinação do poder de combate das forças de segurança
e sua localização;

5) ajustamento das L Aç.
(f) Determinação da resistência a ser adotada em cada Via A e

seleção das regiões de bloqueio em profundidade.
1) Seleção da resistência - este passo complementa o item 2a)

do memento do Estudo de Situação do Comandante. Cabe ressaltar dois
aspectos: o primeiro que, apesar de se ter verificado o grau de resistência admitido
por ocasião do estudo do terreno, o grau de resistência a ser adotado poderá estar
em desacordo com o grau de resistência admitido, pois, por ocasião da montagem
da L Aç, já houve a integração do terreno com o inimigo. Caso no estudo do inimigo
seja verificado, que ele não irá mobiliar determinada Via A, o planejador poderá
correr um risco calculado e adotar um grau de resistência em desacordo com o
grau de resistência admitido (estudo do terreno), economizando forças. Natural-
mente, se o inimigo não vier por determinada faixa do terreno, não faz sentido
aplicar um poder de combate nesta Via A necessário a defender; o segundo
aspecto é quando o resultado da integração terreno/condições meteorológicas e
inimigo determinar que se adote um grau de resistência defender, apesar do
terreno impor que esta defesa não será nas melhores condições. Neste caso, o
planejador poderá visualizar o emprego da técnica de defesa elástica para aquele
elemento subordinado.

2) O raciocínio empregado na determinação da natureza de
resistência independe da forma de manobra tática adotada na defesa em posição.
No entanto, as diferenças básicas entre as formas de manobra acarretam
variações na aplicação do raciocínio. Quanto à penetração máxima admissível,
deve-se levar em conta o poder de combate atribuído à reserva, numa e noutra
forma de defesa em posição; uma reserva mais potente pode, conseqüentemente,
admitir maior penetração e maior força inimiga na penetração.

(g) Determinação do poder de combate a ser empregado na área de
defesa avançada.

1) Trata-se, principalmente, de repartir as peças de manobra e os
meios de apoio de fogo. Para isso, considera-se a natureza da resistência a ser
adotada em cada Via A, a diretriz de planejamento, a integração terreno/
condições meteorológicas e inimigo e o poder de combate disponível.
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2) Procura-se visualizar as peças de manobra e os elementos de
apoio de fogo necessários a dar resistência na área de defesa avançada. Esta
visualização permite realizar o próprio nucleamento da posição.

3) Na defesa de área, a maior parte do poder de combate é
localizada na área de defesa avançada para assegurar a manutenção dos
acidentes capitais que controlam as Via A para o interior da posição.

4) Na defesa móvel, ênfase será dada à aplicação do poder de
combate da reserva.

5) Inicia-se, assim, a montagem das L Aç, no que diz respeito à
área de defesa avançada, visualizando-se:

. poder de combate a adotar;

. emprego de outros meios na área de defesa avançada;

. limites laterais e de retaguarda para as frações subordinadas.
(h) Determinação do poder de combate da reserva e sua localização

1) Para se determinar o poder de combate da reserva e sua
localização, deve-se, inicialmente, atentar para o seu emprego em cada forma de
defesa em posição.

2) Visualiza-se o poder de combate necessário ou desejável a ser
atribuído à reserva para o desempenho de suas funções. É oportuno lembrar a
existência de uma completa inter-relação com o estudo anterior. Na realidade, ao
se determinar o poder de combate a atribuir à área de defesa avançada,
implicitamente se liga o raciocínio ao poder de combate a atribuir à reserva.

3) Trata-se de aproveitar a oportunidade para a localização da
reserva, a qual pode ocupar Z Reu, pode beneficiar-se dos abrigos construídos nos
núcleos de aprofundamento ou, ainda, ocupar posições de bloqueio.

4) Com a conclusão deste estudo, as L Aç recebem mais
detalhes e ficam mais aperfeiçoadas. Nesta altura do estudo já tem-se, para cada
L Aç:

- natureza da resistência em cada Via A; penetrações máximas
admissíveis; nucleamento da posição; poder de combate para a área de defesa
avançada; poder de combate para a reserva; Z Reu para a reserva (se for o caso);
limites.

(i) Determinação do poder de combate das forças de segurança e sua
localização.

1) Os seguintes fatores devem ser levados em consideração na
determinação do poder de combate das forças de segurança: missão, terreno,
diretriz de planejamento, situação dos flancos e da retaguarda, assim como a
natureza, valor e doutrina do inimigo.

2) Ao término desta etapa, devem ter sido levantados o valor e a
localização dos elementos para:

. a área de segurança;

. a proteção dos flancos;

. a segurança da área de retaguarda;

. outras necessidades de segurança.
3) Embora não tenha a mesma ênfase da inter-relação observada

anteriormente, convém lembrar que muitas vezes as forças da área de segurança,
após o cumprimento de sua missão, revertem à reserva; do mesmo modo, a
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reserva fica, outras vezes, em condições de fornecer elementos para a segurança
da área de retaguarda.

(j) Ajustamento das L Aç
1) Destina-se a um ajustamento do poder de combate empregado

nos diversos escalões de defesa e das áreas de responsabilidade atribuídas em
cada L Aç. Isto porque, como conclusão do estudo anterior, podem surgir conflitos
entre as necessidades dos vários escalões de defesa e o poder de combate
disponível. Trata-se, portanto, de se aperfeiçoar as L Aç existentes, analisando-
as, para isso, em cima dos fatores da decisão (missão, inimigo, terreno, meios
e tempo disponível).

2) De fato, inicialmente, foi levantado o valor do poder de combate
necessário ou desejável, sem se ater ao número exato de elementos de manobra
disponíveis. Este, que era apenas um guia inicialmente, torna-se um fator limitativo
no ajustamento.

a) Quanto à missão:
. as L Aç estabelecem todas as ações necessárias ao seu

cumprimento?
. o PCmb atribuído aos diversos escalões está compatível

com as ações a realizar?
b) Quanto ao inimigo:

. as L Aç reagem de forma adequada às possíveis penetra-
ções no dispositivo defensivo?

c) Quanto ao terreno:
. os conjuntos topotáticos são observados?
. as Via A mais importantes são adequadamente bloquea-

das?
d) Quanto aos nossos meios:

. a natureza dos elementos de manobra empregados na
execução das ações é a mais adequada?

. o poder de combate empregado está compatível com o grau
de resistência selecionado para cada Via A?

. o poder de combate está compatível com as áreas de
responsabilidades atribuídas?

. há necessidade de se alterar o grau de resistência
anteriormente selecionado?

. há dificuldade/facilidade de coordenação e controle?

. há compatibilidade entre o terreno e a natureza dos
elementos de manobra empregados?

(6) Formulação das L Aç no ataque coordenado
(a) A exemplo da defesa em posição, a observância de uma

seqüência consagrada pela prática pode facilitar a montagem de L Aç no ataque
coordenado.

(b) Antes da montagem propriamente dita três passos devem ser
seguidos para possibilitar a obtenção de L Aç comparáveis entre si: a seleção de
frente, a opção pela forma de manobra a ser empregada (penetração, desbordamento
envolvimento, ataque frontal ou uma variante) e a marcação do objetivo decisivo.

(c) Seguidos esses três passos iniciais, a seguinte seqüência poderá
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ser observada:
1) marcação ou não de objetivos intermediários;
2) regulação da manobra (longa ou curta);
3) escolha da Via A a ser mobiliada pelo ataque principal;
4) escolha da(s) Via A a ser(em) mobiliada(s) pelo(s) ataque(s)

secundário(s);
5) valor da(s) peça(s) de manobra que constituirá(ão) a reserva;
6) determinação das ações a serem realizadas na frente não

selecionada e seus executantes, quando for o caso.
(7) Fratricídio

(a) Apesar de antigo, o conceito de fratricídio é algo novo no Exército
Brasileiro. É um problema complexo, que pode ser definido como o emprego de
armas amigas, com o intento de destruir o inimigo, seu equipamento ou suas
instalações, que resulta em morte imprevista e não intencional ou dano a pessoal
amigo.

(b) As características do combate moderno e a precisão e letalidade
das novas armas permitem engajar alvos a grandes distâncias, mas trazem
consigo a dificuldade para identificá-los como amigos ou inimigos. Por este
motivo, para cada L Aç é avaliada a taxa de risco de fratricídio. O resultado obtido
será utilizado como um dos aspectos de estudo na análise das L Aç opostas (jogo
de guerra) e na comparação das L Aç, passos seguintes do estudo de situação.

B-5. PARÁGRAFO 3. "ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS”

a. A finalidade do estudo de situação é selecionar a melhor L Aç para
cumprir a missão. Isto requer que cada uma das L Aç formuladas no subparágrafo
2c seja analisada para que se possa determinar suas vantagens e desvantagens,
realizar os aperfeiçoamentos necessários e verificar as necessidades de apoio de
fogo e de qualquer outra ação exigida.

b. A análise das L Aç opostas (jogo da guerra) terá a participação de todos
os oficiais do EM e dos oficiais responsáveis por todos os sistemas operacionais,
pois, além de ser feito o aperfeiçoamento das L Aç, é o momento que existe para
realizar a sincronização do campo de batalha, bem como de confeccionar a sua
matriz.

c. A análise das L Aç opostas (jogo da guerra) poderá ser realizada em toda
a frente do início ao final da missão, poderá ser realizada em toda a frente por faixas
do terreno em profundidade ou poderá ser realizada por Via A. É importante que
se escolha o jogo que será utilizado em função do tempo disponível, permitindo
um melhor aproveitamento do método.

d. A análise de uma L Aç é feita em duas partes bem distintas, como
estabelece a própria subdivisão do parágrafo 3 do estudo de situação: seleção das
L Aç do inimigo e análise propriamente dita.

e. Subparágrafo “a. Seleção das L Aç do inimigo”
(1) O EM faz uma análise preliminar e seleciona, entre as L Aç
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apresentadas pelo oficial de inteligência, aquelas que julga de maior probabilidade
para ser colocada em execução pelo inimigo. Nessa análise, o EM vai buscar as
dificuldades importantes e determinar os pontos fortes e fracos de cada L Aç.

(2) Não existem regras fixas que possam determinar as reais possibili-
dades do inimigo quanto às L Aç que devam ser selecionadas.

(3) A partir do conhecimento do tempo disponível, o EM deverá priorizar
o estudo (seleção das L Aç) que poderá ser realizado em toda frente ou somente
na faixa principal do terreno. Pode ainda levar em consideração outros fatores que,
aliados às possibilidades do inimigo, poderão determinar sua real intenção.

f. Subparágrafo “b. Análise propriamente dita”
(1) L Aç Nr 1 do Ini X L Aç Nr__

Nesta parte da análise, o EM vai analisar todas as L Aç do Ini
selecionadas e fazê-las reagir com as nossas L Aç, buscando, em uma seqüência
lógica, visualizar a ação para ambos os contendores.

(a) Poder de combate necessário ao rompimento da tropa inimiga
empenhada (P Cmb Nec ao Rpto da Pos Tr Ini Empn) - O nosso poder de combate
será determinado em função do poder de combate estimado para o inimigo na
posição inicial, onde se deve buscar o rompimento da posição. O EM não deve
esquecer de levar em consideração os dados conhecidos relativos a pessoal,
operações, apoios e logística (multiplicadores de poder de combate), referentes
às peças de manobra que pretende empregar. Não se trata de um processo
puramente matemático, ele requer que o EM leve em consideração os aspectos
subjetivos associados aos princípios de guerra que serão priorizados.

(b) Jogo da guerra (movimento)
1) É a análise de cada L Aç reagindo contra cada uma das

possibilidades do inimigo, selecionadas anteriormente, visualizando-se a ação
para ambos os contendores numa seqüência lógica, desde a posição inicial das
tropas até o cumprimento da missão.

2) O jogo da guerra vai permitir que o Cmt e seu EM visualizem
como o combate pode acontecer, utilizando-se para isto cinco etapas bem
distintas:

a) Z Reu - P Atq - Visualizar o movimento das peças de
manobra (Pç M) partindo da Z Reu para as posições de ataque. Considerar as
necessidades de coordenação e controle, ultrapassagem e outras, se houver.

b) LP - Rpto Pos Tropa Ini Empn - Visualizar o movimento das
Pç M atravessando a linha de partida até a posição inicial da tropa Ini empenhada.
Considerar a necessidade de emprego de todos os apoios, visando concluir o jogo
da guerra na parte do terreno onde o Ini pode ainda conduzir ações dinâmicas de
defesa. Nesta fase, o EM poderá concluir parcialmente sobre a composição do
ataque principal e qualquer necessidade para os ataques secundários e a provável
composição e localização da reserva.

c) Rupt Pos Ini - Obj - Visualizar o movimento das Pç M desde
a ruptura até o objetivo final. Considerar a necessidade de emprego de todos os
apoios. Levantar, também, a possibilidade de o Ini reforçar a sua defesa. Todo esse
processo deve ser repetido até que se conquiste o objetivo final.

d) Aç após Conq Obj final - Visualizar as ações que acontecem
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após a conquista e a consolidação do objetivo final e o emprego de outros meios
disponíveis.

e) Matriz de sincronização
Verificar durante esta fase, e em todas as outras, as condições

de sincronização do campo de batalha, considerando cada elemento de combate
e de apoio empregado. A sincronização poderá ser obtida se a ficha que registra
toda a seqüência de atividades espelhar a realidade. Deverá conter, também, as
principais observações sobre cada L Aç.

O processo é repetido para todas as L Aç até que o Cmt, de
posse de todas as informações necessárias, possa decidir como empregar sua
tropa.

Na análise em que se visualiza o combate, o Cmt e seu EM
deverão buscar os seguintes aspectos:

. determinar resultados prováveis;

. introduzir aperfeiçoamentos, se durante a análise houver
necessidade de aperfeiçoar as nossas L Aç;

. completar os itens: quê, quando, onde, como;

. reduzir o grau de risco, pois todas as possibilidades do
inimigo, em princípio, foram levantadas;

. levantar vantagens e desvantagens;

. sincronizar as ações no campo de batalha;

. considerar os princípios de guerra;

. confeccionar o calco de apoio à decisão;

. elaborar a matriz de sincronização.

B-6. PARÁGRAFO 4. "COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO”

No parágrafo 4 do estudo de situação, o Cmt compara as L Aç já completas
e aperfeiçoadas, a fim de chegar à conclusão sobre a melhor L Aç que permita o
cumprimento da missão. Nesta comparação, deve empenhar todo o seu julgamen-
to, habilidade e experiência. A melhor L Aç é, normalmente, aquela que tem as
mais importantes vantagens e as menores desvantagens. Algumas destas
vantagens e desvantagens, que emergem como resultado da análise, podem ser
tão insignificantes, que são ignoradas. Deve-se, por isso, determinar a importân-
cia de cada vantagem e desvantagem à luz do cumprimento da missão, antes de
aplicá-las na escolha de uma L Aç. Há vários processos para se determinar a
melhor L Aç. Dois deles são mais comumente usados. Um consiste em levantar,
para a comparação, todas as vantagens e desvantagens de cada L Aç; o outro
elege certos fatores de comparação, fazendo-os reagir com as L Aç.

a. Processo das vantagens e desvantagens
(1) L Aç 1

- Vantagens:.........................
- Desvantagens:........................

(2) L Aç 2
- Vantagens:..........................
- Desvantagens:...........................
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- Neste primeiro processo de comparação de L Aç pelas vantagens
e desvantagens, o Cmt procura julgar a importância relativa dessas vantagens e
desvantagens e não a mera preponderância quantitativa das mesmas.

b. Processo dos fatores de comparação
(1) Terreno

(a) L Aç 1
- vantagens:.................
- desvantagens:...............

(b) L Aç 2
- vantagens:.................
- desvantagens:.................

(c) conclusão
- O terreno favorece a L Aç ...

(2) Rapidez
. L Aç 1:é mais rápida.

(3) Nosso dispositivo:............................
(4) Dispositivo do inimigo:.....................
(5) Princípios de guerra:.......................

- Neste segundo processo, o Cmt determina, inicialmente, os fatores
de comparação que ele julga preponderantes na situação em causa e que
emergiram da análise, tais como, terreno, rapidez, nosso dispositivo, dispositivo
do inimigo; a seguir, as vantagens e desvantagens de cada L Aç, em relação a
cada um desses fatores. Outros fatores podem ser selecionados: tecnologia dos
materiais em confronto, GE, comando e controle, etc.

O Cmt compara as L Aç à luz das vantagens e desvantagens,
independente do processo empregado. Neste procedimento, o Cmt deve procurar
julgar a importância das vantagens e desvantagens e não a preponderância
quantitativa das mesmas.

Por fim, o Cmt chega a uma conclusão sobre a L Aç que parece
oferecer maior possibilidade de sucesso.

B-7. PARÁGRAFO 5. "DECISÃO”

a. A finalidade deste método de raciocínio é chegar a uma decisão.

b. A decisão deve ser clara, concisa e completa, de modo a abranger toda
a extensão da missão.

c. A decisão deve responder, claramente, as clássicas perguntas: “QUEM?
QUE? QUANDO? ONDE? COMO?”

(1) QUEM - a organização como um todo (considerar a organização para
o combate).

(2) QUE - a ação ou ações a realizar. A decisão deve responder a todas
as ações a realizar - impostas ou deduzidas - levantadas durante a análise da
missão.
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(3) QUANDO - a hora de início ou término da missão.
(4) ONDE - a localização da ação na região de operações, direção do

ataque principal, LAADA, posições de retardamento, etc.
(5) COMO - o valor e a natureza dos elementos que executam a manobra

- unidade(s) do ataque principal e secundário(s), valor e natureza da reserva,
emprego das armas de apoio e das armas nucleares (quando for o caso), etc.

d. Além disso, o Cmt deve incluir na decisão o “PARA QUE”, isto é, a
finalidade da missão. Deve, também, retificar ou ratificar a sua intenção inicial
expedida na sua diretriz de planejamento. Se for o caso, incluir a intenção do Esc
Sp.

B-8. MEMENTOS

a. Nos subparágrafos a seguir, são apresentados os seguintes mementos:
(1) memento Nr 1 - estudo de situação do Cmt tático;
(2) memento Nr 2 - estudo de situação de conduta de combate;
(3) memento Nr 3 - estudo de situação do Cmt (ou de operações) nas

ações de GLO.
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b. Memento Nr 1 - ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE TÁTICO

____________________
(Classificação sigilosa)

Organização
Local
Data-hora

ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE Nr ... (1)

Referências:

1. MISSÃO

a. Interpretação da intenção e da missão do Esc dois níveis acima
(pelo Cmt)

b. Enunciado (pelo EM)

c. Finalidade (pelo EM)

d. Ações a realizar (impostas e deduzidas, se for o caso) (pelo EM)

e. Seqüência das ações (pelo EM)

f. Condições de execução (pelo EM)

g. Considerações sobre a A Op (pelo EM)

h. Conclusão (2)
- proposta do novo enunciado (pelo Ch EM)

i. Diretriz de planejamento (pelo Cmt)
- Intenção do Cmt do Esc considerado (inicial)

2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO

a. Considerações que afetam as possíveis L Aç
1) Determinação da área de operações

a) Área de influência
b) Área de interesse

2) Características da área de operações (PITCI)
a) Base de dados dos aspectos conhecidos
b) Terreno

(1) Identificação dos aspectos a conhecer
(2) Elaboração dos calcos dos aspectos gerais do terreno

(a) Vegetação
(b) Relevo

____________________
(Classificação sigilosa)
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____________________
(Classificação sigilosa)

(c) Natureza do solo
(d) Hidrografia
(e) Obras de arte
(f) Localidades
(g) Vias de transporte

c) Condições meteorológicas
(1) Elementos meteorológicos

(a) Crepúsculo
(b) Fase da lua
(c) Condições atmosféricas

- Temperatura
- Precipitações
- Nebulosidade
- Umidade

(d) Ventos
(e) Outros elementos

(2) Elaboração dos Clc dos efeitos das condições meteoroló-
gicas
(a) Nevoeiros ou neblina
(b) Precipitações
(c) Ventos
(d) Outros

d) Integração do terreno com as condições meteorológicas
- Elaboração do calco de restrições ao movimento

e) Idt dos CM e Via A
- Elaboração do Clc CM e Via A

f) Análise do terreno (Via A)
(1) Obs e C Tir
(2) Cobertas e abrigos
(3) Obstáculos
(4) Acidentes capitais
(5) Adequação do espaço de manobra
(6) Facilidade de movimento
(7) Rede viária
(8) Outros aspectos(faixas de infiltração, rotas de aproxima-

ção Ae,..)
g) Comparação das Via A
h) Efeitos do Ter e das Condç Meteo sobre as operações

militares
i) Resistências admissíveis nas Via A

(1) R Blq junto ao LAADA
(2) R Blq em Prof que permite C Atq

____________________
(Classificação sigilosa)
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____________________
(Classificação sigilosa)

(3) R Blq mais em Prof
(4) Traçado da PMA
(5) Grau de Rst admissível

3) Situação do inimigo (PITCI)
a) Base de dados sobre o inimigo
b) Análise da ordem de batalha do inimigo

(1) Dispositivo
(2) Composição
(3) Valor
(4) Atividades importantes, recentes e atuais
(5) Peculiaridades e deficiências

c) Confecção dos calcos de situação do inimigo
4) Nossa situação

a) Efetivo
b) Composição
c) Dispositivo
d) Situação logística
e) Moral
f) Instrução e adestramento
g) Apoio ao combate
h) Unidades vizinhas e interpostas
i) Deficiências
j) Condições de tempo e espaço

(1) Distâncias e tempos de percurso
(2) Duração provável da operação

l) Outras informações
5) Poder relativo de combate ( na Anl, ressaltar F Dcs e aplicação

Pcp Ge Fund Op)
a) Fatores de comparação

(1) Elementos de manobra
(2) Apoio de fogo
(3) Apoio de guerra eletrônica
(4) Apoio de engenharia
(5) Apoio logístico
(6) Comando e controle
(7) Mobilidade
(8) Terreno
(9) Dispositivo
(10) Outros

b) Conclusão
(1) Consolidação dos fatores de superioridade
(2) Desequilíbrio
(3) Reversão dos fatores de superioridade do inimigo

____________________
(Classificação sigilosa)
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____________________
(Classificação sigilosa)

b. Possibilidades do inimigo (PITCI)
1) Enumeração (QUE?, QUANDO?, ONDE? E COM QUE VALOR?)
2) Vulnerabilidades
3) Possibilidade(s) do Ini com maior probabilidade de adoção
4) Prováveis Obj do Ini ou R Blq
5) L Aç Ini

a) Montagem e Anl das L Aç do Ini
b) Priorização das L Aç do Ini
c) Detalhamento das L Aç do Ini

6) Mntg do Calco e Matriz de Eventos

c. Nossas L Aç
1) Elementos essenciais

- QUE: ações a realizar
- QUANDO: início da ação
- ONDE: por e para onde
- COMO: Dspo, esforço etc...

2) Na defesa (processo das cinco fases)
a) Resistência adotada nas Via A
b) P Cmb na ADA
c) P Cmb da Res e sua Loc
d) P Cmb da F Seg e sua Loc
e) Ajustamento das L Aç

3) No Atq
a) Passos preliminares

(1) Seleção de frente
(2) Forma de manobra
(3) Objetivo decisivo

b) Seqüência da montagem
(1) Obj intermediário?
(2) Regulação da Man
(3) Via A do Atq Pcp
(4) Via A do(s) Atq Scd
(5) Valor da Res
(6) Ações na Fr não Sel

4) Risco de Fratricídio

3. ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS

a. Seleção das possibilidades do inimigo

b. Análise propriamente dita
1) L Aç Nr 1 do Ini X L Aç Nr _____

____________________
(Classificação sigilosa)
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____________________
(Classificação sigilosa)

a) P Cmb Nec ao Rpto da Pos da Tr Ini Empn
b) Jogo da guerra (movimento)

- Z Reu - P Atq
- LP - Rpto Pos Tr Ini Empn
- Rupt da Pos Ini - Obj
- Aç após Conq Obj final
- Matriz de sincronização (registro)

2) L Aç Nr 2 do Ini X L Aç Nr _____
Obs: Na análise onde se visualiza o Cmb procura-se:

- determinar resultados prováveis;
- introduzir aperfeiçoamentos;
- completar os itens: que; quando; onde; e como;
- reduzir o grau de risco;
- levantar Vtg e Dvtg;
- sincronizar as Aç no campo batalha (registro);
- considerar os princípios de guerra; e
- confeccionar o Clc apoio à decisão

4. COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO

a. Processo das Vtg e Dvtg
1) Linha de Aç Nr 1

- Vantagens
- Desvantagens

2) Linha de Aç Nr 2
- Vantagens
- Desvantagens

3) Conclusão
- A melhor L Aç é a Nr ..........

Obs: Na comparação, procura-se julgar a importância das Vtg e Dvtg
e não apenas a preponderância quantitativa.

b. Processo dos fatores de comparação
1) Terreno

(a) Linha de Aç Nr 1
- Vantagens
- Desvantagens

(b) Linha de Aç Nr 2
- Vantagens
- Desvantagens

2) Rapidez
3) Nosso dispositivo

____________________
(Classificação sigilosa)
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____________________
(Classificação sigilosa)

4) Dispositivo do inimigo
5) Princípios de guerra
6) Conclusão

A L Aç Nr ........ é a mais rápida

Obs: O Cmt determina os fatores preponderantes (nosso Dspo, Dspo
Ini, Nr de baixas, terreno, GE, etc...)

5. DECISÃO

- Quem? Que? Quando? Onde? Como? E Para quê? (se for o caso)

- Matriz de sincronização

(a)_____________________
Comandante

Anexos (quando for o caso)

Distribuição (quando for o caso)

Autenticação (quando for o caso)

OBSERVAÇÕES: (1) Quando realizado pelo oficial de operações,
como estudo específico de operações, seu título passa a ser “ESTUDO DE
SITUAÇÃO DE OPERAÇÕES” e o seu Prf 5 passa a denominar-se “PROPOS-
TA”.

(2) Depois de concluída a análise da missão, o
Cmt expede a sua DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO.

____________________
(Classificação sigilosa)
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c. Memento Nr 2 - ESTUDO SITUAÇÃO DE CONDUTA DE COMBATE
O Estudo de situação de conduta de combate (fins didáticos) visa ao

levantamento da melhor L Aç para resolver uma solução problema, que será a
DECISÃO.

____________________
(Classificação sigilosa)

Organização
Local
Data-hora

ESTUDO DE SITUAÇÃO DE CONDUTA DE COMBATE Nr...

Referências: Cartas, calcos e outros documentos necessários à compre-
ensão do estudo

1. MISSÃO

a. Foi alterada?

b. Foi cumprida?

c. Como vem sendo cumprida?
Concluir sobre o que foi cumprido e o que falta cumprir; onde há

mais facilidade e onde o prosseguimento é mais favorável.

2. TERRENO

a.Houve alguma modificação?

b. Prevalece o estudo anterior?

c. O que foi conquistado?
- Na ofensiva - por nossas forças
- Na defensiva - pelo inimigo

d. Foi aberta alguma Via A?
- Na ofensiva - para continuar a ação
- Na defensiva - para prosseguimento do Ini e Dire C Atq

e. Onde conduzem essas Via A?
- Na ofensiva - Obj a conquistar
- Na defensiva - R que barram as Via A do Ini ou R a conquistar nos

C Atq

____________________
(Classificação sigilosa)
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____________________
(Classificação sigilosa)

3. INIMIGO

a. Qual o inimigo em contato?
- Valor e natureza da tropa empenhada e ECD reforçar.
- Prazos para o reforço.
- Onde a situação é pior para o inimigo.
- Na Def - particularmente o valor e natureza do inimigo no interior

da penetração e quem pode imediatamente reforçar esses elementos.

b. Quais as atividades do Ini no momento?
- Na nossa frente e na do vizinho.
- Na Ofs - se pode manter suas posições com os meios atuais ou

se precisa de reforços para continuar a ação.
- Na Def - se pode prosseguir em sua ação com os meios atuais

ou se necessita de reforço para tal.

c. Quais as conseqüências das ações do Ini?
- Na Ofs - progredindo, ainda com impulsão; parando ou detido; ou

pode atuar em nosso flanco.
- Na Def - para onde prosseguir; em que Dire e qual a melhor; onde

terá de vencer mais núcleos para atingir o objetivo decisivo; e quando poderá
fazer a ação.

d. Possibilidade do Ini
- Houve alteração?
- Quais se concretizaram?
- Quais as atuais?
- Atenção para os prazos de Ref (hora da conduta e hora em que

o inimigo foi assinalado pela última vez).

4. NOSSA SITUAÇÃO

a. Qual a situação dos nossos elementos?
- Na Ofs - progredindo, ainda com impulsão; parando e detido.

Situação da Res?
- Na Def - situação dos pressionados. Núcleos absorvidos pelo Ini.

Concluir pela ocupação de núcleo (s) de aprofundamento e/ou C Atq.

b. Qual a situação de nossos vizinhos
- O que aconteceu? Reflexos sobre nossos flancos e conseqüên-

cias para nossa manobra.

c. Qual a situação de nosso Ap F?
- Pode influir? Com quem está a Prio? Mantê-la ou mudá-la?

____________________
(Classificação sigilosa)
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____________________
(Classificação sigilosa)

d. Qual o Elm que poderemos dispor para influir?
- Res da organização? Ref do Esc Sp? Fogos? Localização e

prazos para emprego.

e. Linhas de ação
- Que? Quando? Onde? Como? Para quê?
- Surgem em face do estudo do terreno, Ini e meios - Intervir? Com

fogos? Com a Res? Com ambos?
- Alterando medidas de controle e coordenação?

f. Análise das L Aç opostas
- Analisar mentalmente cada L Aç versus cada Psb Ini
- Quais podem proporcionar êxito e seus reflexos.

g. Comparação das nossas L Aç
1) Quanto ao terreno

A que melhor aproveita as Via A, tomada do dispositivo,
facilidade de progressão, direção mais curta etc.

2) Quanto ao dispositivo do inimigo
Reflexos para a segurança da manobra. Onde o inimigo é mais

fraco ou mais forte.
3) Quanto às possibilidades do inimigo

Qual a L Aç mais vantajosa? Considerar particularmente o
reforço do inimigo.

4) Quanto ao nosso dispositivo - A localização favorece a L Aç?
Permite empregar nossos meios mais potentes? Esses meios são aptos ao
tipo da ação? Os meios são compatíveis com as Via A? Qual a L Aç que
apresenta maior segurança e sigilo na tomada do dispositivo? Que meios
permitem maior rapidez? Que L Aç permite recuperar a Res em curto prazo?

5. DECISÃO

- QUE? QUANDO? ONDE? COMO? PARA QUE?
Tomar medidas para confirmar ordens em curso de ação ou

completar a decisão.

- ORDEM FRAGMENTÁRIA

(a)_____________________
Comandante

____________________
(Classificação sigilosa)
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d. Memento Nr 3 - ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE (ou DE
OPERAÇÕES) NAS AÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM

OBSERVAÇÃO: O modelo deste documento encontra-se nas IP 30-1 A
ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA MILITAR, 2ª PARTE - A INTELIGÊNCIA NAS
OPERAÇÕES MILITARES.

ARTIGO III

ESTUDO DE SITUAÇÃO DE INTELIGÊNCIA

B-9. GENERALIDADES

a. A informação é essencial para o planejamento e para a execução das
operações militares. Ao determinar a atitude e o tipo, ritmo e amplitude de uma
operação a ser executada, o Cmt toma por base o conhecimento sobre forças
adversas, forças oponentes ou beligerantes, o terreno e as condições meteorológicas,
além dos meios de que dispõe. Quanto maior o conhecimento disponível e quanto
mais eficiente seu processamento e integração com o processo decisório, mais
eficazmente o Cmt planejará e conduzirá a missão com maiores possibilidades
de obter êxito.

b. O estudo de situação de inteligência é um processo dinâmico, que deve
propiciar decisões sobre operações correntes e, quando necessário, o planeja-
mento de operações futuras.

c. O estudo de situação de inteligência é, conceitualmente, uma parte do
estudo de situação do EM, da competência do oficial de inteligência. É um exame
lógico e ordenado dos fatores do conhecimento, como condições meteorológicas,
terreno, população e inimigo. Baseia-se em conhecimentos para determinar a
influência da área de operações e do inimigo sobre as nossas operações. Permite
determinar as possibilidades, vulnerabilidades e a(s) linha(s) de ação mais
provável(eis) do inimigo.

(1) Esse estudo é aplicável a qualquer escalão e a todos os tipos de
organização. Deve ser constantemente atualizado em todos os níveis de plane-
jamento e execução, à medida que sejam alterados fatores que lhe são
concernentes.

(2) De posse do estudo de situação de inteligência, o Cmt é capaz de
confrontar seus aspectos conclusivos com as nossas possíveis L Aç e escolher
a mais favorável para o cumprimento da missão.

(3) A preparação e a manutenção, em dia, do estudo de situação de
inteligência é uma responsabilidade básica e contínua do oficial de inteligência.

d. Um estudo de situação de inteligência é apresentado ao Cmt pelo oficial
de inteligência, seja pela própria iniciativa deste oficial, seja quando requerido pelo
Cmt. O estudo pode ser completo ou parcelado. Independentemente do modo pelo
qual o estudo é apresentado, ele é baseado, sempre que praticável, no modelo
prescrito. Um modelo para o estudo é desejável porque fornece uma lista de
verificação, evitando, assim, a omissão de aspectos importantes.
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e. O estudo de situação de inteligência pode ser apresentado verbalmente
ou por escrito, utilizando-se, em ambos os casos, o máximo de meios auxiliares,
como modelos do terreno, cartas, calcos coloridos, quadros e gráficos.

f. O estudo de situação de inteligência encontra-se, de forma completa, nas
IP 30-1 A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA MILITAR,  2ª PARTE - A INTELIGÊNCIA
NAS OPERAÇÕES MILITARES.

ARTIGO IV

ESTUDO DE SITUAÇÃO DE ESTADO-MAIOR

B-10. GENERALIDADES

a. Os estudos de situação de EM atendem a três finalidades gerais:
(1) resumem para o Cmt os aspectos mais importantes da situação, de

modo a ressaltar a influência deles em qualquer L Aç que possa ser adotada;
(2) analisam a influência de todos os fatores sobre uma determinada L Aç;e
(3) avaliam e determinam como os meios disponíveis podem ser mais

bem empregados para apoiar a L Aç escolhida.

b. O estudo, preparado com a primeira das finalidades acima, pode ser
apresentado ao Cmt para ser incorporado ao parágrafo 2 do seu estudo ou servir
de base à sua diretriz de planejamento.

(1) O estudo, preparado com a segunda finalidade, é empregado no
parágrafo 3 do estudo de situação do Cmt.

(2) O estudo, com a terceira finalidade, pode ser incorporado, em parte,
no parágrafo 3 do estudo de situação do Cmt ou pode ser usado pelos oficiais do
EM, depois que a decisão e o conceito da operação tenham sido expressos, a fim
de estabelecer suas propostas para cumprir missões subsidiárias da missão do
Cmt e relativa a atividades sobre as quais o oficial de EM exerce supervisão ou
controle.

(3) Nesta última situação, o oficial de pessoal pode fazer um estudo para
concluir como os elementos sob sua supervisão ou controle podem ser mais bem
empregados para apoiar a operação; o oficial de inteligência, para concluir qual o
melhor emprego dos órgãos de inteligência; o oficial de operações pode fazer um
estudo dos pormenores concernentes ao emprego das unidades táticas; o oficial
de logística, um estudo relativo ao melhor emprego das unidades logísticas; e o
oficial de comunicação social e de assuntos civis, um estudo do emprego mais
apropriado dos órgãos de comunicação social e de assuntos civis. Estes estudos
estabelecem os pormenores que são incorporados nos planos ou ordens de
operações ou logísticos.

c. Nas grandes unidades, quando o tempo permitir e o Cmt desejar, as
seções do EM preparam estudos de situação para cada uma das prováveis L Aç
que estão sendo consideradas. Cada seção do EM analisa a influência da L Aç
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nos assuntos de responsabilidade da seção e faz propostas para solucionar os
problemas resultantes. Posteriormente, as seções do EM preparam estudos,
levando em conta todas as prováveis L Aç que estão sendo consideradas, a fim
de serem usados pelo Cmt na preparação de seu próprio estudo de situação.

B-11. ESTUDO DE SITUAÇÃO DE OPERAÇÕES

a. O estudo de situação de operações é aplicável a qualquer escalão e por
todos os tipos de unidades. O estudo de situação de operações pode ser
apresentado verbalmente ou por escrito, podendo ser completo ou parcelado.

b. Na elaboração de seu estudo de situação, o oficial de operações deve
coordenar suas atividades com as outras seções do EMG, com o EM especial e
com outros órgãos apropriados, a fim de considerar os aspectos da situação
referentes a inteligência, pessoal, logística, comunicação social, assuntos civis
e outros que tenham influência nas operações em estudo. O memento a ser usado
é o mesmo do estudo de situação do Cmt, exceto quanto ao título e ao parágrafo
5. Todas as L Aç viáveis são determinadas e submetidas à consideração do Cmt.
O parágrafo recebe o título de “PROPOSTA” e contém a proposta do oficial de
operações sobre a L Aç a ser adotada pelo Cmt, a qual, normalmente, é
considerada a melhor L Aç pelo oficial de operações.

B-12. ESTUDO DE SITUAÇÃO DE DISSIMULAÇÃO

a. O estudo de situação de dissimulação é preparado, para o Cmt, pelo
oficial de operações. O estudo pode ser apresentado verbalmente ou por escrito
e de modo completo ou parcelado.

b. Na elaboração do estudo de situação de dissimulação, o oficial de
operações deve coordenar suas atividades com as outras seções do EMG,
particularmente com o oficial de inteligência, com o EM especial e outros órgãos
apropriados, a fim de considerar os aspectos da situação de inteligência, pessoal,
logística, comunicação social e assuntos civis, comunicações e guerra eletrôni-
ca, engenharia, defesa química e artilharia, que afetem as operações em curso e
planejadas e que tenham influência sobre as operações de dissimulação em
estudo.

c. Especial atenção deve ser dada ao apoio de Com e GE na execução das
medidas de dissimulação. É de grande importância que as ações realizadas nos
dois aspectos da dissimulação eletrônica (manipulativa e imitativa) estejam
enquadradas e sintonizadas com as operações de dissimulação tática previstas.
É importante o papel das comunicações e dos meios eletrônicos como elementos
de economia de meios para iludir o inimigo sobre as intenções e as ações de
nossas forças.
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B-13. ESTUDOS DE SITUAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO

a. Os estudos de situação realizados pelas seções do EM ligadas ao Ap
Log obedecem, em princípio, às considerações do estudo de situação do Cmt.

b. Os estudos de situação de Ap Log, se bem que contínuos e ininterruptos,
são realizados a cada mudança de situação, antes e depois da decisão do Cmt,
e visam ao perfeito entrosamento com os demais estudos de situação.

c. Os estudos de situação de Ap Log asseguram aos seus responsáveis:
(1) condições de fornecer conclusões referentes às seções para o item

“Nossa Situação” do estudo de situação do Cmt, além de fornecer dados úteis ao
prosseguimento dos estudos de situação dos demais elementos do EM; em
síntese, têm em vista dar a contribuição das seções relacionadas com o Ap Log,
para a escolha e, mesmo, a reformulação das L Aç táticas, concluindo pela que
conta com melhor apoio, quais as deficiências das demais e quais os problemas
cuja solução seja da alçada do Cmt;

(2) condições de concluir pela melhor forma de apoiar a decisão tomada
pelo Cmt, após a criação de L Aç de Ap Log com o fim de contornar ou resolver
os problemas já levantados por ocasião da análise e comparação das L Aç táticas.

ARTIGO V

ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE DE APOIO LOGÍSTICO

B-14. GENERALIDADES

a. O Cmt de Ap Log realiza seu estudo de situação com um método baseado
no método do estudo de situação do Cmt tático, no qual algumas modificações
se apresentam, para permitir um exame de todos os fatores relacionados com o
Ap Log à operação. Devido aos pormenores a serem considerados, o estudo de
situação de um Cmt de Ap Log é feito, muitas vezes, sob a forma escrita. Tem por
finalidades:

(1) planejar a manobra logística da sua organização para apoiar a
manobra tática do Elm apoiado;

(2) solucionar problemas de Ap Log ou de natureza técnica, conseqüen-
tes da operação a ser apoiada.

b. Este estudo de situação pode ser realizado pelo oficial de operações de
um comando de Ap Log. Neste caso, recebe o título de “ESTUDO DE SITUAÇÃO
DE OPERAÇÕES” e o seu parágrafo 5 passa a denominar-se “PROPOSTA”.

B-15. PARÁGRAFO 1. "MISSÃO”

a. A missão geral de um Cmt de Ap Log é, normalmente, apoiar as
operações de outro Cmt ou de outros Cmt. A missão geral pode ser estabelecida
em ordens e instruções do Esc Sp ou deduzida do conhecimento da situação e
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da intenção dos Esc Sp (até dois escalões acima). O Cmt deve conhecer,
também, a intenção do(s) Cmt(s) do(s) escalão(ões) logístico(s) que o apóia(m).
Quando o parágrafo 1 é o enunciado de uma missão geral de apoio, o Cmt inclui
a manobra do comando ou comandos a apoiar, se conhecê-la.

b. Além dessa missão, poderão surgir, também, missões específicas, que
estarão, normalmente, dentro do alcance da missão geral de apoio. Podem ser
estabelecidas em ordens e instruções do Esc Sp ou deduzidas do conhecimento
da situação e/ou da intenção desse escalão. Pode, também, ser uma tarefa
incluída na missão geral e que necessite de uma decisão do Cmt.

c. Na análise da missão, o estudo de situação do Cmt de Ap Log considera
os mesmos tópicos do estudo de situação do Cmt tático, no que for coerente com
a missão geral de apoio.

d. Concluída a análise da missão, o Ch EM ou SCmt submete ao Cmt uma
proposta do novo enunciado. Uma vez aprovado este enunciado, o Cmt de Ap Log
expede sua diretriz de planejamento, que deve conter o novo enunciado, sua
intenção inicial e orientações ao EM, como aspectos para a localização de
instalações e/ou para o desenvolvimento das atividades logísticas, imposições do
Esc Sp, decisões já tomadas, prazos, prescrições quanto ao sigilo, prioridades,
fatores preponderantes e outros julgados cabíveis. Deve expedir, ainda, uma
ordem de alerta ou ordem preparatória, permitindo que os escalões subordinados
iniciem ou prossigam seus estudos de situação, de forma simultânea e concor-
rente em todos os níveis de planejamento.

B-16. PARÁGRAFO 2. "SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO”

a. O parágrafo 2 do estudo de situação do Cmt de Ap Log tem a mesma
finalidade do parágrafo 2 do estudo de situação do Cmt tático. Entretanto, de
acordo com a natureza das operações de um comando de Ap Log, os aspectos
da situação a serem ressaltados são diferentes das considerações feitas por um
comando tático. Essas diferenças exigem que o parágrafo 2 tenha sua seqüência
e seu conteúdo modificados.

b. Subparágrafo “a. Considerações que afetam as possíveis L Aç”
(1) Item “1) Operações a apoiar” - neste item, o Cmt considera a natureza

das operações a apoiar, o dispositivo e a composição das forças apoiadas, os
efetivos a apoiar, as necessidades especiais das forças apoiadas e outros fatores
relacionados com essa força que possam afetar a missão de apoio.

(a) Subitem “a) Natureza das operações a apoiar” - esses dados,
normalmente, são extraídos do conceito da operação da tropa a apoiar e formam
o “perfil do combate”, que permitirá que as necessidades logísticas sejam
estimadas. Exemplo:

O planejamento das operações da 52ª Bda Inf Mtz prevê as
seguintes ações a realizar:

- a partir de D/0500, realizar uma M Cmb coberta, com duração
prevista de uma jornada;
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- em D+1/0600 (ESTIMADO), após ultrapassar elementos da 21ª
Bda C Mec, atacar P Def inimiga (Pos Fortificada), em operação prevista para duas
jornadas;

- a partir de D+3, irá manter os objetivos.
O perfil do combate poderia ser assim traçado:

Deste perfil, serão retirados os índices de consumo de suprimen-
to, perdas de pessoal (mortos e feridos) e material, taxas de indisponibilidade e
outros dados imprescindíveis para o levantamento das necessidades de Ap Log.

(b) Subitem “b) Força apoiada”- o dispositivo dos principais elemen-
tos da força apoiada é aqui considerado, incluindo o inicial e os subseqüentes, de
acordo com a evolução das operações e/ou fases da manobra tática. São
levantados, ainda, a composição, os efetivos a apoiar, o material e as peculiari-
dades do apoio.

(c) Subitem “c) Necessidades Especiais” - neste subitem, são
estudados os equipamentos especiais, o apoio a outras forças, o apoio a civis,
refugiados, deslocados e evacuados, PG e outros.

(2) Item “2) Características da região de operações” - o Cmt de Ap Log
aprecia os fatores terreno e condições meteorológicas e seus efeitos sobre as
operações de apoio.

(a) Subitem “a) Base de dados dos aspectos conhecidos” – reunião
de todas as informações disponíveis, a partir de todas as fontes e sob todas as
formas.

(b) Subitem “b) Terreno” - neste momento, são levantados os
conhecimentos necessários para o Ap Log.

1) Análise do Terreno - são estudados os seguintes aspectos:
a) Rede de transportes - são analisadas as vias de transportes

quanto à orientação, articulação, capacidade e velocidade permitida.
b) Regiões favoráveis ao desdobramento de instalação logística

(Inst Log) (A Ap Log, SA Ap Log, Inst Log Avçd, PIL e outras) - de acordo com a
compartimentação do terreno e respeitando-se as distâncias de segurança para
o desdobramento das Inst Log, são selecionadas, preliminarmente, regiões
favoráveis e estudadas suas cobertas e abrigos, circulação interna, consistência
do solo, existência de vegetação e água e outros aspectos julgados relevantes.

c) Pontos críticos, obstáculos e regiões de passagem obriga-
tória - esses acidentes do terreno são estudados, tendo em vista, principalmente,
o aspecto segurança. Os eixos onde é menor a incidência desses acidentes são
considerados favoráveis ao fluxo de apoio.

d) Recursos locais - neste levantamento, são levantados os
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recursos existentes passíveis de utilização para o Ap Log, como construções,
hospitais, postos de saúde, oficinas, depósitos, galpões, estações de água
tratada, geradores de energia, postos de gasolina, campos de pouso e outros.

e) Terreno favorável ao emprego de pequenas frações – devem
ser levantadas as faixas de infiltração, áreas de homizio para guerrilheiros e outras
regiões que favoreçam o emprego de pequenas frações, a pé ou infiltradas por um
meio qualquer, contra futuras instalações logísticas e fluxo de apoio.

2) Elaboração dos calcos dos aspectos gerais do terreno – caso
seja necessário, um ou mais calcos poderão ser confeccionados para integração
posterior com outros aspectos estudados. Informações distintas poderão ser
reunidas num só calco. Os mais relevantes para o Ap Log são o calco de solo, o
de hidrografia, o de obras de arte e localidades e o de vias de transporte.

(c) Subitem “c) Condições meteorológicas”.
1) Elementos meteorológicos:

a) crepúsculo;
b) fase da lua;
c) condições atmosféricas: temperatura, precipitações, nebu-

losidade e umidade;
d) ventos; e
e) outros elementos.

2) Elaboração dos calcos dos efeitos das condições
meteorológicas - caso seja necessário, um ou mais calcos poderão ser confec-
cionados para integração posterior com outros aspectos estudados. Informações
distintas poderão ser reunidas num só calco.

(d) Subitem “d) Integração do terreno com as condições
meteorológicas” - neste momento, é feita a integração das informações obtidas
anteriormente, podendo ser reunidas num único calco.

(e) Subitem “e) Efeitos do terreno e das condições meteorológicas
sobre o Ap Log” - os efeitos devem ser analisados sobre as atividades logísticas,
o desdobramento e o fluxo logístico. Caso o terreno e as condições meteorológicas
permitam o emprego dos agentes QBN por parte do inimigo, as implicações
logísticas também devem ser levantadas neste momento. Da mesma forma,
devem ser incluídos os efeitos sobre a tropa apoiada que tenham efeito no Ap Log.

1) Funções logísticas
a) Transportes - integrar as condições das vias com as

condições atmosféricas e a luminosidade e concluir sobre os melhores horários
para o transporte e estimar a velocidade média em cada via. Concluir, ainda, quais
as vias mais adequadas para se constituírem em eixos de suprimento.

b) Manutenção - analisar os efeitos das condições das vias de
transporte sobre os meios e do terreno e das condições meteorológicas sobre o
material em geral.

c) Suprimento - avaliar os acréscimos e/ou decréscimos das
quantidades tabelares para todas as classes de suprimento decorrentes dos
efeitos do terreno e das condições meteorológicas.

d) Recursos humanos - o pessoal pode sofrer influências que
redundam, para o Ap Log, em necessidades de equipamentos especiais,
modificações nas quantidades de suprimento necessário, maior necessidade de
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repouso, recuperação e recreação e outros.
e) Saúde - o terreno e as condições meteorológicas podem

influir na incidência de determinadas doenças endêmicas ou epidêmicas, impli-
cando modificações no número de leitos, norma de evacuação (N Ev) , suprimento
e outros.

f) Engenharia - o terreno e as condições meteorológicas
produzem efeitos diretos sobre as condições das vias e instalações, exigindo
maior ou menor trabalho da Eng.

g) Salvamento - avaliar a disponibilidade e a localização dos
meios disponíveis para a execução das atividades relacionadas à fração.

2) Desdobramento logístico - o planejador pode concluir, neste
momento, quais as melhores regiões para o desdobramento das instalações
logísticas.

(3) Item “3) Situação do inimigo” - o Cmt considera as possibilidades do
inimigo que constituem ameaça para o Ap Log. É de especial importância a
localização e a forma de atuação da Art, da F Ae, da Av Ex, das forças irregulares
e de operações especiais e das unidades de GQBN. Este estudo deve visar a
conclusões sobre a influência do Ini na segurança dos deslocamentos e desdo-
bramentos.

(4) Item “4) Necessidades de apoio” - baseado nos itens anteriores, o Cmt
fará a estimativa das necessidades de apoio a satisfazer para cada atividade
logística.

(5) Item “5) Nossa situação” - neste item, o Cmt considera os aspectos
da situação amiga que proporcionam bases para a identificação de dificuldades
ou facilidades para o Ap Log.

(a) Subitem “a) Situação logística” - neste item, o Cmt considera a
situação logística, iniciando pelo estudo da localização das instalações e das
condições de apoio do Esc Sp e da localização das instalações logísticas
vizinhas. Após isso, analisa-se cada atividade logística para apoiar a missão:

1) Suprimento: situação das dotações, restrições e diretrizes
impostas pelo Esc Sp, horários de abertura e fechamento das instalações e
outros;

2) Transporte: disponibilidade de meios orgânicos e não-orgâni-
cos, EPT, EPS, distâncias de apoio, velocidades e outros;

3) Saúde: disponibilidade de leitos, EVAM e P Cir Mv (SFC), N Ev
em vigor e outros;

4) Manutenção: equivalentes de manutenção, meios de evacua-
ção e outros;

5) Recursos humanos: disponibilidade de recompletamentos e
meios para prestação de serviços, como sepultamento, banho e lavanderia (SFC),
serviço postal, repouso e outros.

6) Engenharia: possibilidades das OM Eng disponíveis, SFC.
7) Salvamento: capacidade dos meios disponíveis e possibilidade

de acionamento de meios do Esc Sp, SFC.
(b) Subitem “b) Situação tática da OM Log” - neste subitem, são

estudados a localização e o dispositivo interno da OM, sua amplitudade de
desdobramento, elementos destacados, reforços recebidos, meios retirados e
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outros aspectos relevantes.
(c) Subitem “c) Situação de pessoal da OM Log “ - considerar a

situação dos efetivos, moral, instrução e adestramento que poderão influir no
cumprimento da missão da OM Log.

(d) Subitem “d) Situação de material da OM Log” - a situação das
dotações e disponibilidade do material deve ser levantada.

(e) Subitem “e) Situação de Comunicação Social e Assuntos Civis”
- relacionar os efeitos da situação de comunicação social e assuntos civis que
poderão influir no cumprimento da missão da OM Log.

c. Subparágrafo “b. Dificuldades previstas” - Este subparágrafo tem
finalidade semelhante ao subparágrafo 2b do estudo de situação do Cmt tático.
Nele, o Cmt de Ap Log determina e relaciona as dificuldades da situação existente
ou projetada que podem afetar o cumprimento da missão. Essas dificuldades
derivam das considerações feitas pelo Cmt no subparágrafo 2a e são utilizadas
na análise das L Aç opostas. Podem estar relacionadas com as operações a
apoiar, com o terreno e condições meteorológicas, com a nossa situação ou com
outros aspectos julgados relevantes. Ainda, nesse item devem ser relacionadas
as carências logísticas visualizadas e consolidadas no escalão considerado,
subsidiando o planejamento das necessidades de mobilização.

d. Subparágrafo “c. Nossas L Aç”
O Cmt de Ap Log relaciona as possíveis L Aç que cumprem a missão de

apoio. As L Aç não têm forma rígida e devem ser coerentes com a Man e as ações
a realizar, com o estudo do terreno e das condições meteorológicas, com as
possibilidades do inimigo e com a situação dos meios a empregar. Devem atender
às necessidades logísticas da tropa apoiada. Para tanto, da comparação das
necessidades com a capacidade da OM surgem importantes considerações
sobre prioridades, emprego dos meios no tempo e no espaço, formas de apoio e
outras.

Das L Aç constam, normalmente, os dados básicos de alguns ou de
todos os elementos: “que”, “quando”, “onde” e “como”.

(1) Determinação do “QUE” - o “que” é, normalmente, o complemento do
verbo “apoiar” (Aç Rlz). Apoiar a GU (G Cmdo) a Conq e manter Obj, a marchar
até certa região, a estabelecer a PIR e outras ações.

(2) Determinação do “QUANDO” - o “quando”, normalmente, traduz a
oportunidade na qual a OM Log deverá estar ECD prestar o apoio, ou ECD prestar
uma ou mais etapas específicas do apoio total. Poderá ser expresso por uma data-
hora ou a partir de um evento específico, como o atingimento de uma L Ct, por
exemplo.

(3) Determinação do “ONDE (DE ONDE, POR ONDE, PARA ONDE)” -
geralmente, indica o local do desdobramento das instalações logísticas, o destino
final de determinados tipos de apoio, a designação dos eixos de transporte e
outros aspectos ligados à localização geográfica do apoio.

(4) Determinação do “COMO” - pode indicar a forma de apoio, a situação
de comando e outros aspectos julgados relevantes.
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B-17. PARÁGRAFO “3. ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS”

A análise das L Aç opostas (jogo da guerra) terá a participação de todos os
oficiais do EM e tem por objetivo principal a sincronização logística do campo de
batalha, bem como confeccionar a sua matriz. Também são objetivos o aperfei-
çoamento das L Aç e a determinação de suas vantagens e desvantagens.

Essa análise poderá ser feita cronologicamente para todo o cumprimento
da missão, por atividade logística ou apenas de um evento considerado crítico. A
escolha do método depende do tempo disponível e da situação existente.

A análise de uma L Aç é feita em duas partes bem distintas, como
estabelece a própria subdivisão do parágrafo 3 do estudo de situação:

a. Subparágrafo “a” - Determina e enuncia as dificuldades significativas,
levantadas nos parágrafos 2a e 2b, que têm efeito desigual sobre as L Aç
formuladas no subparágrafo 2c.

b. Subparágrafo “b” - Analisa cada L Aç enunciada no subparágrafo 2c,
oposta a cada dificuldade relacionada no subparágrafo 3a.

Na análise em que se visualiza o combate, o Cmt e seu EM deverão
buscar os seguintes aspectos:

- realizar a sincronização logística do campo de batalha e elaborar sua
matriz;

- determinar a provável conseqüência de cada L Aç, incluindo suas partes
ou aspectos críticos, locais, prazos e dificuldades;

- introduzir aperfeiçoamentos, SFC;
- completar os itens: que, quando, onde, como;
- reduzir o grau de risco, pois todas as possibilidades do inimigo, em

princípio, foram levantadas;
- levantar vantagens e desvantagens;
- considerar os princípios de guerra.

B-18. PARÁGRAFO 4. "COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO”

a. No parágrafo 4 do estudo de situação, o Cmt compara as L Aç já
completas e aperfeiçoadas, a fim de concluir qual é a melhor.

b. Não há L Aç perfeita. Haverá, normalmente, algum fator sobre o qual a
L Aç apresentará uma vantagem marcante. Caberá ao Cmt definir a preponderân-
cia de um ou mais fatores sobre os outros, empenhando todo o seu julgamento,
habilidade e experiência.

c. Há vários processos para se determinar a melhor L Aç. Dois deles são
mais comumente usados, de forma similar àqueles utilizados na comparação das
L Aç táticas. Um consiste em levantar, para a comparação, todas as vantagens
e desvantagens de cada L Aç; o outro elege certos fatores de comparação,
fazendo-os reagir com as L Aç. Normalmente, estes fatores estão relacionados
com a manobra, com o terreno, com as possibilidades do inimigo e com a situação
logística.
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B-19. PARÁGRAFO 5. "DECISÃO”

a. Neste parágrafo, a L Aç selecionada é traduzida em um enunciado do que
a organização, como um todo, vai fazer e, tanto quanto possível, especificando:
“O QUÊ”, “QUEM”, “QUANDO”, “ONDE”, “COMO” e “PARA QUÊ”. Caso essa
decisão tenha sido tomada na carta, o Cmt deve determinar um reconhecimento
no terreno para que possa ratificá-la ou retificá-la.

b. Após a decisão, o Cmt deve aprimorar sua intenção inicial, expedida na
diretriz do Cmt.
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B-20. MEMENTO NR 4 - ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE DE APOIO
LOGÍSTICO (1)

____________________
(Classificação sigilosa)

Organização
Local
Data-hora

ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE Nr .......

Referências: cartas, calcos e outros documentos necessários à compre-
ensão do estudo.

1. MISSÃO

a. Interpretação da intenção e da missão de até dois Esc acima (pelo
Cmt)

b. Interpretação da intenção e da missão do Esc Log Sp (pelo Cmt)

c. Enunciado (pelo EM)

d. Finalidade (pelo EM)

e. Ações a realizar (pelo EM)

f. Seqüência das ações (pelo EM)

g. Condições de execução (pelo EM)

h. Conclusão (pelo EM)

i. Diretriz de planejamento (pelo EM) (2)
1) Novo enunciado
2) Intenção inicial do Cmt
3) Orientações ao EM

2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO

a. Considerações que afetam as possíveis L Aç
1) Operações a apoiar

a) Natureza das operações a apoiar (“perfil do combate”)
b) Força apoiada
c) Necessidades especiais

2) Características da região de operações
a) Base de dados dos aspectos conhecidos

____________________
(Classificação sigilosa)
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____________________
(Classificação sigilosa)

b) Terreno
(1) Análise do terreno

(a) Rede de transportes
(b) Regiões favoráveis ao desdobramento de Inst Log
(c) Pontos críticos, obstáculos e regiões de passagem

obrigatória
(d) Recursos locais
(e) Terreno favorável ao emprego das pequenas frações

inimigas
(2) Elaboração dos calcos dos aspectos gerais do terreno

c) Condições meteorológicas
(1) Elementos meteorológicos

(a) Crepúsculo
(b) Fase da lua
(c) Condições atmosféricas: temperatura, precipitações,

nebulosidade e umidade.
(d) Ventos
(e) Outros elementos

(2) Elaboração dos calcos dos efeitos das condições
meteorológicas

d) Integração do terreno com as condições meteorológicas
e) Efeitos do terreno e das condições meteorológicas sobre o

Ap Log
(1) Funções logísticas

(a) Transportes
(b) Manutenção
(c) Suprimento
(d) Recursos humanos
(e) Saúde
(f) Engenharia
(g) Salvamento

(2) Desdobramento logístico
3) Situação do inimigo
4) Necessidades de apoio
5) Nossa situação

a) Situação logística
(1) Suprimento
(2) Transporte
(3) Saúde
(4) Manutenção
(5) Recursos humanos

____________________
(Classificação sigilosa)
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____________________
(Classificação sigilosa)

(6) Engenharia
(7) Salvamento

b) Situação tática da OM Log
c) Situação de pessoal da OM Log
d) Situação de material da OM Log
e) Situação de Comunicação Social e Assuntos Civis

b.Dificuldades previstas
1) Operações a apoiar
2) Inimigo
3) Área de Operações
4) Nossa situação (tática, logística)
5) Carências logísticas
6) Outras

c. Nossas L Aç
- Elementos essenciais (QUÊ, QUANDO, ONDE, COMO)

3. ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS

a. Seleção das dificuldades significativas

b. Análise propriamente dita

4. COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO

a. Processo das vantagens e desvantagens

b. Processo dos fatores de comparação

5. DECISÃO

- Elementos essenciais (PARA QUÊ, O QUÊ, QUANDO, ONDE,
COMO)

- Aprimoramento da intenção do Cmt

(a)________________________
Comandante

Anexos (quando for o caso)
Distribuição (quando for o caso)
Autenticação (quando for o caso)

____________________
(Classificação sigilosa)
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OBSERVAÇÕES: (1) Quando o estudo for realizado pelo oficial de opera-
ções de um comando de Ap Log, como estudo específico de operações, seu título
passa a ser “ESTUDO DE SITUAÇÃO DE OPERAÇÕES” e o seu parágrafo 5
passa a denominar-se “PROPOSTA”.

(2) Nesta oportunidade, o Cmt deve emitir uma ordem
preparatória para permitir que seus comandantes subordinados iniciem ou
orientem seus estudos de situação.

ARTIGO VI

ESTUDO DE SITUAÇÃO LOGÍSTICO - NÍVEL ESTRATÉGICO-
OPERACIONAL

B-21. GENERALIDADES

a. Este artigo trata de assuntos relacionados com o estudo de fatores e
aspectos a serem considerados por um Cmt de CLTOT, para que possa tomar
suas decisões e assessorar o Cmt TOT, no que for aplicável, particularmente
quanto à delimitação do TOT e a organização do Ap Log a ser prestado à F Ter
e, quando cabível, às demais forças singulares e aos civis existentes no TOT.
Compreende uma apreciação detalhada da seqüência, dos princípios básicos e
da elaboração de um estudo de situação do Cmt e do EM desse grande comando,
incluindo um memento.

b. Normalmente, o estudo de situação do CLTOT baseia-se nas L Aç do
TOT. Essas L Aç permitem, dentre outras coisas, que as forças do teatro façam
seus planejamentos e que o CLTOT visualize o Ap Log necessário, de forma
concorrente. Dessa forma, por aproximações, o Cmt TOT terá condições de tornar
suas L Aç exeqüíveis e apoiáveis, tanto do ponto de vista estratégico-operacional,
quanto da logística, chegando à sua decisão final e emitindo seu Plano de
Campanha.

c. O estudo de situação do Cmt da RM/TOT, por sua vez, deve ser
concorrente com o do CLTOT, alimentando-o com informações, muitas vezes. Por
isso, deve seguir este modelo, no que for aplicável, com as adaptações que se
fizerem necessárias.

B-22. INTRODUÇÃO

O estudo a seguir é realizado, normalmente, pelo Cmt do CLTOT e seu EM.
Para este estudo de situação, entende-se como EM os membros da Seção de
Coordenação e Integração, dos diversos Centros de Operações e pelos assesso-
res civis. Contribuem, ainda, para este estudo de situação, elementos dos EM das
RM/TOT, particularmente prestando informações de seus bancos de dados.
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B-23. PARÁGRAFO 1. "MISSÃO”

a. Os principais objetivos da análise da missão são precisar o novo
enunciado da missão e estabelecer a intenção do Cmt do CLTOT.

b. A missão é prescrita pelo TOT, contendo os aspectos principais que
nortearão as ações do CLTOT, normalmente, definindo qual apoio será prestado
(que), a quem (FTTOT, FATOT, FNTOT, civis e outros), os prazos previstos
(quando), as delimitações do TOT (onde) e outros. Pode ser estabelecida em
ordens e instruções do TOT ou deduzida do conhecimento da situação e da
intenção do Cmt do TOT.

c. Outro fator importante a ser analisado é o tempo, particularmente os
prazos para as mobilizações de emergência e nacional e para a criação do TOT,
o início da concentração estratégica e a previsão do começo da fase aeroestratégica,
terrestre e naval. Estimar, ainda, juntamente com a FTTOT, o prazo para a
conquista dos objetivos estratégicos, em cada fase da operação planejada.

d. O Cmt e o EM devem analisar a missão à luz do objetivo político de guerra.
Cabe ao Cmt, pessoalmente, a análise do objetivo político de guerra e da intenção
do Cmt do TOT, o que lhe é facilitado por participar do estudo de situação desta
autoridade. Também, é prerrogativa do Cmt a aprovação do novo enunciado e a
formulação de sua intenção. O EM assessora o Cmt em todos os passos dessa
análise.

e. Concluída a análise da missão, o Cmt do CLTOT expede sua diretriz de
planejamento. Dela devem constar o novo enunciado, sua intenção e orientações
ao EM e Elm Subrd para o prosseguimento do estudo de situação. Não há forma
estabelecida e o volume de detalhes é variável com a situação, missão e
personalidade do Cmt.

B-24. PARÁGRAFO 2. "SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO”

a. A finalidade do parágrafo 2 é expressar, claramente e de uma maneira
lógica e ordenada, os fatores e os aspectos da situação que afetam o Ap Log e
as hipóteses e as deduções que possam influenciar o Cmt e o EM no estabele-
cimento das L Aç para o cumprimento da missão.

b. Subparágrafo “a. Considerações que afetam as possíveis L Aç”
(1) Item “1) Operações a apoiar” - neste item, o Cmt e o EM analisam a

operação e suas necessidades logísticas.
(a) Subitem “a) Missão do TOT e da FTTOT” - inicialmente, são

estudadas a missão do TOT e da FTTOT e as intenções de seus comandantes.
Deste grande comando, analisam-se, também, as direções estratégicas nas
quais atuará, sua manobra, objetivos, fases e atitudes. Deve-se determinar, ainda,
prazos, duração da campanha, apoio a ser prestado ao deslocamento e concen-
tração estratégicos e outos.

(b) Subitem “b) Determinação das necessidades logísticas” - com-
preendida a manobra estratégica-operacional, estudam-se a composição das
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forças e seus efetivos, sua estrutura de comando e, então, determinam-se as
necessidades logísticas, utilizando-se fatores adequados para cada atividade.
Também, levantam-se as necessidades especiais das forças apoiadas e quais-
quer outros fatores relacionados com essa força que possam afetar a missão de
apoio.

(2) Item “2) Meios logísticos disponíveis” - todos os meios logísticos
militares existentes no TOT são levantados, particularmente as OM Log e os
depósitos. É importante o conhecimento de suas atuais áreas de desdobramento
e suas condições de mobilidade. As possibilidades desses meios devem ser
estudadas em linhas gerais, ainda sem a preocupação de quantificá-las em
termos de TKm, número de leitos, equivalente de manutenção e outras unidades
compatíveis. São estudados, ainda, os meios que poderão fluir da ZI para o TOT,
prazos e suas possibilidades. Os meios pertencentes às demais forças singula-
res e localizados no TOT, também, são analisados. Por último, estudam-se os
meios disponíveis para a SEGAR.

(3) Item “3) Características geográficas da área de operações” - neste
item, diversos aspectos da área de operações, que influem no Ap Log, são
considerados.

(a) Subitem “a) Organização política do país” - a organização política
do país é estudada visando buscar não contrariá-la na divisão de áreas de
responsabilidades.

(b) Subitem “b) Organização militar” - pela mesma razão, estudam-
se as áreas de jurisdição das RM, visando manter, na evolução para a estrutura
militar de guerra, as mesmas áreas de responsabilidade do tempo de paz.
Analisam-se, também, suas estruturas organizacionais, missões em tempo de
paz e particularidades, visando a um melhor aproveitamento de suas potencialidades.

(c) Subitem “c) Características fisiográficas” - estudam-se os efeitos
que a hidrografia, a orografia, o clima, a vegetação e outros aspectos sobre as
operações e o conseqüente Ap Log.

(d) Subitem “d) Aspectos psicossociais” - o Cmt e o EM consideram
o grau de engajamento da população nacional e do TOT em particular, no esforço
de guerra e a atitude da população da ZA Avçd, se for o caso.

(e) Subitem “e) Centros econômicos” - estudam-se a localização, as
características e outros aspectos julgados cabíveis.

(f) Subitem “f) Recursos locais” - são consideradas as possibilidades
de aproveitamento dos recursos existentes no TOT, particularmente empresas e/
ou instalações de saúde, manutenção, transportes, construções, recreação e
outras. Estuda-se a produção, o transporte e a armazenagem de suprimentos em
geral. Verifica-se se há mão-de-obra ociosa no TOT que possa ser aproveitada pelo
Ap Log. Esses recursos tornam-se particularmente importantes quando estiverem
localizados bem orientados com os locais de possível emprego na Z Cmb,
considerando a malha viária. As distâncias, também, são importantes, sob os
pontos de vista da segurança e dos transportes. Tudo isso, levando-se em conta
as necessidades da população civil, que devem ser atendidas, em princípio.

(g) Subitem “g) Condições meteorológicas” - a previsão para o período
correspondente às operações deve ser estudada, bem como suas implicações
para o Ap Log.
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(h) Subitem “h) Vias de transporte” - neste subitem, é feita uma
análise de todos os modais e da integração intermodal. A finalidade principal
dessa análise é verificar se as vias e a infra-estrutura existentes permitem o apoio
às operações. Essa análise é feita, inicialmente, visando à entrada de suprimento
no TOT, determinando os pontos de entrada e as capacidades e, posteriormente,
verificando as possibilidades de apoio às operações.

1) Entrada no TOT
a) Vias terrestres - verificar todas as vias que penetram no TOT

e sua chegada ao primeiro depósito regional ou depósito civil de grande capaci-
dade. No caso particular das vias terrestres, o grande limitador, normalmente, é
a capacidade das vias, diferentemente dos demais modais, nos quais a capaci-
dade dos terminais é mais restritiva.

b) Vias aquáteis - verificar a capacidade dos terminais maríti-
mos e a das vias fluviais, se for o caso, e de seus terminais. Se a via fluvial não
apresentar restrições, todos os terminais ao longo da mesma são considerados
pontos de entrada de suprimento no TOT, ao contrário das vias terrestres.

c) Via aérea - verificar a capacidade dos terminais aéreos.
d) Concluir pelo Nr GU e/ou efetivos que poderão ser apoiados

em cada Dire Estrt.
2) No interior do TOT - trata-se de atender às necessidades

operacionais do TOT. Determina-se a capacidade das vias de transporte, desde
os pontos considerados como entrada no TOT, até regiões ou linhas como LC,
fronteiras, objetivos estratégicos ou finais, DTA e outros de interesse do TOT,
utilizando-se os fatores de consumo adequados.

3) Alternativas / interligações (flexibilidade do fluxo de suprimen-
tos):

a) vias de transporte transversais.
b) portos liberados pela ação terrestre.

(i) Subitem “i) Obstáculos e pontos críticos” - são levantados os
obstáculos, como rios e cadeias de montanhas, e pontos críticos, como pontes,
viadutos, regiões de passagem e localidades (desde que desfavoreçam o fluxo
logístico) e suas influências no Ap Log. Concluir sobre necessidades de SEGAR.

(j) Subitem “j) Conclusões parciais” - neste momento, pode-se chegar
a algumas conclusões parciais, como a direção estratégica mais favorável sob o
ponto de vista do Ap Log, o Nr GU e/ou o efetivo que pode ser apoiado em cada
Dire Estrt ou em determinado momento da manobra, localidades que favorecem
o desdobramento ou ativação de instalações logísticas (Ba Log e Gpt Log) e
outras. Determina-se, ainda, o apoio necessário aos civis no TOT. Levantam-se
os locais que devem ser protegidos por foças de SEGAR, para não haver
comprometimento do fluxo logístico.

(4) Item “4) Inimigo” - o inimigo deve ser analisado com vistas à
determinação de suas possibilidades de atuação no sistema logístico. Para tal,
estuda-se sua natureza, valor, ordem de batalha e L Aç provável; regiões favoráveis
à sua atuação (regiões de homizio, litoral desguarnecido ou muito extenso);
existência de forças irregulares, suas possibilidades e regiões de atuação área
operacional de guerra irregular (AOGI); e possibilidades de infiltração, da F Ae, da
Art e de utilização de agentes QBN.
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(5) Item “5) Outras necessidades logísticas” - outros sistemas, particu-
larmente o sistema de comando, têm necessidades logísticas que devem ser
determinadas. Em ligação com o TOT e FTTOT, deve ser estimado o número de
PG e determinadas quais cidades devem ser evacuadas, avaliando-se as
conseqüências logísticas. Caso seja previsto um comando de ZA Avçd, determi-
nam-se suas necessidades de Ap Log. Por último, deve ser feita uma coordenação
perfeita com a F Ae e a F Nav. Caso o CLTOT seja combinado, as necessidades
e os meios de cada força são acrescidos aos da FT, sob a coordenação desse
comando combinado. Caso alguma força ative seu próprio comando logístico,
deverá haver troca de oficiais de ligação para que os meios possam ser
empregados judiciosamente, evitando-se duplicações desnecessárias de esfor-
ços. Neste caso, as implicações mais normais para o CLTOT, em termos de apoio
às demais forças, serão o suprimento nas classes comuns, apoio em saúde por
área, manutenção de Vtr sobre rodas e armamentos comuns, coordenação da
utilização dos modais terrestres de transportes e SEGAR. Em contrapartida, a FT
deve coordenar a utilização dos demais modais com as forças afins e SEGAR. A
atividade de pessoal, também, requer grande coordenação nas diversas tarefas.

c. Subparágrafo “b. Dificuldades Previstas” - Este subparágrafo tem
finalidade semelhante ao subparágrafo 2b do estudo de situação do Cmt tático
(possibilidades do inimigo). Nele, o Cmt e o EM do CLTOT determinam e
relacionam as dificuldades da situação existente ou projetada, que podem afetar
o cumprimento da missão. Essas dificuldades derivam das considerações feitas
no subparágrafo 2a e são utilizadas na análise das L Aç opostas. Pode incluir
dificuldades relacionadas com a atuação do inimigo, limitações traduzidas em
distância máxima de apoio, itens não supridos satisfatoriamente, pontos críticos
e outras. Ainda, nesse item devem ser relacionadas as carências logísticas,
subsidiando o planejamento das necessidades de mobilização.

d. Subparágrafo “c. Nossa(s) linha(s) de ação” - O EM, nesta oportu-
nidade, tem condições de formular linha(s) de ação para o cumprimento da
missão. No entanto, devido à complexidade do apoio neste escalão, é conveniente
que isso  se  faça  por aproximações. Dessa forma, na primeira aproximação, o
Ap Log é organizado e o TOT é delimitado, sob a forma de proposta para o Cmt
do TOT. São esboçadas, também, L Aç para atender à SEGAR. A partir dessa(s)
linha(s) de ação, o EM passa a detalhar o estudo das atividades logísticas,
estudando a maneira como as necessidades logísticas serão atendidas, consi-
derando as possibilidades dos meios militares e civis mobilizáveis, além dos
recursos financeiros disponíveis. Só então, o EM pode concluir, numa segunda
aproximação, a L Aç.

(1) Item “1) Primeira aproximação” - uma L Aç para o cumprimento da
missão do CLTOT deve começar pela organização do Ap Log. Inicialmente, deve-
se decidir qual dinâmica será seguida, definindo se as forças empregadas (Ex
Cmp e DE) serão elo na cadeia de apoio ou não. Em seguida, deve-se visualizar
o Desd Log dos Gpt Log, se for o caso, e das Ba Log, selecionando as localidades
mais apropriadas para tal. Posteriormente, determina-se quem apoiará quem e
como será o fluxo adotado, além dos principais modais a serem utilizados nas
diversas ligações. São fixados os níveis de estocagem para todas as forças. Tendo
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organizado o apoio, deve-se preparar uma proposta para a delimitação do TOT,
traçando o limite entre a Z Cmb e a ZA. Por último, prepara(m)-se a (s) linha (s)
de ação para a SEGAR.

(2) Item “2) Estudo das atividades logísticas” - a partir da primeira
aproximação da L Aç, deve-se detalhar o estudo das atividades logísticas,
consolidando as reais necessidades de cada uma delas e as possibilidades dos
meios militares existentes e daqueles civis mobilizáveis, já levantados anterior-
mente. Neste momento, o EM tem a preocupação de trabalhar com unidades
compatíveis, tais como TKm, número de leitos, equivalente de manutenção e
outros cabíveis. Esse estudo visa detalhar a L Aç, checar sua viabilidade e
quantificar os meios civis necessários.

(3) Item “3) Segunda aproximação” - neste item, o EM CLTOT conclui se
a(s) L Aç deve(m) ser modificada(s) ou não e propõe a organização das RMTOT,
Ba Log, CLEx, CLDE e outros grandes comandos logísticos e/ou territoriais que
comporão o TOT e as forças empregadas. Também, levanta as necessidades que
devem ser supridas pela ZI. Pode concluir, ainda, se a L Aç em estudo pelo TOT
não pode ser apoiada total ou parcialmente, devendo propor modificações, se for
o caso.

B-25. PARÁGRAFO 3. "ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS”

O Cmt determina o efeito provável de cada dificuldade significativa sobre o
sucesso de cada L Aç. Isso pode ser feito em dois subparágrafos.

a. Subparágrafo “a” - determina e enuncia as dificuldades significativas
que têm efeito desigual sobre as L Aç formuladas no subparágrafo 2c.

b. Subparágrafo “b” - analisa cada L Aç enunciada no subparágrafo 2d,
reagindo-a com cada dificuldade relacionada no subparágrafo 3a. Determina as
prováveis conseqüências para cada L Aç, incluindo suas partes ou aspectos
críticos, locais, prazos e dificuldades. Neste instante, a L Aç é aperfeiçoada,
descendo ao nível de detalhamento compatível com este escalão.

B-26. PARÁGRAFO 4. "COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO”

A comparação realizada pelo Cmt do CLTOT tem a mesma finalidade
daquela realizada pelo Cmt tático, isto é, comparar as L Aç, após a análise, para
determinar qual a que assegura o cumprimento da missão nas melhores
condições. As técnicas e procedimentos do Cmt tático podem ser utilizados pelo
Cmt do CLTOT na sua comparação.
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B-27. PARÁGRAFO 5. "DECISÃO”

Neste parágrafo, a L Aç é traduzida em um enunciado do que o CLTOT,
como um todo, vai fazer. Normalmente, a decisão deve responder as perguntas
“QUEM? QUE? A QUEM? QUANDO? COMO?”

a. QUEM - O CLTOT (considera sua organização para a realização do
apoio).

b. QUE - A ação ou ações a realizar. A decisão deve responder a todas as
ações a realizar - impostas e deduzidas - levantadas durante o estudo de situação.

c. A QUEM - A decisão deve deixar claro a quem será prestado o apoio,
incluindo as forças de teatro, os civis, PG e outros.

d. QUANDO - Os prazos previstos para o início e a estimativa da duração
do apoio.

e. COMO - Como será organizado o apoio, incluindo o desdobramento das
Ba Log e Gpt Log (SFC), o fluxo adotado, a dinâmica do apoio (elo e não-elo), a
delimitação do TOT, a SEGAR e outros aspectos julgados importantes para a
compreensão da manobra logística.

f. Quando necessário, para melhor esclarecimento do Ap Log, o Cmt deve
incluir na decisão o “PARA QUE”, isto é, a finalidade da missão e sua intenção.

g. Deve, por último, retificar ou ratificar a sua intenção inicial expedida na
sua diretriz de planejamento.
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B-28. MEMENTO NR 5 - ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE DE APOIO
LOGÍSTICO NÍVEL ESTRATÉGICO-OPERACIONAL (1)

1. MISSÃO

- A missão é prescrita pelo TOT (quem será Ap, prazos previstos,
delimitações do TOT e outros).

- Análise da missão à luz do objetivo político de guerra, da missão do
TOT e da intenção de seu Cmt.

- Fator tempo (prazos para mobilização, para criação do TOT, para o
início da concentração Estrt e para o início das Op).

- Conclusão da análise da missão: diretriz de planejamento do CLTOT
(novo enunciado, intenção do Cmt e suas orientações ao EM e Elm Subrd).

2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO

a. Considerações que afetam as possíveis L Aç
1) Operações a apoiar

a) Missão do TOT e da FTTOT
b) Determinação das necessidades logísticas

2) Meios logísticos disponíveis
a) OM Log no TOT (localização, Cpcd de Ap, mobilidade, etc)
b) OM Log na ZI ECD deslocar-se para o TOT (localização,

prazo de apresentação no TOT, Cpcd de Ap, mobilidade, etc)
c) Depósitos (localização, Cpcd de armazenagem,

especificidades)
d) Meios disponíveis para a SEGAR.

3) Características geográficas da área de operações
a) Organização política do país
b) Organização militar
c) Características fisiográficas
d) Aspectos psicossociais
e) Centros econômicos
f) Recursos locais (determinação das zonas de mobilização)
g) Condições meteorológicas
h) Vias de transporte

(1) Entrada no TOT
(a) Vias terrestres (Rv e Fv)
(b) Vias aquáteis (marítimas, interiores e lacustres)
(c) Via aérea - verificar a capacidade dos terminais

aéreos.
(d) Concluir pelo Nr GU e/ou efetivos que poderão ser

apoiados em cada Dire Estrt.
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(2) No interior do TOT - Cpcd das vias de Trnp até:
(a) regiões ou linhas como LC;
(b) fronteiras a serem ultrapassadas;
(c) objetivos estratégicos ou finais.

(3) Alternativas / interligações (flexibilidade do fluxo de
suprimentos)

(a) Vias de transporte transversais.
(b) Portos liberados pela ação terrestre.

i) Obstáculos e pontos críticos
j) Conclusões Parciais

- direção estratégica mais favorável sob o ponto de vista do
Ap Log;

- Nr GU e/ou o efetivo que pode ser apoiado em cada Dire
Estrt;

- localidades que favorecem o Desd ou ativação de instala-
ções logísticas (Ba Log e Gpt Log)

- locais com prioridade de SEGAR.
4) Inimigo (possibilidades de atuação no nosso sistema logístico)

- natureza, valor, ordem de batalha e L Aç provável;
- regiões favoráveis à sua atuação;
- existência de F Irreg, suas possibilidades e regiões de

atuação (AOGI);
- possibilidades de infiltração, da F Ae, da Art e de utilização

de agentes QBN.
5) Outras necessidades logísticas

- Ap Log a outras Forças;
- Ap Log às F de SEGAR
- Ap Log a PG e/ou a civis evacuados, refugiados e/ou

deslocados.

c.Dificuldades Previstas
1) Dificuldades existentes
2) Dificuldades projetadas
3) Limitações
4) Carências logísticas

d. Nossa(s) linha(s) de ação
1) Primeira aproximação

a) Dinâmica a ser seguida (as F que serão elo na cadeia de
apoio ou não).

b) Visualização do Desd Log dos Gpt Log (se for o caso) e da(s)
Ba Log.

d) Organização para o Ap Log.
e) Determinação do fluxo a ser adotado e dos níveis de

estocagem.
f) Modais a serem utilizados nas diversas ligações.
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g) Proposta do traçado do limite entre a Z Cmb e a ZA.
h) Linha(s) de ação para a SEGAR.

2) Estudo das atividades logísticas
3) Segunda aproximação

- Ajustagem da(s) linha(s) de ação
- Proposta de organização das RM/TOT, Ba Log, CLEx, CLDE,

de outros grandes comandos logísticos e/ou territoriais que comporão o TOT
e das forças empregadas na SEGAR.

- Necessidades que devem ser supridas pela ZI.
- Concluir se a L Aç estratégica-operacional em estudo pelo

TOT pode ser apoiada total ou parcialmente, devendo propor modificações, se
for o caso.

3. ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS

a. Determinar as dificuldades significativas que têm efeito desigual
sobre as L Aç formuladas no subparágrafo 2c.

b. Analisar cada L Aç enunciada no subparágrafo 2c, reagindo-a com
as dificuldades previstas.

4. COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO

- Determinar qual a L Aç que assegura o cumprimento da missão nas
melhores condições.

5. DECISÃO

- QUEM? QUE? A QUEM? QUANDO? COMO? PARA QUE?

ARTIGO VII

ESTUDOS DE SITUAÇÃO DE APOIO AO COMBATE

B-29. GENERALIDADES

a. Os estudos de situação dos apoios ao combate seguem, em linhas
gerais, a mesma sistemática empregada no estudo de situação do Cmt tático.

b. Raramente, um Cmt de apoio ao combate realiza um estudo de situação
escrito, porém o faz sempre, mesmo mentalmente, obedecendo à seqüência do
método de raciocínio.

c. O estudo de situação de um Cmt de apoio ao combate é feito em duas
fases. A primeira antes da decisão do Cmt da força apoiada e a segunda após esta
decisão.
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B-30

B-30. FINALIDADE E SEQÜÊNCIA

a. O estudo de situação de um Cmt de apoio ao combate tem uma das
finalidades seguintes:

(1) definir, sob o ponto de vista do emprego, as restrições que as
diferentes L Aç da força apoiada apresentar, concluindo pela mais favorável ao
cumprimento da missão;

(2) decidir, como Cmt de apoio ao combate, qual a melhor L Aç para
apoiar a decisão do Cmt tático.

b. O estudo de situação de Cmt de apoio ao combate consta, normalmente,
de cinco parágrafos:

(1) missão;
(2) situação e L Aç;
(3) análise das L Aç opostas;
(4) comparação das nossas L Aç;
(5) conclusão (ou decisão).

c. Os manuais específicos de cada apoio ao combate apresentam modelos
e as particularidades referentes ao estudo de situação.
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ANEXO C

ESTUDO DE ESTADO-MAIOR

C-1. ESTUDO DE ESTADO-MAIOR

a. Conceituação - Um estudo de EM é uma forma de solucionar problemas,
normalmente administrativos, comumente usado pelos oficiais de um EM, para
assessorar o Cmt na tomada de uma decisão. Os estudos de EM, normalmente,
consistem de duas partes: o sumário do estudo e os anexos.

b. Sumário do estudo - O sumário do estudo de EM deve conter
informações suficientes para permitir ao Cmt chegar a uma decisão.

c. Anexos - Os anexos incluem os documentos básicos ligados ao estudo
de EM permitindo que o comandante possa, rapidamente, obter mais informações
sobre alguns pontos do sumário. Dos anexos devem constar somente informa-
ções pertinentes ao estudo. Constituem parte integrante de um estudo de EM
completo e devem ser claramente indexados e arquivados, permitindo fácil
recuperação.

d. Redação - O estudo de EM deve ser redigido observando-se os princípios
de clareza, concisão, precisão, coerência, unidade, abrangência e objetividade.

e. Memento
(1) Uma descrição geral e os assuntos constantes do estudo de EM

estão especificados nas IG 10-42 - INSTRUÇÕES GERAIS PARA A CORRES-
PONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO
DO EXÉRCITO.

(2) O cabeçalho é semelhante ao usado nos ofícios militares. As
referências de arquivo e assunto são incluídas como em tais ofícios. A classifica-
ção sigilosa aparece em cima e em baixo de cada página. Omite-se qualquer
parágrafo que não seja necessário.
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C-2. MEMÓRIA

a. Conceituação - É um documento informativo-apreciativo, confeccionado
durante o estudo de um processo, com a finalidade de permitir:

(1) a apresentação do parecer e proposta pela autoridade responsável
pela apreciação do assunto;

(2) uma visão global e resumida do estudo realizado em qualquer
oportunidade.

b. É fundamentado na sistemática do raciocínio lógico, visando à tomada
de decisão. Nos problemas mais simples, substitui o Estudo de EM.

c. Memento - Uma descrição geral e os assuntos constantes da memória
estão especificados nas IG 10-42 - INSTRUÇÕES GERAIS PARA A CORRES-
PONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO
DO EXÉRCITO.

C-2
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ANEXO D

ELABORAÇÃO DE PLANOS E ORDENS

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

D-1. GENERALIDADES

a. Planos e ordens de combate podem ser totalmente escritos, represen-
tados graficamente, ou apresentados nas duas formas.

b. Quando é empregada a representação gráfica, o plano ou a ordem pode
ser representado(a) sobre um calco ou uma carta, como um anexo (apêndice,
adendo, aditamento) à parte escrita. Podem existir, também, a parte escrita e a
gráfica, sobre um mesmo calco. Ver os ANEXOS E e F, deste manual.

c. A utilização de um calco ou uma carta com representações gráficas,
complementando a parte escrita da ordem, facilita a clareza, precisão e concisão.
Dados operacionais apresentados normalmente em calcos ou cartas são: os
limites, áreas de reunião, postos de comando, linha de partida, direção de ataque,
eixos de progressão, pontos de coordenação, linhas de controle, objetivos etc.
Dados de apoio logístico incluem estradas principais de suprimento, eixos
prioritários de transporte, órgãos e instalações de apoio logístico e medidas para
controle de extraviados e de trânsito. Deve-se preferir a representação gráfica para
aquelas instruções e informações que o permitam. A missão, entretanto, é
sempre por escrito, mesmo quando sobre calco.

D-2. ORDENS FRAGMENTÁRIAS

A finalidade da ordem fragmentária é proporcionar instruções breves e
específicas, sem perda de clareza. Os elementos, normalmente, encontrados
numa ordem completa podem ser omitidos numa fragmentária, quando não foram
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alterados, não são essenciais à missão, podem retardar ou complicar a transmis-
são, não estão disponíveis ou são incompletos por ocasião da expedição. Ordens
fragmentárias são preparadas e expedidas pelos oficiais do EMG e especial com
a aprovação do comandante. A ordem fragmentária não possui modelo ou
memento específico. Pode ser expedida por meio de uma mensagem, tendo-se
o cuidado, quando for o caso, de referenciar o documento de origem e transcrever
a prescrição de que seja acusado o seu recebimento.

D-3. ANEXOS, APÊNDICES, ADENDOS E ADITAMENTOS

a. Anexos - Os anexos são classificados em ordem alfabética e na
seqüência em que são mencionados no texto da ordem; por exemplo: “Anexo C,
(COMUNICAÇÕES), à ordem de operações Nr 6”, ou “ANEXO D (TRANSPORTE),
à Ordem de Apoio Logístico Nr 7”. O oficial de EM, responsável pela preparação
da ordem, especifica as letras para os anexos que acompanham a ordem.

b. Apêndices - Os acréscimos necessários para ampliar um anexo podem,
ser incluídos como apêndices numerados seguidamente com algarismos arábi-
cos; por exemplo: “Apêndice 1 (REDE RÁDIO INIMIGA), ao ANEXO C (Comuni-
cações), à Ordem de Operações Nr 6”. Não há memento ou modelo prescrito,
contudo, os parágrafos do memento da ordem de operações podem ser usados.

c. Adendos - Os acréscimos necessários a ampliar um apêndice podem
estar compreendidos em adendos colecionados em ordem alfabética; por exem-
plo: “Adendo A (PRINCIPAIS ESTAÇÕES RÁDIO FIXAS), ao Apêndice 1, (Redes
Rádios Inimigas), ao ANEXO C, (Comunicações), à Ordem de Operações Nr 6”.
Não há memento ou modelo preestabelecido, contudo, os parágrafos do memento
da O Op podem ser usados.

d. Aditamentos - Os acréscimos necessários a ampliar um adendo podem
estar contidos em aditamentos numerados seguidamente com algarismos arábi-
cos; por exemplo: “Aditamento 1 (HORÁRIOS DE OPERAÇÕES), do Adendo A,
(Principais Estações Rádio Fixas), ao Apêndice 1 (Redes Rádios Inimigas), ao
ANEXO C, (Comunicações), à Ordem de Operações Nr 6”. Não há memento ou
modelo prescrito, contudo, os parágrafos do memento da ordem de operações
podem ser usados.

D-4. IDENTIFICAÇÃO DAS PÁGINAS

A segunda e as demais páginas dos planos, ordens, anexos, etc levam um
título abreviado de identificação no alto e à esquerda, incluindo número ou letra de
sua designação e a indicação da organização expedidora. Se o documento for
sigiloso, no canto esquerdo superior de cada página deve constar, também, a
numeração da página em relação ao total  de  folhas  do  documento. Exemplo:
“Fl 01/12”.

D-2/D-4
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D-5. ASSINATURA E AUTENTICAÇÃO

a. O nome e o posto do Cmt aparecem em todas as cópias do plano ou
ordem. O original do plano ou ordem é assinado pelo comandante ou por seu
representante especificamente autorizado. Quando um original ou matriz e a
assinatura do Cmt ou do seu representante autorizado permitirem a reprodução
automática do documento e da assinatura, não há necessidade de autenticação
nas cópias. Quando a assinatura não for reproduzível, a autenticação pelo oficial
do EMG responsável é necessária em todas as cópias do plano ou ordem.

b. Quando for necessária uma assinatura nos anexos, se aplica o proce-
dimento da letra “a” anterior. As cópias, a menos que a reprodução automática
seja usada, são autenticadas pelo oficial do EMG, que tenha interesse principal
no assunto do anexo; assim, o E4 autentica as cópias do anexo de logística a uma
ordem de operações, enquanto o E3 autentica cópias da própria ordem. Os
apêndices, adendos e aditamentos são assinados e autenticados da mesma
forma.

ARTIGO II

TÉCNICAS GERAIS

D-6. ABREVIATURAS

a. As abreviaturas são empregadas para economizar tempo e espaço sem
prejuízo da clareza. Devem ser utilizadas, sistematicamente, em qualquer plano,
ordem e anexos.

b. Exceto as de uso internacional comum, como mm (milímetro) ou as
adotadas por acordos internacionais, normalmente não são utilizadas abreviatu-
ras em qualquer comunicação que circule entre forças interaliadas.

c. O manual C 21-30 - ABREVIATURAS, SÍMBOLOS E CONVENÇÕES
CARTOGRÁFICAS contém em detalhes as normas para o uso das abreviaturas
na força terrestre e uma relação das abreviaturas autorizadas. O MD 33-M-02 do
Ministério da Defesa contém as abreviaturas e símbolos para as forças armadas.

D-7. CLASSIFICAÇÃO SIGILOSA

a. A classificação sigilosa de planos e ordens e outros documentos está
prescrita em regulamento específico e em instruções especiais.

b. Matéria não classificada, para fins de ensino ou instrução, representando
planos e ordens, pode ter a indicação de “classificação sigilosa”. Tal indicação é
aposta, no alto e no pé, no meio de cada página de matéria simulada, entre
parêntesis e sob uma linha cheia. Assunto classificado, usado para fins de ensino,
é manuseado e protegido de acordo com as exigências de sua classificação.

D-5/D-7
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D-8. DESIGNAÇÃO DE UNIDADES

a. A designação numérica ordinal de qualquer organização terrestre
nacional é feita em algarismos arábicos, exceção do escalão exército de
campanha, quando se emprega algarismo romano. Exemplo: “3ª DE”, “II Ex Cmp”.
Processos comuns de abreviar a designação completa das unidades são os
seguintes: 1º/1ª/61º  BI  Mtz  (1º Pel  da  1ª Cia do 61º BI Mtz; 1º/2ª/23º B Com
(1º Pel da 2ª Cia do 23º B Com).

b. Forças temporárias
(1) Destacamentos - normalmente os destacamentos são designados:

(a) pela missão ou função da força:
- destacamento de contato;
- destacamento de destruição;
- destacamento de segurança; etc;

(b) pela natureza ou especialidade da força:
- destacamento de forças especiais;
- destacamento de polícia do exército; etc;

(c) pela organização militar que serve de base para a constituição do
destacamento:

- destacamento 5º RC Mec;
- destacamento 41º BI Mtz; etc;

(d) por um nome código (região de emprego da força, região de origem
da força, nome do Cmt do destacamento ou qualquer outro nome de pessoal,
acidente, fato, efeméride, símbolo etc):

- destacamento MANTIQUEIRA;
- destacamento ALEGRETE;
- destacamento MAJOR ARRUDA;
- destacamento 15 DE NOVEMBRO;
- destacamento LIBERDADE;
- destacamento TIGRES; etc.

(2) Grupamento
(a) Os grupamentos, quando organizações militares, são designados

de acordo com o constante dos atos legais de criação:
- 1º Grupamento de Fronteira;
- 2º Grupamento de Engenharia; etc.

(b) Quando organizados sob um comando já constituído, os
grupamentos(ou agrupamentos) tomam a designação do respectivo comando:

- 51º Grupamento de Engenharia;
- 53º Agrupamento de Artilharia de Campanha;
- 5º Grupamento de Comunicações e Eletrônica;
- 54º Grupamento Logístico Avançado; etc.

(c) Quando não possuindo, previamente, comando já constituído, os
grupamentos referem-se à finalidade ou aos seus destacamentos:

- grupamento de combate;
- grupamento de desembarque;
- grupamento SERRA AZUL;

D-8



D-5

C 101-5

- grupamento GENERAL TIAGO;
- grupamento INDEPENDÊNCIA; etc.

(3) Força-tarefa
(a) Normalmente, uma força-tarefa (FT) é designada pelo nome da

organização (unidade ou subunidade) que lhe serve de base. São designados de
maneira semelhante.

- Força-tarefa 1º/203º RCB (FT 1º/203º RCB);
- Força-tarefa 433º RCC (FT 433º RCC);
- Força-tarefa 552º BI Mtz (FT 552º BI Mtz); etc.

(b) Em certos casos, uma FT pode ser designada por um nome (ou
código).

- Força-tarefa CORONEL GERMANO (FT Cel GERMANO);
- Força-tarefa LAÇADA (FT LAÇADA), etc.

(c) A composição de uma FT, em princípio, é expressa nos textos
(planos, ordens, instruções, relatórios ou quaisquer outros documentos) quando
a força for citada pela primeira vez ou, em certos casos, no local mais apropriado
(composição dos meios, conceito da Op ou ordens aos elementos Subrd, etc) de
um texto padronizado.

c. As instalações de apoio logístico têm a seguinte designação:
(1) Depósitos - são designados pelo número, classe ou classes de

suprimento e organização a que pertencem; por exemplo Dep Sup Cl III Nr 1 do
I Ex Cmp.

(2) Postos de suprimento - designam-se por número, classe ou classes
de suprimento e organização a que pertencem; por exemplo: P Sup Cl V Nr 9 do
II Ex Cmp.

(3) Postos de distribuição - são designados pela classe ou classes de
suprimento e organização a que pertencem. “P Distr Cl I/7ª DE “ , P Dstr Cl II e IV/
1ª, 2ª Bda Inf Mtz” são exemplos de designações de postos de distribuição.

d. Quando for necessário distinguir entre forças nacionais de duas ou mais
nações, as letras representativas da nação se inserem entre a designação
numérica e  o  escalão  da  unidade,  por  exemplo:  3º (RA) Corpo  de Exército
(3º C Ex da República Argentina).

D-9. DESIGNAÇÃO DE ÁREAS OU ACIDENTES DO TERRENO

a. Generalidades
(1) Nomes geográficos de áreas definidas, metrópoles, cidades, rios,

montanhas e outros lugares que são nomeados, especificamente, em uma carta
são escritos, totalmente, em letras maiúsculas, tal qual se acham impressos na
carta em uso.

(2) Em uma ordem ou plano, as coordenadas de uma região ou de
acidentes do terreno são expressas na primeira vez que seus nomes são citados;
daí por diante, as coordenadas só serão repetidas quando por necessidade de
clareza.
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b. Áreas -  Uma área, normalmente, é designada iniciando-se pela
indicação do ponto mais ao norte e citando os pontos seguintes no sentido do
movimento dos ponteiros do relógio. Posições são indicadas da esquerda para a
direita, com a frente voltada para o inimigo.

c. Rodovias, caminhos, pistas e ferrovias - Rodovias, caminhos, pistas
e ferrovias são identificadas pelo nome ou pela seqüência de pontos na estrada,
por nomes segundo a direção do movimento e, quando não houver movimento,
enunciando-se da esquerda para a direita e da retaguarda para a frente, estando
a pessoa que as designa voltada para o inimigo. As demais linhas são designadas
da mesma forma.

d. Margens - As margens dos rios e dos lagos são descritas pela sua
posição em relação aos pontos cardeais; exemplo: “Norte”, “Sul”, etc. Quando
relacionadas ao ataque a uma linha de água, a margem amiga pode ser chamada
de margem próxima e a inimiga de margem afastada. Estando o observador com
as costas voltadas para a nascente, à sua direita tem-se a margem direita e à sua
esquerda a margem esquerda do rio.

e. Limites - Os limites circunscrevem as Z Aç (inclusive de manobra e de
fogo) e áreas de responsabilidade. São designados por acidentes do terreno
facilmente identificáveis na seqüência em que ocorrem no terreno. Os limites são
designados da retaguarda para a frente durante a ofensiva e da frente para a
retaguarda na defensiva. Quando correrem paralelamente à frente, isto é, os
limites de retaguarda, são descritos da esquerda para a direita, fazendo face ao
inimigo. A designação de um limite estabelece a qual unidade ou organização
pertence uma área ou ponto, inclusive ou exclusive.

D-10. DATA E HORA

a. As datas incluem o dia, mês e ano (6 de agosto de 19..). Ao citar uma
noite, ambas as datas são incluídas (noite de 4/5 de agosto de 19 .... isto é, noite
de 4 para 5 de agosto de 19 ... ).

b. Os grupos data-hora expressam-se como especifica o manual C 21-30.
Termos tais como: “antes” ou “após o meio-dia”, “luz-solar”, “lusco-fusco”,
“crepúsculo matutino” ou “crepúsculo vespertino náutico”, não se empregam em
lugar do grupo data-hora.

c. Sempre que ordens se apliquem a organizações em diferentes fusos
horários, emprega-se a hora civil de GREENWICH ou a hora local que é usada pelo
escalão superior. Em outras ordens, exceto as de operações e de apoio logístico,
a letra designando o fuso horário se segue imediatamente após o último dígito do
grupo. Nas ordens de operações e de apoio logístico, a designação do fuso horário
consta das referências contidas no cabeçalho das mesmas. Por exemplo:
062025Z Ago, quer dizer: 2025 hora civil de Greenwich, 6 Ago.

d. Quando a data e a hora para iniciar uma operação não estão especificadas
em uma ordem ou plano, aplica-se o seguinte:
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(1) o dia de início da operação é conhecido como dia D. O sistema é
utilizado como se segue para os dias subseqüentes ou anteriores ao dia D:

. . .
D - 2
D - 1
D
D + 1
D + 2
Quando necessário, o nome código das operações pode ser acres-

centado; por exemplo: dia D, MARABÁ.
(2) Quando várias operações estão sendo montadas no mesmo teatro ou

área e o uso da designação do mesmo dia D, para mais de uma das operações,
pode dar origem a confusão, qualquer outra letra do alfabeto pode ser empregada
com exceção das seguintes:

(a) M, cuja utilização está reservada para mobilização geral;
(b) H, reservada, unicamente, para indicar as horas.

(3) O sistema de indicação de horas e minutos, em uma operação, é o
mesmo que para os dias, porém a letra H é normalmente usada. A indicação de
horas é a seguinte:

. . .
H - 1
H - 30 min
H
H + 30 min
H + 1
. . .

D-11. DIREÇÃO

a. As direções são dadas por ângulos em função do norte verdadeiro, norte
magnético ou norte de quadrícula (o método usado será sempre especificado),
denominados azimutes ou lançamentos.

b. Pontos cardeais são usados em lugar de “esquerda” ou “direita”. Quando
a situação indicar a conveniência de incluir termos “esquerda” ou “direita”, eles são
colocados entre parênteses, imediatamente após a amarração do ponto cardeal.

ARTIGO III

TÉCNICAS DE CALCO

D-12. GENERALIDADES

a. As técnicas de calco compreendem o uso apropriado de símbolos
militares, a fim de expressar, de forma abreviada, planos, ordens e informações
relativas a uma situação militar.

D-10/D-12



C 101-5

D-8

b. O manual C 21-30 é a publicação básica que trata dos símbolos militares
autorizados para emprego na força terrestre. Este artigo se aplica ao emprego dos
símbolos militares nos calcos e cartas de situação.

D-13. RELAÇÃO DO CALCO COM O DOCUMENTO ESCRITO

a. Quando o calco e a parte escrita de um plano ou ordem constituem
documentos separados:

(1) o calco é um anexo e requer um cabeçalho e um fecho;
(2) uma referência ao calco anexo é feita na parte escrita da ordem ou

plano.

b. Quando o calco e a parte escrita da ordem estão no mesmo documento:
(1) um cabeçalho e fecho único servem a ambos;
(2) uma referência ao calco é feita na parte escrita;
(3) para a identificação do documento deve constar apenas o título e as

referências necessárias à sua compreensão.

D-14. CONFECÇÃO DE CALCO

Na confecção de qualquer calco, esquema ou esboço, deve-se atender a
algumas regras básicas.

a. Os símbolos de unidades, instalações ou órgãos devem ser desenhados
com a parte superior voltada para o Norte; em princípio, tal norma deve ser
obedecida para qualquer designação ou prescrição inserida no calco.

b. Obediência às prescrições existentes quanto ao uso de cabeçalho,
fecho, referência e amarração.

c. Nas representações gráficas
(1) Utilizar linha cheia, quando se tratar de:

(a) localização efetiva de grandes comandos, grandes unidades,
unidades, instalações etc;

(b) organizações ou posições ocupadas;
(c) medidas de coordenação e controle em vigor ou a vigorar de

imediato com a ordem da qual o calco é um anexo.
(2) Utilizar linha interrompida, quando se tratar de:

(a) localização futura de grandes comandos, grandes unidades,
unidades, instalações, etc;

(b) organizações ou posições desocupadas;
(c) medidas de coordenação e controle previstas para vigorar mas

ainda não efetivadas de imediato com a ordem da qual o calco é anexo, exceto
as abaixo relacionadas, que deverão ser representadas sempre em linha cheia:

- objetivo;
- direção de ataque;
- eixo de progressão;
- faixa de infiltração;

D-12/D-14



D-9

C 101-5

- ponto limite;
- linha de controle;
- linha de cabeça-de-ponte e linha de cabeça-de-praia;
- linha de coordenação de fogos, linha de coordenação de apoio

de fogo e linha de segurança de apoio de artilharia;
- posição de retardamento;
- penetração máxima admitida;
- delimitação das áreas verdes, amarelas e vermelhas nas

operações contra forças irregulares;
- área de fogo livre, área de fogo proibido e área de coordenação

de fogos.

d. Fazer uso de uma legenda para os casos particulares não previstos.
Quando utilizar linha interrompida, indicar, se for o caso, e quando possível, o
grupo data-hora em que aquela previsão poderá confirmar-se realmente.

D-15. LINHAS

a. Determinadas áreas de atividades são demarcadas por linhas, com
indicação do significado por meio de abreviaturas, que são colocadas nos
extremos destas linhas ou nelas intercaladas.

(1) LCF- Linha de coordenação de fogos;
(2) LCAF- Linha de coordenação de apoio de fogo;
(3) LSAA- Linha de segurança de apoio de artilharia;
(4) LEP- Linha de escurecimento parcial;
(5) LET- Linha de escurecimento total.

Exemplo:

Fig D-1. Linha de escurecimento total

b. Linha(s) de controle
(1) Linha, normalmente balizada por acidentes do terreno, utilizada para

controlar e coordenar a progressão de uma ou mais peças de manobra.
(2) Devem ser diferenciadas entre si por uma letra, número ou nome de

código.
(3) São empregadas no sentido transversal à direção de progressão,

sempre que um comando sentir necessidade de ter que controlar ou coordenar a
ação de elementos subordinados.
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(4) Podem ser empregadas, também, no sentido do movimento, para
indicar a que distancia da força principal deve operar uma tropa encarregada da
proteção ou cobertura de um flanco.

(5) Quando se tratar de linha de controle com fim específico que não o
acima citado, deve ter seu significado definido.

Exemplos:

Fig D-2. Linha de controle

Fig D-3. Linha de controle de extraviados

(6) Ao serem empregadas na ação retardadora, podem ser transformadas
em posições de retardamento, devendo, neste caso, ter a indicação de até quando
a linha deve ser mantida por nossas forças. (Fig D-4)

c. Linha de contato
(1) Define o limite avançado das posições amigas, quando há possibili-

dade de observação e fogo terrestre direto entre a tropa amiga e o inimigo e vice-
versa.

(2) Pode ser representada por uma linha com abreviatura correspondente
(LC) ou pela representação gráfica dos limites avançados das posições amigas
e inimigas.

(3) Exemplos na figura D-5.

d. Linha de partida
(1) Destina-se a coordenar a partida de elementos do escalão de ataque

na hora prevista para o ataque.
(2) Deve ser, de modo geral, perpendicular à direção do ataque e

facilmente reconhecida no terreno.
(3) É representada por uma linha com a abreviatura LP.
(4) Exemplo na figura D-6.
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Exemplo:

Fig D-4. Linha de controle na ação retardadora

Fig D-5. Linha de contato
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Fig D-6. Linha de partida

(5) Quando não for exeqüível designar um acidente específico do terreno
como linha de partida ou quando a situação tática do momento, por estar sujeita
a flutuações, não permitir a visualização da LP para uma ação futura, usa-se a das
expressão “a linha de partida é a linha de contato”. De forma abreviada, teremos
LP/LAADA ou LP/LC. Essa expressão é comumente empregada nas ações de
contra-ataque, operações de ultrapassagem ou no prosseguimento de uma ação
ofensiva.

Exemplo:

Fig D-7 . Linha de partida/Linha de contato

e. Linha de cabeça-de-ponte
(1) É a linha que define a área de uma cabeça-de-ponte a ser conquistada

e mantida por uma determinada força.
(2) É representada por uma linha com a indicação do significado - L C Pnt.
(3) Não é necessariamente obrigatória a aposição da abreviatura L C Pnt

entre pontos limites ou outras medidas de coordenação e controle.
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Exemplo:

Fig D-8. Linha de cabeça-de-ponte

f. Linha de cabeça-de-ponte aérea
(1) É a linha que define a área a ser conquistada ou controlada em uma

operação aeroterrestre.
(2) É representada por uma linha, com a indicação do significado - L C

Pnt Ae
(3) Não é necessariamente obrigatória a aposição da abreviatura - L C Pnt

Ae entre os pontos limites que definem a linha.
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Exemplo:

Fig D-9. Linha de cabeça-de-ponte aérea

g. Linha de cabeça-de-ponte aeromóvel
(1) É a linha que define a área a ser conquistada ou controlada em uma

operação aeromóvel.
(2) É representada por uma linha, com a indicação do significado - L C

Pnt Amv.

Fig D-10. Linha de cabeça-de-ponte aeromóvel

h. Linha de cabeça-de-praia
(1) É a linha que define os limites terrestres de uma cabeça-de-praia de

uma determinada força de desembarque.
(2) É representada por uma linha com a indicação correspondente ao

escalão considerado.
(3) Não é necessariamente obrigatória a posição da abreviatura - L C Pra

- entre pontos limites ou outras medidas de coordenação e controle.

D-15
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Exemplo:

Fig D-11. Linha de cabeça-de-praia

D-16. LIMITES

a. Limite lateral
(1) É a linha, balizada no terreno, definidora de responsabilidade territorial,

entre um escalão considerado e seus vizinhos.
(2) O símbolo do valor e a designação das tropas que têm o limite comum

devem ser claramente definidos. (Fig D-12)
(3) Limites laterais entre tropas aliadas devem incluir a designação da

nacionalidade dessas tropas (exceto para as brasileiras). (Fig D-13)

Exemplos:

Fig D-12. Limite lateral

Fig D-13. Limite lateral entre tropas aliadas
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(4) Quando um elemento está cumprindo uma missão de segurança no
flanco de outro, não é necessariamente obrigatória a colocação de limites entre
elas, sendo válida a designação, por meio do símbolo correspondente, da fração
que cumpre tal missão.

Exemplo:

Fig D-14. Limite lateral entre um elemento e outro cumprindo missão de segurança
no seu flanco

(5) Entretanto, quando for preferível liberar um elemento da responsabi-
lidade sobre um flanco, por ser a área excessiva ou por um outro motivo, é lícita
a colocação de um limite entre ela e o elemento que cumpre a missão de
segurança nesse flanco.

Exemplo:

Fig D-15. Limite lateral.

(6) Caso um elemento seja empregado no escalão de ataque, com
missão específica de conquistar um objetivo ou fixar o inimigo, torna-se impres-
cindível o estabelecimento de um limite.
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Exemplo:

Fig D-16. Limite lateral

(7) Em operações de movimento, ofensivas ou defensivas, quando se usa
linhas de controle ou qualquer outra medida de coordenação e controle represen-
tada em calco por uma linha perpendicular à direção do movimento, deve-se, após
cada uma dessas linhas, repetir, na linha limite, o símbolo do valor e a designação
das frações, que têm o limite comum nesta medida de coordenação e controle.

Exemplo:

Fig D-17. Limite lateral em operações de movimento
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b. Limite de retaguarda
(1) É a linha, balizada no terreno, definidora de responsabilidade territorial

entre um Esc considerado e o Esc Sp.
(2) Normalmente, consta das ordens de apoio logístico, podendo apare-

cer também, quando necessário, nas ordens de operações.
(3) O símbolo do menor Esc considerado define o limite.

Exemplo:

Fig D-18. Limite de retaguarda

c. Limite avançado dos trabalhos - Linha nítida do terreno, situada na
área de responsabilidade de determinado escalão, e, normalmente, transversal à
respectiva Z Aç, à retaguarda da qual são empregados elementos de engenharia
do escalão superior em apoio suplementar por área ao escalão considerado.

Exemplo:

Fig D-19. Limite avançado dos trabalhos
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d. Limite anterior da área de defesa avançada
(1) Linha balizada pela orla anterior dos núcleos de defesa e outros

elementos de primeiro escalão da área de defesa avançada. Confunde-se com o
limite anterior da posição defensiva e se destina a coordenar o apoio de fogo, a
ocupação de posições e a manobra das forças.

(2) Nas posições defensivas, normalmente, o limite anterior é indicado
por pontos limites, ao lado dos quais se coloca a abreviatura LAADA. Entretanto,
quando for necessário indicá-lo mais precisamente, pode ser feito por meio de uma
linha, unindo esses pontos limites e passando por pontos intermediários e por
acidentes do terreno, que definem o limite anterior escolhido.

Exemplo:

Fig D-20. Limite anterior da área de defesa avançada

(3) Nas posições de retardamento, normalmente, o limite avançado das
posições é indicado por uma linha ligando os pontos limites, ao lado do qual se
coloca a abreviatura ou designação apropriada PIR (posição inicial de retardamen-
to), P2, P3, etc ou um nome de código. O prazo até quando essa posição deve
ser mantida, normalmente, é indicado no calco.
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Exemplo:

Fig D-21. Posição de retardamento

D-17. PONTOS

a. Ponto de coordenação - Ponto designativo de acidente do terreno,
facilmente identificável, onde deve ocorrer a coordenação de fogos e/ou manobra
entre dois elementos. É indicado pelo símbolo previsto no manual C 21-30.

Exemplo:

Fig D-22. Ponto de coordenação

b. Ponto limite
(1) É usado na defesa para fixar o local onde deve ocorrer a coordenação

do dispositivo e dos fogos de apoio de duas frações vizinhas, a fim de estabelecer
a continuidade de apoio mútuo.
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(2) Serve para determinar o traçado geral do limite anterior da área de
defesa avançada de um posição defensiva, de uma posição de retardamento, da
linha da força de cobertura, dos postos avançados gerais ou dos postos avançados
de combate.

(3) Tem simbologia idêntica à do ponto de coordenação, com o acréscimo
da abreviatura ou designação correspondente.

Exemplos:

Fig D-23. Ponto limite

Fig D-24. Ponto limite
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c. Ponto de controle
(1) Ponto bem caracterizado no terreno, ao longo da Z Aç, itinerário ou

eixo de progressão, utilizado como medida de controle para informar, rapidamen-
te, a localização precisa de frações, bem como o curso de sua progressão.

(2) Não acarreta qualquer restrição ao movimento ou progressão, a não
ser que haja determinação específica do escalão superior.

(3) Os pontos de controle devem ser diferenciados entre si por um número
colocado no interior de um círculo.

Exemplo:

Fig D-25. Ponto de controle

(4) O ponto de controle aéreo, usado em operações aeroterrestres e
aeromóveis, tem representação semelhante, com a abreviatura correspondente
na parte externa, à direita.

Exemplo:

Fig D-26. Ponto de controle aéreo

d. Ponto(s) de ligação - Ponto facilmente identificável no terreno, indicativo
do local onde duas ou mais frações devem estabelecer ligação física. São
diferenciados dos outros por um número colocado no interior de um quadrado.
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Exemplo:

Fig D-27. Ponto de ligação

e. Ponto(s) de Junção
(1) Ponto facilmente identificável no terreno, utilizado para indicar a região

onde deve ocorrer o contato físico de uma força de junção com os elementos de
segurança de uma força estacionária.

(2) É usado como medida de coordenação e controle, sempre que for
prevista uma operação de junção.

(3) Devem ser localizados onde os prováveis itinerários de progressão da
força de junção interceptam a linha de segurança da força estacionária. Normal-
mente, há necessidade de previsão de uma linha de coordenação de fogos ligando
os pontos de junção.

Exemplo:

Fig D-28. Ponto de junção

f. Outros pontos - Outros pontos de coordenação e controle específicos
são representados por pequenas circunferências, com abreviaturas correspon-
dentes no interior do mesmo.
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D-18. EIXO DE PROGRESSÃO

a. O eixo de progressão é uma medida de controle que serve para indicar
a direção geral de progressão de uma força.

b. Seu traçado, em princípio, deve ser balizado por acidentes do terreno bem
definidos, tais como, estradas, terreno dominante ou vales.

c. É representado por uma seta aberta, orientada na direção do objetivo,
com nome de código ou designação da força no interior da mesma.

Exemplo:

Fig D-29. Eixo de progressão

d. A largura da seta representativa do eixo de progressão não tem qualquer
significação.

e. Sempre que houver necessidade de maior grau de coordenação, podem
ser usados limites, em conjunto com o eixo de progressão. Um dos casos é
quando os eixos aproximam-se um do outro.

Exemplo:

Fig D-30. Eixo de progressão
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D-19. OBJETIVOS

a. Um objetivo atribuído a determinado escalão pode ser designado,
inteiramente, para um elemento subordinado a esse escalão ou, então ser dividido
por elementos diferentes. Nesse último caso, o objetivo em apreço deve ser
dividido em objetivos distintos, devidamente designados.

Exemplos:

Fig D-31. Objetivo

b. Os objetivos devem ser designados em ordem numérica crescente, da
esquerda para direita ou no sentido dos ponteiros do relógio (quando isto se
aplicar), dos mais próximos para os mais afastados da linha de partida,
considerando-se o observador com a frente voltada para o inimigo. A seqüência
de numeração não indica prioridade de importância dos objetivos a serem
conquistados.

D-19



C 101-5

D-26

D-20. DIREÇÃO DE ATAQUE

a. A direção de ataque é usada em calcos de operações quando um
comando considera essencial especificar a direção do ataque principal de uma
fração subordinada, a fim de coordenar sua própria manobra. É normalmente
usada, também, no contra-ataque.

b. É representada por uma seta em linha cheia, que indica a direção ao longo
da qual o escalão subordinado deve orientar o seu ataque principal. (Fig D-32).

c. Por ser uma medida altamente restritiva à manobra do escalão subordi-
nado, a direção de ataque somente deve ser imposta quando for absolutamente
necessária.

Fig D-32. Direção de ataque

D-21. ITINERÁRIOS E ROTAS

a. Os itinerários de marcha, de progressão ou de retraimento são represen-
tados por linhas cheias e diferenciados entre si por números, letras, nomes de
código ou fração designada.

Exemplos:

Fig D-33. Itinerários
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b. Representação idêntica é também dada às estradas principais de
suprimento, com a indicação das frações consideradas. Pequenas setas adicio-
nais à representação servem para indicar as estradas de via simples e as de via
dupla.

Exemplos:

Fig D-34. Estrada principal de suprimento

c. As rotas aéreas têm representação semelhantes, diferenciadas entre si
por números, letras ou nomes de código; a indicação do movimento é feita por
pequenas setas adicionais.

Exemplo:

Fig D-35. Rota aérea

d. A fim de facilitar sua utilização, indicações adicionais podem ser apostas
às rotas.
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Exemplo:

Fig D-36. Rota aérea

D-22. ÁREAS DE INTERESSE ÀS OPERAÇÕES

a. Determinadas áreas de atividades são demarcadas por linhas fechadas,
com a indicação, por meio de abreviaturas, de seu significado e, se for o caso, da
fração interessada. Entre elas, por exemplo, se situam as posições de ataque,
zonas de lançamento e de aterragem, áreas de trens, áreas de apoio logístico,
áreas de reagrupamento e áreas de carregamento.

Exemplos:

Fig D-37. Áreas de interesses às operações

b. Zona de reunião (Z Reu)
(1) É uma área em que uma fração é reunida, em condições de receber

missão de combate ou para preparar-se para o cumprimento da missão recebida.
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Exemplos:

Fig D-38. Zona de reunião

(2) A representação de um elemento que está reunido em determinada
região, da qual não se pode precisar a área por ele ocupado, é feita, apenas, pelo
seu símbolo, com a indicação, entre parênteses, de que se encontra em Z Reu

Exemplos:

Fig D-39. Elementos em Z Reu em área que não pode ser precisada

(3) Normalmente, a reserva de determinado escalão de comando é
localizada em Z Reu e, caso necessário, o símbolo do PC da reserva pode ser
adicionado à representação.
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Exemplos:
(a) Reserva concentrada em uma Z Reu

Fig D-40. Reserva concentrada em uma Z Reu

(b) Reserva articulada, com unidades em Z Reu distintas

Fig D-41. Reserva articulada, com unidades em Z Reu distintas

c. Região de destino
(1) É a área, designada para fins de coordenação, que define para

determinada força em reserva ou em 2º escalão, seu destino subseqüente e
adequado à operação em curso, para onde deverá orientar seu deslocamento.

(2) É representada em linha interrompida, com a designação correspon-
dente e o símbolo da fração em seu interior.
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Exemplos:

Fig D-42. Região de destino

d. Núcleo de defesa
(1) É representado por uma linha curva, circunscrevendo a área real e

fisicamente ocupada por um elemento na defesa; no lado oposto à posição do
inimigo se intercala o símbolo do escalão correspondente.

Exemplos:

Fig D-43. Núcleo de defesa de subunidade

(2) Quando necessário à clareza da situação representada, a indicação
abreviada da fração deverá ser colocada junto ao símbolo do escalão.

Exemplos:

Fig D-44. Núcleos de defesa
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(3) Quando um núcleo de determinado escalão é ocupado, parcialmente,
por um elemento desse escalão, a parte fisicamente ocupada deve ser claramente
representada.

Exemplo: companhia ocupando parte de um núcleo de batalhão

Fig D-45. Subunidade ocupando parte de um núcleo de defesa de unidade

(4) Quando uma força está utilizando um núcleo de defesa (ou vai utilizá-
lo logo após a preparação), apenas para dar melhores condições de proteção à
sua reunião, a representação do núcleo é tracejada, com o símbolo da força, em
linha cheia, no interior do núcleo. Caso essa ocupação só vá se dar futuramente,
após o cumprimento da missão que anteceda a ocupação do núcleo, o símbolo
também é tracejado.

Exemplo:

Fig D-46. Núcleo de defesa ocupado para dar melhores condições de proteção a
uma zona de reunião

(5) Nos calcos de operações, normalmente, somente são representados
os núcleos de defesa controlados diretamente pelo escalão considerado. Tais
núcleos devem ser diferenciados entre si por letras ou números colocados no seu
interior.
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Exemplo:

Fig D-47. Núcleos de defesa controlados diretamente pela 4ª DE

(6) A localização dos núcleos de defesa do escalão subordinado é da
responsabilidade desse escalão; entretanto, quando houver necessidade de
impor-se a localização de um núcleo ao escalão subordinado, a sua designação
deve diferenciá-lo dos demais. (Fig D-48)

(7) A ordem alfabética ou numérica crescente indica a importância dos
núcleos e a prioridade para sua organização.

Exemplo:

Fig D-48. Núcleo de defesa imposto ao escalão subordinado
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e. Faixa de infiltração
(1) É usada para indicar caminhos a serem utilizados por força de

infiltração, bem como para coordenar o fogo e o movimento durante essas
operações e que permitem a essas forças passar através das posições avançadas
do inimigo, sem que haja necessidade de engajamento em combate.

(2) É representada pelas linhas que delimitam a largura da faixa, tendo
no seu interior a designação da fração ou um nome código.

Exemplo:

Fig D-49. Faixa de infiltração

(3) Geralmente, as faixas de infiltração terrestres conduzem a uma
posição de ataque ou diretamente a um órgão ou instalação importante do inimigo.

Exemplo:

Fig D-50. Faixa de infiltração

(4) Na infiltração por força aeromóvel, são prescritas rotas de infiltração,
em vez de faixa. Pontos diversos de controle, de coordenação e de simulação são
utilizados ao longo das rotas.
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Exemplo:

Fig D-51. Rota de infiltração

f. Penetração inimiga
(1) A área que configura uma penetração inimiga admitida em um

dispositivo defensivo é, normalmente, representada por uma linha dupla, definidora
do limite avançado da penetração.

Exemplo:

Fig D-52. Penetração inimiga admitida
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(2) Na defesa móvel, é normal representar-se no calco de operações a
penetração máxima admissível, prevista pelo comando na concepção de sua
manobra.

Exemplo:

Fig D-53. Penetração máxima admitida

(3) Tal representação pode ser feita, também, por meio de um linha de
controle.

Exemplo:

Fig D-54. Penetração máxima admitida
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D-23. LOCALIZAÇÕES E ATIVIDADES DIVERSAS

a. Patrulhas, postos de vigilância e elementos de tropa.
(1) A localização geral de patrulhas, postos de vigilância e elementos de

tropa amiga e inimiga é assim representada:

Fig D-55. Patrulhas, postos de vigilância e elemento de tropa

(2) Os símbolos em apreço indicam, tanto quanto possível, a localização
aproximada de cada elemento, mas não o valor de cada um deles. Quando se
quiser caracterizar o valor ou a identificação deve ser feita indicação específica.

Fig 56. Identificação de elementos de tropa representados
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b. Localização de elementos e instalações
(1) Na ofensiva, a linha de contato (ou limite avançado das posições

amigas) e os limites laterais (ou a representação da frente ocupada) indicam a
localização dos elementos de primeiro escalão.

Exemplos:

Fig D-57. Localização dos elementos de primeiro escalão na ofensiva

(2) Na defesa, os limites laterais e os pontos-limites possibilitam indicar
a localização dos elementos de primeiro escalão; caso necessário, o traçado do
LAADA ou a representação dos núcleos poderá precisar melhor essa localização.

Exemplos:

Fig D-58. Localização das unidades de primeiro escalão na defensiva
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(3) A representação da frente ocupada pela SU, unidade (ou grande
unidade) juntamente com a indicação dos pontos limites, permite caracterizar,
também, essa localização.

(4) As frações em reserva, em princípio, são localizadas por meio de
representação de suas respectivas Z Reu; na defensiva, entretanto, podem,
também, estar ocupando um núcleo de aprofundamento ou utilizando um desses
núcleos para obter melhores condições de proteção.

Exemplos:

Fig D-59. Frente ocupada pela unidade (grande unidade)

(5) A área de desdobramento de uma unidade de artilharia é indicada pelo
símbolo da área, no interior do qual se coloca o símbolo de unidade.

Exemplo:

Fig D-60. Área de desdobramento de uma unidade de artilharia

(6) Quando, no entanto, não for possível ou desejável a indicação da área
de desdobramento, é admissível que esta indicação seja feita, apenas, pelo
símbolo da unidade; entretanto, nos casos duvidosos, é indispensável a indicação
correspondente.
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Exemplos:

Fig D-61. Unidade de artilharia desdobrada.

(7) A localização de instalações logísticas é feita de acordo com a
simbologia especificada no manual C 21-30. A localização exata da instalação ou
do grupo de instalações pode ser indicada por meio de uma pequena seta.

Exemplos:

Fig D-62. Localização de instalações logísticas

(8) O mesmo pode ser feito em relação à localização exata de unidades,
de grandes unidades e de grandes comandos, quando a escala da carta não
possibilitar a representação da área ocupada.
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Exemplos:

Fig D-63. Localização de unidades, grande unidades e grandes comandos

(9) Tal indicação não deve ser confundida com a representação de uma
tropa em deslocamento, na qual a seta indica a direção do movimento.

Exemplo:

Fig D-64. Representação de uma fração em deslocamento

c. Instalações peculiares às operações contra forças irregulares - No
planejamento e execução de operações contra forças irregulares, é comum a
utilização de símbolos peculiares, entre os quais se destacam os seguintes: (Fig
D-65)

D-23



C 101-5

D-42

Fig D-65. Instalações peculiares às operações contra forças irregulares

d. Atividade diversas
(1) O emprego de tropa em um assalto aeromóvel é representado

conforme a Fig D-66.
(2) Nas operações de transposição de curso de água obstáculo os

símbolos têm o significado constante das Fig D-67 e D-68.
(3) Uma infiltração inimiga em um dispositivo defensivo pode ser repre-

sentada conforme mostra a Fig D-69.

Fig D-66. Emprego de tropa em um assalto aeromóvel
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Fig D-67. Local de travessia de assalto

Fig D-68. Local de passadeira, portada e ponte
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Fig D-69. Infiltração inimiga em um dispositivo defensivo

D-24. ACIDENTES CAPITAIS

a. Um acidente capital é qualquer acidente ou área cuja conquista,
manutenção ou controle proporcione acentuada vantagem a qualquer uma das
forças oponentes.

b. Os acidentes capitais são determinados em função da missão, do
escalão e das faixas do terreno analisadas. Para isso, identificam-se os acidentes
do terreno que, quando controlados, dominam as Via A. Estes acidentes capitais,
conforme o estudo de situação, poderão se transformar em objetivos.

c. Normalmente, um acidente capital do terreno é representado por uma
linha cheia, curva fechada, abrangendo a parte mais significativa do acidente do
terreno selecionado como tal.

d. Os diversos acidentes capitais do terreno devem ser diferenciados entre
si por meio de letras maiúsculas colocadas no interior do terreno, começando da
esquerda para a direita, da frente para a retaguarda na defensiva e da retaguarda
para frente na ofensiva, com o observador situado na linha de contato (vigente ou
prevista em hipótese) e voltado para a direção do inimigo, iniciando com todos os
acidentes capitais dentro da zona de ação do escalão considerado e concluindo
com os localizados fora da zona de ação do escalão considerado e que interessam
à manobra.
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Exemplo:

Fig D-70. Acidente capital

D-25. INTEGRAÇÃO TERRENO - CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

a. Identificação dos aspectos a conhecer
(1) Inicialmente, deve-se comparar os conhecimentos necessários com

as informações disponíveis na base de dados existente nos arquivos da 2ª Seção.
Além das cartas topográficas normais, que cobrem a zona de ação e a área de
interesse, podem ser úteis os seguintes documentos e/ou atividades:

(a) estudo de situação de inteligência, anexo de inteligência e outros
do escalão superior, pertinentes ao ambiente operacional;

(b) estudos técnicos do terreno, cartas geodésicas;
(c) fotografias aéreas recentes e interpretações de foto-informação;
(d) relatórios de reconhecimentos; e
(e) imagens de satélites.

(2) Dessa forma, são definidos os aspectos essenciais do terreno que
devam ser objeto de busca e/ou coleta para tornarem-se conhecidos e utilizados
na produção do conhecimento.

(3) As técnicas de confecção dos diversos calcos que representam os
aspectos essenciais citados estão demostradas nas IP 30-1 A ATIVIDADE DE
INTELIGÊNCIA MILITAR, 2ª PARTE - A INTELIGÊNCIA NAS OPERAÇÕES
MILITARES.

b. Integração do terreno com as condições meteorológicas
(1) Aspectos de interesse - Os calcos dos aspectos gerais do terreno e

das condições meteorológicas são confeccionados simultaneamente. Estes
calcos serão integrados ou superpostos de modo que se chegue a um único calco
que contenha os obstáculos naturais e as restrições impostas pelos elementos
meteorológicos.

(2) Roteiro para a confecção do calco de restrições ao movimento - Para
a confecção deste calco, todos os obstáculos naturais serão avaliados e
codificados e o terreno classificado em impeditivo, restritivo e adequado. Normal-
mente, o terreno impeditivo é representado em vermelho (ou hachurado cruzado),
o restritivo, em amarelo ou laranja (ou hachurado simples). As áreas não
assinaladas por nenhuma cor ou símbolo representam o terreno adequado, isto
é, regiões onde uma tropa de determinada natureza tem liberdade de movimento.
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Fig D-71. Calco de restrições ao movimento

c. Identificação dos corredores de mobilidade e das vias de acesso
(1) O calco de restrições ao movimento permite que o oficial de

inteligência verifique as faixas do terreno onde as forças terão a mobilidade afetada
e onde o movimento é facilitado.

(2) Corredores de mobilidade
O corredor de mobilidade é uma faixa do terreno, relativamente

aberta, através da qual um elemento de manobra desdobrado poderá se deslocar.
Os corredores de mobilidade atravessam terrenos adequados, oca-

sionalmente, passam por terrenos restritivos e evitam os terrenos impeditivos.
Normalmente, seguem a direção de estradas e trilhas.

Os corredores de mobilidade variam com o tipo, natureza e a
mobilidade de cada força. As tropas blindadas e mecanizadas, normalmente,
requerem grandes áreas para se moverem, buscam faixas para atirarem no limite
de suas armas, sem que sejam engajadas pelo fogo direto do inimigo. As tropas
a pé sofrem menores restrições pela presença de obstáculos ou terreno difícil,
sendo, inclusive, favorecidas por áreas que forneçam cobertas e abrigos.

Os corredores de mobilidade podem ser representados por setas
(indicadoras da direção) com a abreviatura do respectivo escalão. Os corredores
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podem ser favoráveis ao movimento em ambas as direções. Para facilitar o
entendimento, pode ser usada a cor vermelha para indicar os corredores do inimigo
e a azul ou preta para as nossas tropas.

Os corredores de mobilidade são identificados para as forças dois
escalões abaixo daquele que executa o planejamento. Todavia, quando o terreno
apresenta muitas restrições, permitindo apenas corredores de mobilidade mais
estreitos, o planejador terá que considerar outros escalões menores.

Fig D-72. Corredores de mobilidade

(3) Vias de acesso
As Via A são determinadas com base nos corredores de mobilidade

e são identificadas tanto para as nossas forças como para as do inimigo.
Inicialmente, são identificadas as Via A da força (amiga ou inimiga)

que possui a iniciativa das ações. Esta medida irá, posteriormente, facilitar a
elaboração das linhas de ação. Se as nossas forças atacarão antes, as nossas
Via A serão identificadas primeiro.

As Via A são determinadas para frações um escalão abaixo daquele
que realiza o planejamento. Assim, uma brigada considera Via A valor Btl ou Rgt.

Normalmente, as vias de acesso são determinadas combinando dois
ou mais corredores de mobilidade, desde que estes estejam suficientemente
próximos. A distância máxima entre corredores de mobilidade a serem incluídos
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numa mesma via de acesso é aquela propiciada pelos meios de apoio mútuo e de
comando e controle disponíveis. A separação entre os corredores de mobilidade
está, também, condicionada pelo julgamento tático da situação existente. A
tabela abaixo pode ser utilizada como base.

Dois ou mais corredores de mobilidade, dentro das distâncias
indicadas e no mesmo sentido da direção geral de ataque ou de contra-ataque,
são combinados para constituir uma Via A.

As Via A são selecionadas por meio dos atrativos operacionais, sem
a consideração inicial de limites, objetivos, linha de partida, linha de contato, etc.

As Via A são definidas em função do terreno e da direção de ataque
ou contra-ataque. Uma Via A pode conter algum terreno impeditivo ou restritivo
entre os corredores de mobilidade. Não se deve selecionar uma Via A através de
terreno que não disponha de corredores de mobilidade.

As Via A podem ser representadas por setas, englobando seus
corredores de mobilidade constituintes. Da mesma forma que os corredores de
mobilidade, a cor vermelha pode ser usada para indicar as Via A do inimigo e as
cores azul ou preta para as de nossas forças. Designa-se cada Via A em
seqüência numérica da esquerda para a direita, posicionando-se “olhando” para
o inimigo.
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RODAJENALP

OSSECAEDAIV
)rolaV(

EDRODERROC
EDADILIBOM

)rolaV(

AMIXÁMOÃÇARAPES
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Fig D-73. Vias de acesso

D-26. COORDENAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO E ÁREA MARÍTIMA

a. Generalidades
As medidas de coordenação do espaço aéreo são representadas em

calcos ou acetatos, normalmente, elaborados pelo elemento usuário do escalão
considerado, a quem cabe a função de receber as propostas relativas ao seu
escalão e encaminhá-las ao órgão da F Ae correspondente, pelo canal de
comando ou técnico.

No caso da artilharia de costa, o Centro de Operações do maior escalão
de Art Cos presente terá esta responsabilidade junto ao comando naval que tenha
a jurisdição sobre a área marítima ou hidrovia correspondente.

Maiores detalhes e  definições  poderão  ser  encontrados  no  manual
respectivo.

b. Representações em calco
(1) Volume de responsabilidade de defesa antiaérea (VRD AAe)
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Fig D-74. VRD AAe (de Zona de Aç)

(2) Corredor de segurança

Fig D-75. Corredor de segurança
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OBSERVAÇÃO: os corredores de segurança podem cruzar VRD AAe ou
áreas costeiras.

(3) Rota padrão de aeronaves do exército

Fig D-76. Rota padrão de Anv do Ex

(4) Área costeira

D-77. Área costeira
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D-27. ESQUEMA DE MANOBRA

a. Um esquema de manobra é a representação gráfica dos elementos
essenciais de uma L Aç. Deve conter os elementos de manobra definidos na linha
de ação.

b. Muito embora se empregue na sua confecção a quase totalidade dos
símbolos e a maioria das regras estabelecidas neste manual, algumas conces-
sões são feitas em benefício de melhor compreensão da manobra.

c. Uma legenda se torna necessária, sempre que uma simbologia diferente
da usual for empregada. (Fig D-78).

Fig D-78. Esquema de manobra

D-28. NUCLEAMENTO DEFENSIVO

a. Freqüentemente há necessidade de representar-se, em calcos ou cartas
de situação, o esquema defensivo de determinados escalões, diferenciando,
desde o início, os núcleos sob a responsabilidade dos diferentes escalões
subordinados.

b. Tendo em vista a uniformidade de procedimento, os núcleos dos
diferentes escalões devem ter sua designação baseada na seguinte regra:
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(1) núcleos controlados diretamente pelos Btl ou Rgt de 1º escalão são
designados por números arábicos (Fig D-79);

(2) núcleos controlados diretamente pelas Bda, com letras minúsculas
(Fig D-80);

(3) núcleos controlados diretamente pela divisão são designados por
letras maiúsculas (Fig D-81).

c. No caso de visualização do nucleamento para estudos de situação ou
documentos informais, tendo em vista a uniformidade de procedimento, os
núcleos dos diferentes escalões devem ter sua designação baseada na seguinte
convenção:

(1) núcleos dos batalhões da área de defesa avançada são designados
por números arábicos, na seqüência da prioridade de sua preparação;

(2) núcleos da reserva das brigadas de 1º escalão são designados por
letras minúsculas, na seqüência da prioridade de sua preparação;

(3) núcleos de reserva da divisão são designados por letras maiúsculas,
na seqüência da prioridade de sua preparação.

Fig D-79. Núcleos defensivos controlados diretamente pelos Btl ou Rgt de 1º
escalão

Fig D-80. Núcleos defensivos controlados diretamente pelas brigadas
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Fig D-81. Núcleos defensivos controlados diretamente pela divisão de exército

D-29. REPRESENTAÇÃO DOS DIVERSOS CANAIS EM UMA ORGANIZAÇÃO

a. No parágrafo 2-6 deste manual ficou estabelecido que as ligações com
os órgãos subordinados podem ser feitas através dos canais de comando, de
estado-maior e técnico.

b. Na organização militar, no entanto, há, basicamente, dois tipos de
ligações ou de relações de trabalho: formais e informais. As primeiras, estabele-
cem sentido estático:

(1) uma estrutura de autoridade - o comando ou direção e a coordenação
ou ambas;

(2) uma sistematização do trabalho ou um conjunto de elementos
normativos.

c. No sentido dinâmico, ambas consistem na emissão de ordens, no
assessoramento e na orientação, tudo visando a um objetivo comum que é o
cumprimento da missão da organização.

d. De uma maneira geral as ligações e relações usuais são:
(1) de comando ou de direção - indica dependência e demonstra

autoridade íntegra;
(2) administrativa;
(3) técnica;
(4) fiscal ou de controle;
(5) de coordenação

e. A figura abaixo indica as ligações ou relações usuais no âmbito militar
e sua representação em gráficos, esboços, organogramas e outros documentos.
As ligações fiscais não são usuais no Exército para as forças em campanha.
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Fig D-82. Ligações ou relações usuais no âmbito militar
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ANEXO E

ORDENS E ANEXOS ÀS ORDENS

ARTIGO I

APRESENTAÇÃO

E-1. INTRODUÇÃO

O capítulo 8 deste manual contém informações gerais a respeito de ordens.
Este anexo fornece dados sobre a forma e o conteúdo das ordens e dos anexos
respectivos. São apresentados mementos de ordens de operações, de ordens
logísticas e de normas gerais de ação, além de alguns exemplos.

ARTIGO II

MEMENTOS E EXEMPLOS

E-2. ORDEM DE OPERAÇÕES

a. Memento Nr 06 - ORDEM DE OPERAÇÕES
O memento que se segue é um exemplo aplicável à ordem de operações,

podendo sofrer modificações e adaptações, conforme as forças envolvidas
(terrestre, aérea, naval, combinada), o escalão (Ex Cmp, Div, Bda, Btl, Cia, ...) e
a arma, serviço ou quadro (Art, Eng, Com, ...).
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__________________
(Classificação sigilosa)

A expressão “Não modifica ordens verbais” ou “Não modifica ordens
verbais, exceto quanto..... (parágrafo etc)” aparece na ordem logo abaixo da
classificação sigilosa, caso ordens verbais hajam sido expedidas concernentes
às operações. Não tendo havido ordens verbais, o espaço aparece em branco.

EXEMPLAR Nr .... de..... cópias.
Organização expedidora.
Local de expedição (pode ser em código).
Grupo data-hora (da assinatura).
Número de referência. (1)

ORDEM DE OPERACÕES Nr ... (TIPO E Nr DE ORDEM) (2)

Referências: (Cartas e documentos necessários à compreensão da
ordem. Para o caso de carta, incluir: o país ou a área geográfica; número de
série; edição; escala e o nome ou número das folhas).

Hora civil: (o fuso horário aplicável à área onde se desenrola a operação;
pode ser omitido se não for necessário para a clareza da ordem).

Composição dos meios: quando a organização para o combate do
elemento considerado for extensa ou complexa, são relacionadas neste título
as composições dos grandes comandos, grandes unidades, grupamentos de
unidades, unidades ou subunidades independentes que receberem missão ou
instrução tática no parágrafo 3.

Deve ser apresentada a composição completa dos elementos não
orgânicos, desde que não tenham composição fixa, sendo que a referência aos
elementos orgânicos pode ser feita abreviadamente. Este relacionamento inclui
os elementos que, de fato, integram ou reforçam as diversas organizações,
mesmo que tais elementos sejam qualificados como operacionalidade empe-
nhada (caso da F Ae), controle operacional ou comando operacional (colocar
estes termos entre parênteses).

Prazo ou prazos que limitam as situações em que se efetiva a integração,
o reforço, o controle operacional, o comando operacional e a operacionalidade
empenhada (caso da F Ae) deve(m) ser relacionado(s) neste título, mais
apropriadamente que no parágrafo 1c - meios recebidos e retirados.

Os elementos que não receberem, separadamente, tópico específico no
parágrafo 3 são considerados tropa deste comando (Tr Ex, Tr DE ou Tr Bda etc).

A composição dos meios, dependendo de sua menor ou maior extensão
ou complexidade, pode, ainda, ser encontrada, além de neste título específico,
nos seguintes locais da ordem de operações, porém em apenas um deles em
cada ordem:

__________________
(Classificação sigilosa)
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__________________
(Classificação sigilosa)

- menor extensão ou complexidade:
· Parágrafo 1, subparágrafo c. Meios recebidos e retirados;
· Parágrafo 3 - Execução, nos subparágrafos onde são dadas as

ordens aos elementos subordinados ao escalão considerado;

- maior extensão ou complexidade:
· Em um anexo específico

No relacionamento dos elementos subordinados é observada a seguinte
seqüência:

a. Elementos de manobra
Aqueles listados no item 1) Manobra, da letra a. Conceito da Opera-

ção, do Prf 3 da O Op, adotando-se as regras e seqüência abaixo:
1) Grandes Comandos (Ex Cmp e DE)

(a) por ordem decrescente de escalão (Esc)
(b) dentro do mesmo escalão

- na ordem numérica crescente
2) GU/U de arma-base (ordem decrescente de escalão)

(a) precedência das de infantaria sobre as de cavalaria;
(b) dentre aquelas da mesma arma, seguir a ordem alfabética dos

tipos, ou seja:
- aeromóveis, blindadas, de carros de combate, leves, meca-

nizadas, de montanha, motorizadas, pára-quedistas, de selva etc;
(c) dentre as do mesmo tipo, seguir a ordem numérica crescente;
(d) no caso de força-tarefa ou de elementos designados por

codinome, considerar o Esc e o número do elemento-base.
3) U/SU de elementos especializados

- caso recebam missão como Elm de manobra, são listados
seguindo-se a ordem decrescente de Esc e a ordem alfabética dos tipos (Av Ex,
Comandos, Forças Especiais, Fronteira etc).

4) GU/U/SU de outras Forças (ordem decrescente de Esc)
- caso recebam missão como Elm de manobra, seguir a precedên-

cia de Forças: Marinha, Aeronáutica e Forças Auxiliares (Ex: Flotilha do
Amazonas, 7º/8º GAv, BPM etc); no mesmo Esc, a ordem alfabética dos tipos
e, dentro desta, a ordem numérica crescente.

b. Elementos de apoio de fogo e apoio ao movimento
1) GU/U/SU de artilharia (ordem decrescente de escalão)

- relacionar na ordem: campanha, antiaérea, costa, demais tipos.
2) GU/U/SU de engenharia (ordem decrescente de escalão)

- relacionar na ordem: combate, construção, demais tipos.

__________________
(Classificação sigilosa)
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__________________
(Classificação sigilosa)

3) Elementos de Art ou Eng com missão de apoiar uma F Cob só
aparecem na composição de meios como o Cmdo enquadrante que cede os
meios em apoio (Ex: Bda AAAe; AD/5, ED/3).

c. Elementos de comando e controle e guerra eletrônica (GE)
- GU/U/SU de comunicações e de GE (ordem decrescente de escalão)
- Seguir a ordem decrescente do escalão e, dentro desta, a ordem

numérica crescente.
- No caso de uma F Cob, seguem a mesma regra da Art e Eng.

d. Elementos de apoio logístico
- G Cmdo/GU/U/SU de apoio logístico (ordem decrescente de esca-

lão).
- Seguir a ordem alfabética e, dentro desta, a ordem numérica

crescente.

e. Elementos especializados
1) São listados, em ordem decrescente de escalão, aqueles que não

receberam missão como Elm de manobra.
2) Seguir a ordem alfabética e, dentro desta, a ordem numérica

crescente.
Ex: As Civ, Com Soc, DQBN, Fron, Intlg, Op Psico, Pes etc.

f. Elementos de outras forças
1) São listados, em ordem decrescente de escalão, aqueles que não

receberam missão como Elm de manobra .
2) Seguir a ordem de precedência das Forças (Marinha, Aeronáutica

e Forças Auxiliares); dentro destas, a ordem alfabética dos tipos e, dentro
destes, a ordem numérica crescente.

g. Tropas do escalão
1) São listados todos os elementos que não receberam missão

específica, independente de serem de arma-base, Ap Cmb, Ap Log,
especializados ou de outras forças.

2) Seguir a seguinte seqüência:
- U/SU de arma-base - conforme a letra a. acima
- Tropas de comando
- SU de Cmdo
- Elm de PE
- Tropas de Ap F, Ap Mvt e Cmdo e Ct, seguir as instruções das

letras b. e c. acima.
- Tropas de Ap Log - conforme letra d. acima.

__________________
(Classificação sigilosa)
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__________________
(Classificação sigilosa)

h. Reserva
1) Relacionar a reserva dentro da precedência estabelecida acima para

cada grupo de elementos.
2) A composição da reserva só deve constar em um único local da

ordem de operações.
3) Este local da ordem de operações é o mais apropriado para fazer

constar os prazos de disponibilidade e de situação (hipotecada do escalão
subordinado, controle operacional, etc), da reserva que o escalão dispõe.

4) Um escalão que tenha a sua reserva hipotecada por um superior,
não deve fazer constar tal situação na sua composição dos meios e sim fazê-
lo nas ordens aos Elm Subrd, no subparágrafo que se referir ao elemento que
foi hipotecado.

1. SITUAÇÃO

Informações da situação geral essenciais para conhecimento e compreen-
são da situação existente. Este parágrafo é dividido em três subparágrafos, a,
b e c, como é indicado abaixo.

a. Forcas inimigas - Informações efetivas concernentes ao inimigo, tais
como: composição, dispositivo, localização, deslocamentos, valor estimado,
identificações e possibilidades. Pode ser feita uma referência a um An, calco
ou outro Doc Intlg (3).

b.Forcas amigas - Informações referentes ao escalão superior, elementos
vizinhos, em apoio e elementos de outras forças. Estas informações deverão
ser limitadas apenas àquelas essenciais ao conhecimento dos comandantes
subordinados e necessárias ao cumprimento de suas missões. É transcrita,
também, a intenção do Cmt do escalão superior.

c.Meios recebidos e retirados - Relação dos meios recebidos pelo comando
que expede a ordem ou dele retirados, incluindo os prazos em que isso se
efetiva. Quando indicados na “composição dos meios” ou no parágrafo “3.
EXECUÇÃO”, uma referência a isso deve ser registrada, sem se repetir a
informação. No caso de uma unidade que, anteriormente, fazia parte da
organização, por um determinado período de tempo, expressões como: -
permanece integrando - podem ser empregadas.

2. MISSÃO

a. Apresentação clara e concisa do enunciado da missão a ser cumprida
pela organização. Este enunciado deve conter a finalidade da missão, as ações

__________________
(Classificação sigilosa)
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__________________
(Classificação sigilosa)

a realizar - impostas e deduzidas, outros dados necessários à sua compreen-
são. O enunciado é estabelecido pelo comandante, conforme consta no
capítulo 5 deste manual. A missão deve ser expressa por escrito no texto da
ordem, mesmo se, também, apresentada em um calco de operações.

b. Intenção do comandante (facultativa no Esc Bda e inferiores): deve
traduzir, objetivamente, a finalidade e a situação final desejada; não deve repetir
conceitos doutrinários, tais como “cumprir a missão com um mínimo de baixas”
ou “rapidez na conquista do objetivo”. Nos escalões mais baixos (Bda e
inferiores) há uma grande aproximação entre a intenção e a finalidade,
particularmente em operações centralizadas. A intenção do comandante deve
permitir ao subordinado exercer a iniciativa em proveito da missão.

3. EXECUÇÃO

a. Conceito da operação
1) Este primeiro subparágrafo transcreve o conceito da operação, que é

uma exposição do plano tático do comandante e inclui o esquema de manobra
e o respectivo apoio de fogo; este último em suas idéias gerais. Ainda que breve,
deve ser expresso com detalhes suficientes para assegurar uma completa
compreensão e ação apropriada pelos elementos subordinados.

2) O conceito da operação é, normalmente, dividido em três itens.
a) No item “1) Manobra”, há uma descrição geral do esquema de

manobra, que retrata o emprego dos elementos de manobra. Se for o caso, os
fogos nucleares, que complementam o emprego de unidades de manobra, são
lançados neste item. Quando uma operação compreende duas ou mais fases,
este item é dividido em subitens descrevendo cada fase da manobra.

b) No item “2) Fogos”, aparece a descrição geral do apoio de fogo à
manobra. Ele contém, normalmente, os alvos de alta prioridade, a diretriz de
fogos, com a prioridade de fogos (por unidade e/ou área) e os fogos previstos
(hora e duração da preparação/contrapreparação ou intensificação de fogos).

c) No item “3) Guerra eletrônica”, são listados: a referência ao anexo
de GE, quando houver; os Elm de GE do escalão superior sob controle
operacional do Elm GE do escalão considerado (Ref GE). São listados, ainda,
as prioridades de CME.

d) No caso de operações defensivas, poderá haver o item “4)
Barreiras”.

b. Os subparágrafos subseqüentes apresentam as missões específicas de
cada elemento subordinado, bem como a descrição do apoio de fogo e de
engenharia à operação, nos aspectos que interessam a um ou mais elementos

__________________
(Classificação sigilosa)
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de manobra subordinados. Quando tais missões estiverem bem explícitas no
calco de operações, não necessitam ser repetidas neste subparágrafo. Quando
a situação e as características da operação exigirem, a finalidade da missão
atribuída a um elemento subordinado deve ser claramente explicitada no
subparágrafo correspondente, para que a fração continue a desempenhar seu
papel no contexto da manobra do escalão superior, a despeito das prováveis
mudanças de situação e de possíveis interrupções nas ligações. Quando as
instruções forem múltiplas, elas serão separadas em itens e subitens. As
unidades de manobra que não ficarem em reserva (ver item 5, a seguir) são
apresentadas na mesma ordem já citada na composição de meios. Os
elementos de artilharia e de engenharia são colocados, respectivamente,
dentro dos subparágrafos “Apoio de Fogo” e “Mobilidade, Contramobilidade e
Proteção".

1) O subparágrafo “Apoio de Fogo” contém as medidas necessárias à
execução do apoio de fogo às operações, exceto aquelas constantes do item
“fogos” do conceito da operação. Nele é apresentado o plano de apoio de fogo
à manobra, mostrando aos elementos de manobra e de apoio interessados: a
organização para o combate da artilharia de campanha e antiaérea; as
prioridades específicas; a disponibilidade de outros meios de apoio de fogo e
o processo de obtenção deste apoio; as medidas de coordenação previstas;
outras prescrições.

Caso seja muito extenso, deverá vir sob a forma de anexo (plano de apoio
de fogo PAF), havendo apenas uma referência no corpo da ordem. Os planos
de fogos específicos (artilharia, aéreo, etc) serão anexos à ordem de operações
ou apêndices ao plano de apoio fogo, caso este seja um anexo à ordem de
operações.

2) Após o subparágrafo “apoio de fogo” é lançado o de ”mobilidade,
contramobilidade e proteção” e após este os outros elementos que proporcio-
nem apoio ao combate (por exemplo: unidades de comunicações e de guerra
eletrônica), na ordem alfabética. Missões normais de serviços não são
incluídas. Não é necessário relacionar todas a unidades da organização; nem
é preciso dar instruções para o emprego total de unidade específica.

3) Elementos de apoio logístico, de pessoal e de comunicação social e
assuntos civis são colocados logo após os elementos de apoio ao combate, na
mesma ordem prevista para a composição dos meios.

4) Elementos especializados vêm a seguir, na mesma ordem prevista
para a composição dos meios. Elemento da Av Ex empregado como elemento
de manobra e cumprindo, também, missões de apoio ao combate e/ou apoio
logístico, será listado uma vez, como elemento de manobra, descrevendo-se
ali todas as demais missões daquela fração.

__________________
(Classificação sigilosa)
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5) Elementos de outras forças armadas e/ou auxiliares são colocados
logo após os Elm especializados, na mesma ordem prevista para a composição
dos meios, contendo as missões específicas atribuídas a cada um destes
elementos.

6) Tropas do escalão considerado são colocadas logo após os elemen-
tos de outras forças armadas e/ou auxiliares, na mesma ordem prevista para
a composição dos meios.

7) Reserva - A composição da reserva (desde que não apareça em
nenhum outro ponto da ordem de operações) e instruções para a mesma,
aparecem no penúltimo subparágrafo do parágrafo 3 que é intitulado “Reserva”.

Quando uma unidade, grande unidade ou grande comando estiver em
reserva por ocasião da expedição da ordem, ela será incluída, somente, neste
subparágrafo. As unidades, grandes unidades ou grandes comandos que não
estejam em reserva no momento da ordem, mas previstas para passarem à
situação de reserva, em algum momento no futuro, são relacionadas inicialmen-
te no subparágrafo apropriado e, também, neste subparágrafo, com a determi-
nação de quando ou sob que condições ficarão em reserva. O relacionamento
de duas ou mais unidades e/ou grandes unidades neste subparágrafo não
indica que elas se reforcem ou se integrem. Elas são, pois, independentes.

8) O último subparágrafo do parágrafo 3 é intitulado “Prescrições
diversas” e contém detalhes de coordenação e controle aplicáveis a dois ou
mais elementos da organização. Medidas apropriadas de segurança de tropas
no combate em ambiente QBN podem ser apresentadas neste subparágrafo,
bem como restrições quanto ao lançamento de armamento QBN. Faz referên-
cia ao Plano de Controle de Irradiações Eletromagnéticas de Não-Com
(CIENC), quando houver. Cita os procedimentos de MPE, no campo das não-
comunicações, quando não constituírem NGA. A prioridade e coordenação
necessárias para a utilização do espaço aéreo acima da área de operações são
também incluídas.

Outros elementos como EEI (podem ser transcritos no An de inteligên-
cia), hora de entrada em vigor, anexos que não foram listados em qualquer outra
parte da ordem (Ex: Op psicológicas), também constam deste subparágrafo.

4. LOGÍSTICA

Consta deste parágrafo o estabelecimento de instruções sobre o apoio
logístico e a forma como tal apoio será proporcionado à operação, inclusive a
quantidade de munição disponível, a dotação especial e a distribuição de itens
de artigos de suprimento crítico. Se for distribuída separadamente uma ordem

__________________
(Classificação sigilosa)
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de apoio logístico, ou se houver um anexo logístico, deve ser feita referência a
eles. O parágrafo 4 contém tantos subparágrafos quantos forem necessários,
obedecendo-se a seqüência de uma ordem de apoio logístico e incluindo-se os
títulos correspondentes.

5. COMANDO E COMUNICAÇÕES

Compreende as instruções relativas às comunicações e às medidas de
proteção eletrônica de comunicações da organização. Quando o volume de
informações o justificar, será expedido, também, o anexo de Com, que conterá
as mesmas ordens e prescrições do Prf 5º (4). Este parágrafo pode ter tantos
subparágrafos quantos forem necessários. Os mais usuais são: “a. Comunica-
ções; “b. Postos de Comando”; “c. Eixo(s) de Comunicações” e “d. Outras
Prescrições”. O Subparágrafo “Comunicações” contém: 1) Índice das IE Com
Elt em vigor; 2) Centros de Comunicações, onde são citadas a localização,
horário ou condições de abertura e fechamento de todos os C Com Cmdo de
interesse do sistema, exceto os C Com Cmdo cujos PC são mencionados no
subparágrafo b. “Postos de comando” e dos centros nodais (CN) do Ex Cmp e
das DE. As informações sobre os CN do escalão superior que apoiam o escalão
considerado, constarão deste item; 3) Rádio. Neste item é mencionado o anexo
que tratar do Quadro das Redes-Rádio (QRR) e as prescrições rádio para as
redes a serem organizadas pelos escalões subordinados (as que se aplicam
às redes do Esc considerado e as dos Esc superiores das quais participar,
aparecem no QRR). Devem ser citadas as ordens sobre redes especiais e atípi-
cas de interesse dos Elm Subrd. Na redação deste item, devem ser seguidas
as seguintes observações: - evitar imprecisões na designação dos Elm e
expressões que possam acarretar diferentes interpretações; - estabelecer
prescrições rádio que abranjam toda a duração da Op planejada, evitando a
existência de espaços de tempo onde elas não estejam definidas; - definir, com
clareza, para cada Elm interessado, a(s) prescrição(ões) adequadas); 4) Multi-
canal. Mencionar o anexo que tratar do Quadro do Sistema Multicanal; abordar
os detalhes que fujam ao sistema típico e mencionar as ordens específicas para
a instalação e exploração do sistema (prioridades na ligação, horário do
sistema pronto, testes, etc); 5) Circuitos Físicos. Citar o anexo que tratar do
Diagrama de Circuitos e do Plano de Comutação, as restrições existentes,
dados e informações referentes ao meio físico, bem como informações sobre
telefonia automática; 6) Mensageiros. Citar o anexo que tratar da Carta de
Itinerário dos Mensageiros de Escala e as restrições para o seu emprego.

Mencionar todas as ordens relativas à segurança e aos procedimentos,
quando não constarem de NGA ou outro documento. Citar informações sobre
mensageiros locais e especiais; 7) Outros meios. Citar as normas e prescri-
ções para o seu emprego, quando não constarem de NGA ou qualquer outro

__________________
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Doc Com; 8) Recursos Locais. Citar as normas e prescrições para a sua
apropriação, quando não constarem de NGA ou qualquer outro Doc Com.
Discriminar os recursos locais disponíveis na zona de ação e determinar as
condições de sua utilização e distribuição pelos escalões subordinados; 9)
Prescrições Diversas. Este item contém detalhes de coordenação, controle ou
informações do interesse de dois ou mais sistemas (meios). Transcreve
diretrizes do Esc Sp e medidas relativas ao gerenciamento de freqüências. Cita
a localização, horário ou condições de abertura e de fechamento dos P Obs.
As diretrizes do Esc Sp para cada sistema (meio) serão transcritas no item
respectivo. O subparágrafo b. “Postos de comando” inclui a localização dos
quartéis-generais (ou postos de comando), iniciais e futuros, dos Esc superior,
considerado e subordinado. Devem constar os PC iniciais para a operação
regulada pela O Op, os quais nem sempre coincidem com os locais onde se
achavam, quando a ordem foi expedida. Devem ser citados todos os PC,
mesmo que constem do calco de operações. Quando um Elm é atribuído em
reforço ou integração, cabe ao novo comando enquadrante localizar seu PC
inicial. Se um Elm reverter ao Esc de origem, ou mudar de Esc enquadrante
depois de determinada fase da operação (Ex: após acolhimento), o PC deve ser
previsto tracejado no calco de operações e citado com a expressão correspon-
dente (Ex: “após acolhido”). O subparágrafo c. “Eixo(s) de comunicações” inclui
a localização atual e as previstas para o prosseguimento (sucessivos) dos PC
dos Esc Sp, considerado e subordinado ou, na falta destes o itinerário previsto
para o deslocamento. Os E Com são previstos apenas no espaço operacional
regulado pela O Op. Os PC sucessivos deverão ser citados neste item, mesmo
que constem do calco de operações. O subparágrafo d. “Outras Prescrições”
transcreve outras diretrizes e informações de interesse do Ap Com não
específicas de seus sistemas componentes e que não se enquadrem nos
subparágrafos anteriores. Deverão ser citados os procedimentos de MPE no
campo das comunicações, quando não constituírem NGA e não houver anexo
de comunicações. Havendo anexo de comunicações, as MPE/Com que não
constituírem NGA deverão constar do mesmo. Quando constituírem NGA,
deverá ser citado: MPE/Com: NGA Com Elt.

6. PESSOAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS

Consta deste parágrafo o estabelecimento de instruções relativas às
atividades de pessoal (exclusive aquelas que fazem parte do sistema logístico
operacional), comunicação social e assuntos civis. Quando as instruções
forem volumosas, poderão ser elaborados um anexo de pessoal e um de
comunicação social e assuntos civis e, neste caso, deverá ser feito referência
a eles neste parágrafo. O parágrafo 6 contém dois subparágrafos, um referente
a pessoal e o outro referente a comunicação social e assuntos civis.

__________________
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Acuse estar ciente (5)

a)_______________________________
Comandante (6)

Anexos (por letra e título)
Distribuição
Autenticação (7)

__________________
(Classificação sigilosa)

NOTAS:
(1) É o indicativo alfanumérico, utilizado para permitir aos elementos

destinatários da O Op acusarem, de forma codificada, o seu recebimento. Pode
ser utilizado também para qualquer outra referência à O Op, de maneira codificada.

(2) O tipo da ordem de operações (por exemplo: da força terrestre, naval,
aérea ou combinada) é, normalmente, indicado nas operações conjuntas ou
interaliadas. No âmbito de uma mesma força armada é omitido o tipo da ordem
de operações. Se necessário, pode ser usado um título em código. As ordens de
operações de um comando são numeradas sucessivamente dentro de cada ano.

(3) Referência a um anexo pode ser feita a qualquer tempo para chamar
a atenção do interessado. Um exemplo de referência é o seguinte:Forças inimigas
- ANEXO A - Inteligência.

(4) Caso seja expedido um anexo de comunicações, o Prf 5º conterá,
obrigatoriamente, no subparágrafo “a. Comunicações”:

1) Índice das I E Com Elt; e
2) Anexo, onde aquele será citado.
Os demais subparágrafos existirão caso tenham informações que

sejam essenciais e passíveis de difusão na oportunidade da emissão da O Op ou
P Op.

(5) Esta é a parte final da ordem e fica imediatamente acima e à esquerda
da assinatura do comandante. Normalmente, a simples expressão “Acuso
recebimento” com a indicação do número de referência constante do cabeçalho
da ordem significa que esta foi recebida e compreendida.

(6) O nome e posto do comandante aparecem em todos os exemplares
da ordem. O original da ordem (exemplar Nr 1) deve ser assinado pelo comandante
ou por um representante especialmente autorizado. Este exemplar é a cópia para
o histórico e permanece nos arquivos da organização. Se o comandante ou chefe
do estado-maior (subcomandante onde não houver chefe do estado-maior) assinar
os originais de um documento, cuja reprodução se faça mecanicamente e que não
exija, por isso, novas assinaturas, é dispensável a autenticação. Se esta
assinatura não for reproduzida, é exigida a autenticação em todos os exemplares
pelo oficial de estado-maior que o preparar.
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(7) Nas ordens (planos) de operações que mantêm prescrições de ordens
(planos) anteriores ou de documentos já existentes, a utilização de expressões
como “Sem modificação”, “Ver calco”, “Anexo ...“, “Sumário de inteligência Nr ...“,
“Omitido”, são permitidas e, de fato, devem ser empregadas quando for possível
e apropriado para manter a concisão da ordem (plano). O parágrafo 3, subparágrafos
1, 1 a, 1 b, 2, 3, 4, 5 e 6 e o último subparágrafo (“Prescrições diversas”) do
parágrafo 3, com seus títulos correspondentes, devem sempre aparecer na ordem
de operações.

b. Exemplos de ORDENS DE OPERAÇÕES
1) As abreviaturas podem ser utilizadas para economia de tempo e

espaço, desde que não haja prejuízo para a clareza. Nos documentos para uso
interaliado, normalmente não se utilizam abreviaturas, exceto as consagradas
pelo uso internacional (exemplo: mm para milímetro).

E-2



E-13

C 101-5

2) Operações regulares (Op ofensivas)

(Classificação sigilosa)

(Não modifica ordens verbais)

EXEMPLAR Nr 2 de 20 cópias
13ª DE
UBÁ (42º554W-21º104S), MG
131800 Jan 200____
YE 51

ORDEM DE OPERAÇÕES Nr 7

Rfr: Crt BRASIL, ZONA DA MATA - Nr .. -
Ed 1970 - 1/100.000 - Fl 1; UBÁ Ed 1981
- 1/100.000

Composição dos meios

42ª Bda Inf Bld 51ª Bda Inf Mtz
- 42ª Bda Inf Bld - 51ª Bda Inf Mtz
(-1º/423º RCC) - 1º/423º RCC

22ª Bda C Mec AD/13
- 22ª Bda C Mec (até - 131º GAC 155 AR
ser ultrapassada) - 132º GAC 155 AP
- 13º R C Mec (até - 13º GAAAe
ser ultrapassado) - 13ª Bia LMF

- 13ª Bia BA

(Classificação sigilosa)

Proposta pelo E3. A classificação sigi-
losa aparece na parte superior e inferior de
cada página. Obedece ao prescrito nos
regulamentos em vigor.

Cada oficial de EM com responsabili-
dade no preparo da O Op apresenta ao E3
a relação das ordens verbais expedidas,
relativas a sua atividade. Quando for o caso,
acrescenta as observações necessárias.
Não tendo sido expedidas ordens verbais,
esta informação não aparece na O Op.
Conforme o caso esta informação terá a
forma aqui adotada ou: “Não modifica or-
dens verbais, exceto quanto... (parágrafo)”.

1. O cabeçalho é elaborado pelo E3.
2. O Nr do exemplar deve ser consigna-

do.
3. A OM expedidora pode ser em código.
4. Local da expedição: nome da cidade

ou região; coordenadas (entre parênteses)
e estado ou país. Pode ser em código.

5. O grupo data-hora: correspondente à
hora em que a ordem é assinada e entra
em vigor, a menos que outra hora seja
indicada no corpo da ordem.

6. O indicativo de referência é retirado
de uma relação que é fornecida ao E3 pelo
O Com. A utilização desse indicativo facilita
aos elementos subordinados a comunica-
ção de estarem cientes.

Determinado pelo E3. O número da
ordem de operações segue a seqüência
numérica, dentro de cada ano do calendá-
rio.

Cada oficial do EM, com responsabili-
dade no preparo da O Op, apresenta ao E3
a relação das referências necessárias.
Esta informação deve indicar todas as car-
tas e outros documentos necessários à
compreensão da ordem. A referência da
carta inclui informações sobre: país ou
área geográfica, número de série da carta,
edição (se necessário), escala e número
ou nome das folhas.
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(Classificação sigilosa)

ED/13 13º B Com
- Cia Cmdo
- 131º B E Cmb
- 132º B E Cmb
- 13ª Cia E Pnt Flu

13ª Cia GE 13º B Log

Tr DE Reserva
- Cia Cmdo/13ª DE - 22ª Bda C Mec
- 13ª Cia PE (após ultrapassada)

- 13º R C  Mec (após
ultrapassado)

(Classificação sigilosa)

A organização para o combate é elabo-
rada e desenvolvida pelo E3, baseada na
decisão e no conceito da operação do Cmt,
em coordenação com os outros oficiais do
EM, com responsabilidade nas operações
de combate e de apoio ao combate. A
escolha de unidades específicas, excetu-
ando-se as unidades de manobra, é uma
prerrogativa dos comandantes de unida-
des, e/ou armas, que informam aos ofici-
ais de EM interessados a designação de
suas subunidades e/ou unidades subor-
dinadas. O oficial do EM interessado infor-
ma ao E3 a designação das unidades,
para inclusão na O Op.

A composição dos meios indica como
o Cmt planeja constituir o seu poder de
combate para cumprir a missão. A compo-
sição dos meios pode aparecer em um
dos seguintes locais:

a. Imediatamente antes do parágrafo 1.
Este é o local normal para o escalão divi-
são ou menor.

b. Em um anexo à ordem de operações.
Este processo é utilizado quando o núme-
ro de unidades a constar na composição
dos meios é muito elevado. É a forma
normal para o escalão exército de campa-
nha.

c. No parágrafo 3 da ordem de opera-
ções. Esta forma pode ser aplicada nos
escalões menores, como batalhão e bri-
gada.
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(Classificação sigilosa)

Contç O Op Nr Fl x/y

1. SITUAÇÃO

a. Forças inimigas
 - Anexo A - Inteligência

b. Forças amigas
 1) A 14ª DE atacará em 140600

Jan para conquistar a cidade de
BARBACENA (43ª454W21ª154S) A 21ª
Bda C Mec cobrirá o flanco N. A 24ª Bda C
Bld, reserva, ficará em condições de ser
empregada na Z Aç das 12ª e 13ª DE,
nesta prioridade.

 2) Elm da 1ª FAT apoiam a 13ª DE.
 3) É intenção do Cmt V Ex Cmp

atrair o máximo de forças inimigas na
direção de BARBACENA, a fim de facilitar
a ação de cerco conduzida pela 12ª DE.

c. Meios recebidos e retirados
 - Composição dos meios

2. MISSÃO
a. A fim de permitir o prosseguimento

do V ExCmp para W, atacar em 140600
Jan para conquistar as alturas que domi-
nam a bifurcação TOCANTINS/RIO BOM-
BA e PIRAÚBA/RIO POMBA e a linha de
alturas de Colina 684 (4759) a Colina 692
(4959); ficar em condições de prosseguir
para W.

(Classificação sigilosa)

3. As unidades enumeradas sob a
sigla de um comando subordinado à divi-
são estão na situação de “reforço” ou
“integração” a menos que a unidade seja
de outra força armada ou auxiliar e esteja
especificado entre parênteses, após a
unidade, outra situação. Exemplos: 1ª/5ª
GLO (Op Empd), 2ª Cia PM (Cmdo Op).

4. Na composição dos meios, não
constam as missões atribuídas às unida-
des.

5. As unidades que integram, refor-
çam ou apóiam os principais Cmdo cons-
tantes da composição dos meios não
devem ser repetidas nos parágrafos 1c ou
3.

6. Toda vez que um elemento de com-
posição fixa (unidade, brigada e base
divisionária) for reforçado, na composi-
ção dos meios deste elemento deve cons-
tar obrigatoriamente o conseqüente refor-
ço de apoio logístico.

O parágrafo 1 contém 3 subparágrafos.
O subparágrafo “a”, organizado pelo

E2, contém somente dados e/ou conheci-
mentos de inteligência sobre o inimigo.
Não deve conter instruções. A referência
será feita conforme o caso ao An Intlg,
Calco Op (caso contenha dados e/ou co-
nhecimentos de inteligência sobre o ini-
migo), RPI ou Sum Intlg. Somente os da-
dos e/ou conhecimentos de inteligência
sobre o inimigo, de vital importância para
o escalão como um todo, devem constar
deste documento. A letra para designa-
ção do anexo é determinada pelo E3.

Extraído de O Op do escalão imediata-
mente superior, pelo E3, o subparágrafo
“b” contém informações relativas ao esca-
lão imediatamente superior e às unida-
des vizinhas, em reforço, em apoio e Elm
de outra força armada ou auxiliar, quando
for o caso. Os dados e/ou conhecimentos
de Inteligência devem ser limitados àquilo
que as unidades subordinadas precisam
saber para cumprir suas missões. Lista
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Contç O Op Nr Fl x/y

b. É intenção deste Cmdo garantir, no
prazo ótimo de 2 jornadas, o controle dos
acessos que, por SE, demandam
BARBACENA, em particular as R de pas-
sagem sobre o Rio POMBA.

3. EXECUÇÃO

a. Conceito de operação
1) Manobra

 a) A 13ª DE atacará com a 42ª
Bda Inf Bld ao N, realizado o ataque prin-
cipal, e com a 51ª Bda Inf Mtz ao S, para
conquistarem, respectivamente, 01 e 02.
Ficará em condições de aproveitar o êxito
na direção de BARBACENA.

b) Anexo B - Calco de Opera-
ções

2) Fogos
a) Alvos de alta prioridade: Art

155 assinalada; Tr CC em Z Reu a SE de
BARBACENA; PC 12a Bda Inf Mec. Após a
conquista de O1/O2: Art LMF.

(Classificação sigilosa)

ainda, se houver, a intenção do coman-
dante do escalão superior.

O subparágrafo “c” é extraído de O Op
do escalão imediatamente superior, pelo
E3. O E3 discrimina as frações recebidas
e retiradas, assinalando os prazos para o
recebimento e retirada. Se estas frações
já foram discriminadas na composição
dos meios, elas deixam de constar neste
subparágrafo, fazendo-se, em conse-
qüência, referência à composição dos
meios.

O E3 retira a missão do novo enuncia-
do da missão levantado pelo comandan-
te. Ela deve conter a definição clara e
concisa do que deve ser feito, especifican-
do todas as ações prescritas pelo Esc Sp
e as deduzidas pelo Cmt, como resultado
da análise da missão. Este parágrafo não
tem subparágrafos. A missão deve cons-
tar completa, mesmo que parte seja re-
presentada graficamente em um calco ou
uma carta de operações. Os verbos deve-
rão ser escritos no infinitivo. A intenção do
Cmt deve permitir ao subordinado exercer
a iniciativa.

O primeiro subparágrafo é o “Conceito
da operação”, que é a descrição pormeno-
rizada, realizada pelo E3, de como o Cmt
visualiza a conduta global da operação.
Pode incluir: a divisão da operação em
fases (se for o caso); a manobra e o
emprego dos meios de apoio, inclusive
armamento QBN, com hora do seu lança-
mento; o dispositivo a ser adotado. As
letras para designação dos anexos são
fornecidas pelo E3. Este subparágrafo
pode ser subdivido nos itens 1) Manobra,
2) Fogos, 3) GE e 4) Barreiras. O item 1)
Manobra pode ser dividido em subitens
referentes às fases da manobra (Ex: para
as Aç da F Cob/para as Aç na P Def) e
contém uma referência ao “Calco de ope-
rações”.

E-2



E-17

C 101-5

(Classificação sigilosa)

Contç O Op Nr Fl x/y

b) Diretrizes de Fogos
(1) Prio F para a 42ª Bda Inf

Bld.
(2) Em 140630 Jan terá iní-

cio uma preparação de 20’, sendo os 10’
finais apenas para a Art da AD/13.

(3) Até a Conq O1/O2 os
fogos da AD/13 deverão Prio a Mnt da Sp
sobre a Art 155mm Ini, a fim de contribuir
com a missão da 42ª Bda Inf Bld.

3) Guerra eletrônica
a) Generalidades

(1) Anexo C – GE
(2) 1º/1ª/1º BGE - Ref GE à

13ª Cia GE.
b) CME

(1) Interferência
- Prio para a 42ª Bda Inf

Bld.
(2)  Dissimulação eletrônica

- Anexo D - Plano de
Dissimulação Tática.

b. 42ª Bda Inf Bld
 - Ultrapassar Elm da 22ª Bda C

Mec.
c. .......................
d. 22ª Bda C Mec

- Após ultrapassada.
1) Perde o 13º R C Mec;
2) Passa à Res Div.

e. Apoio de fogo
1) Apoio de artilharia

a) Generalidades
(1) O 551º GAC LMF Ref F

da AD/13.
(2) Prio D AAAe

Até  o desembocar do
ataque: AD/13, PC/13ª DE, A Ap Log. Após:
AD/13; A Ap Log; Res.

(Classificação sigilosa)

Em 2) Fogos, consta a prioridade de
alvos, indicados pelo E3, prioritários para
o sistema de Ap F, ou seja, aqueles que
mais contribuem para o sucesso da ma-
nobra ou retiram do Ini a capacidade de
reagir adequadamente. A prioridade de
fogos e os fogos previstos são decisão do
Cmt Esc, enquanto as diretrizes propria-
mente ditas são encargo do CAF.

O anexo de GE sempre deverá existir
nos escalões Ex Cmp e DE. No escalão
Bda, só haverá quando esta receber, do
Esc Sp, um Elm GE em reforço (situação
de comando). Quando houver anexo que
trate do Plano de Dissimulação Tática,
ser-lhe-á feita uma referência.Caso o
escalão considerado possua meios de
GE, o E3, auxiliado pelo elemento respon-
sável pelas atividades de GE referencia
no item 3) o anexo de GE e prescreve as
prioridades de CME os verbos deverão
ser escritos no futuro.

O E3 prescreve as missões aos Elm
subordinados baseado na decisão do
Cmt e no conceito da Op. Quando neces-
sário explicitar a finalidade da missão
atribuída ao escalão subordinado,
subparágrafos específicos discriminam
as tarefas a serem cumpridas pelos ele-
mentos subordinados que receberem
missões e as prescrições detalhadas
sobre o apoio de fogo à operação. Tarefas
representadas no Calco Op não são repe-
tidas no corpo da ordem. Os elementos
subordinados são relacionados na mes-
ma ordem da composição dos meios.

Proposta do Cmt da Art. Quando as
prescrições relativas ao apoio de fogo
forem em grande número, elas poderão
constituir um anexo, chamado Plano de
Apoio de Fogo. Quando isto acontecer, os
planos de fogos específicos serão apên-
dices ao Plano de Apoio de Fogo (PAF) e,
neste subparágrafo, haverá apenas uma
referência ao anexo relativo ao Plano de
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b) Organização para o combate
(1) Art Cmp

- 22º GAC 105 AP - (CtOp)
Ref F ao 42º GAC 105 AP. Mdt O reverte à
22ª Bda C Mec.

- 131º GAC 105 AR - Aç
Cj

- 132º GAC 155 AP - Aç
Cj-Ref F ao 42º GAC 105 AP

- 131ª Bia LMF - Aç Cj
- 13ª Bia BA - Aç Cj

(2) AAAe
- 13º GAAAe - Aç Cj

c) Outras prescrições
- Observação aérea: cen-

tralizada na AD/13.
- Anexo E - PFA
- Anexo F - Busca de Alvos

2) Apoio de fogo aéreo
a) Generalidades

- A I FAT manterá em alerta
06 Anv para cumprimento de Mis imediatas.

- Prio de Ap Ae para a 42ª
Bda Inf Bld.

b) Distribuição
- Ap Ae disponível para 13ª

DE: 06 surtidas/dia para ataque/cobertura.
- Distribuição de CAA:
- 42ª Bda Inf Bld - 3
- 51ª Bda Inf Mtz - 3

c) Outras prescrições
 - Pedidos de Mis Plj deve-

rão dar entrada no COT/DE até às 1200h.
- Anexo G - Plano de Fogo

Aéreo
3) Medidas de coordenação

- Planos de fogos das Bda deve-
rão dar entrada no COT/DE até 131800 Jan.

- LSAA: Remessa de propos-
tas até 131800 Jan ao COT/DE e AD/13.

- LCAF: Rv 104 entre TECLA e
HORIZONTE, em vigor 140600 Jan.

(Classificação sigilosa)

Apoio de Fogo. A(s) letra(s) para o(s)
anexo(s) é (são) fornecida(s) pelo E3.
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f. Mobilidade, contramobilidade e pro-
teção

1) Generalidades
A E Ex/V estabelecerá um LAT,

a partir de D-1/0600, na Rv 5 (inclusive),
até D+3/0000.

2) Ap Spl
a) Realizar todos os trabalhos

a E da rodovia SENHOR DO BOMFIM -
UBÁ (exclusive) com a 2º/132º BE Cmb,
na Z Aç da 52ª Bda Inf Mtz até a conquista
de 01-02.

b) Realizar a conservação da
Rv UBÁ - MONTE SIÃO com a 1ª (-1º Pel)/
132º B E Cmb, na Z Aç da 51ª Bda Inf Mtz,
durante toda a operação (Ap Spl Epcf).

3) Ap Cj
a) Manter a rede mínima de

estradas da 13ª DE;
b) Ficar em condições de:

- aumentar o Ap Eng aos
Elm 1º Esc;

- aumentar  o  Ap  Eng   da
22ª Bda C Mec, quando empregada;

- apoiar o 13º RC Mec, e/ou
o 323º RCC quando empregado;

- realizar e/ou participar das
ações de DEFAR.

g. 13º B Com Div
- Recebe 1 Tu Rcs Loc/5ª GCE
- 1 Tu Cnst - reforça a 22ª Bda C Mec.

h. 13ª Cia GE
- Organização  para  o  combate:

13ª Cia GE - ApCj.

(Classificação sigilosa)

Neste subparágrafo, são discrimina-
das, dentro das formas de apoio (Ref, Ap
Dto, Ap Spl A, Ap Spl Epcf, Ap Cj, nessa
ordem) as missões táticas (de apoio ao
combate e de combate) da engenharia
orgânica e da engenharia recebida em
apoio (Ref, Ap Spl), que interessam à DE
como um todo e as seus elementos.

Neste subparágrafo, são discrimina-
das as missões específicas atribuídas
aos elementos de comunicações orgâni-
cos, recebidos do Esc Sp ou atribuídos
em apoio aos Elm Subrd.

Neste subparágrafo, são discrimina-
das as formas de emprego (missões
táticas padrão ou não-padronizadas) dos
elementos de guerra eletrônica orgâni-
cos e recebidos em reforço. Quando não
houver ordens específicas ao Elm GE do
Esc considerado, haverá um item “Gene-
ralidades”, onde serão particularizadas a
execução de determinadas ações ou a
atribuição de missões específicas a fra-
ções de GE.

Proposta do E4
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i. 13º B Log

j. Tropas de DE
1) Cia C/13ª DE
2) 13ª Cia PE

l. Reserva
1) 22ª Bda C Mec (após ultrapas-

sada).
- Prioridade   de  emprego  na

Z Aç da 42ª Bda Inf Bld.
2) 13ª R C Mec (após ultrapassa-

do).

m. Prescrições diversas
1) Composição dos meios em vi-

gor em 132000 Jan.
2) Proibida a destruição de qual-

quer obra ferroviária na ZC.
3) EEI

a) Loc Bda Res do 2º C Ex;
 b) O inimigo empregará a Bda

Res do 2º C Ex em nossa Z Aç?

(Classificação sigilosa)

Proposta dos E1, E3 e E4

O E3 organiza a Res em função da
decisão do Cmt e do conceito da opera-
ção. Este sempre é o penúltimo
subparágrafo do parágrafo 3. Neste
subparágrafo, deve ser enunciada a mis-
são visualizada para a Res. Não deverá
ser repetida a composição caso não haja
ordens a serem atribuídas aos elemen-
tos componentes.

As prescrições diversas constituem o
último subparágrafo do parágrafo 3. Este
subparágrafo contém instruções aplicá-
veis a mais de um elemento da organiza-
ção considerada. A intenção do coman-
dante explica o porquê da manobra idea-
lizada para o cumprimento da missão. Os
EEI, quando incluídos, são fornecidos pelo
E2. São citados, quando for o caso, proce-
dimentos de MPE no campo das não-
Com.
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4. LOGÍSTICA

a. Generalidades
1) 55º Gpt Log R: desdobrado em

... e 51º Gpt Log A: desdobrado em ...,
abertos desde já.

2) Sec L Mnt /Cia Mnt/13º B Log:
reforça a 22ª Bda C Mec, a partir de 132100
Jan, na R de........

3) Anexos H - Calco de Ap Log

b. Suprimento
1) Cl I

- Intv R: 5, a partir da noite de 12/
13 Jan;

- Reajustamento dos pedidos:
de 4 em 4 dias, a partir de 13 Jan.

- Autorizado o consumo de ra-
ções R-2A em substituição à ração R-1A,
a partir do almoço de 14 Jan, limitado a 2
rações/homem.

2) Cl III
- 5131º  P Sup Itr na região

de.......... aberto a partir de 121800 Jan;

(Classificação sigilosa)

Fornecido pelo E4, em coordenação
com os oficiais do EMG e EM Esp interes-
sados. Se estas instruções forem nume-
rosas ou volumosas, podem constituir
um anexo (APOIO LOGÍSTICO), fazendo-
se, em conseqüência, a necessária refe-
rência no Prf 4º. Contém um subparágrafo
de generalidades e mais outros neces-
sários, conforme o Esc considerado,
correspondendo a cada um deles uma
função logística operacional.

Este subparágrafo deve conter a con-
cepção geral do apoio logístico às opera-
ções contemplando o Ap Log de interes-
se do escalão considerado e dos ele-
mentos por ele apoiado, bem como a
descrição de aspectos tais como: formas
de apoio, vinculação de comando, utiliza-
ção de processos especiais de supri-
mento, organização territorial e para o
apoio logístico, etc. Inclui-se aqui, tam-
bém, a relação dos elementos recebidos
e/ ou dados em reforço e já citados gene-
ricamente na composição de meios, con-
tendo, sempre que possível: a identifica-
ção do elemento, a data-hora e o local em
que estará disponível e a sua destinação
(forma de emprego ou vinculação de co-
mando). Este subparágrafo poderá ser
divido em tantos itens quantos forem
necessários, reservando-se o último para
a descrição do desdobramento do Ap Log
no escalão considerado.

Contém um item para cada classe de
suprimento que apresente particularida-
de de interesse do escalão considerado
e/ou elementos por eles apoiados. Para
as classes distribuídas na instalação de
suprimento deverão ser obrigatoriamen-
te mencionados: a localização e o
indicativo dos P Sup ou P Distr (desde que
não constem do calco de Ap Log), a hora
da sua abertura e, se for o caso, a dispo-
nibilidade de suprimento (créditos, etc....).
Outros itens poderão ser acrescentados,
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- Créditos diários disponíveis
no P Distr Cl III/13º B Log:

a) Até  a conquista de BRBACENA:
(1) Gas A

- 13º R C Mec: 1500 L;
- 131º GAC 155 AR: 1000 L;
- 132º GAC 155 AP: 1000 L;
 .........................

(2) Óleo diesel
b) Após a conquista de

BARBACENA; a regular
3) Cl IV

- O material de grande porte e/
ou que requeira transporte especializado
deverá ser entregue diretamente nas ATU/
ATE, mediante ligação direta dos E4 com
o 55º Gpt Log R e segundo as prioridades
abaixo:

- 42ª Bda Inf Bld;
- 51ª Bda Inf Bld;
- Base divisionária:
- ED/13.

4) Cl V (munições)
- 5151º P Sup Itr, na R de...........

aberto a partir de 121800 Jan;
- Munição disponível: a neces-

sária.
5) Sup MB

- Os elementos que transpor-
tam reserva orgânica de peças e conjun-
tos de reparação dos suprimentos das Cl
II, IV, V(A), VI, VII, IX e X deverão recompletar
seus estoques em Z Reu, na R
de....................................

 (Classificação sigilosa)

para a descrição das peculiaridades de
processos especiais de suprimento
eventualmente utilizados, de modifica-
ções no fluxo ou de restrições pelo esca-
lão superior ou aos elementos apoiados.

Quando  o transporte deste supri-
mento se estender, a cargo do escalão
superior, para além das instalações do
escalão considerado, e particularmente
nas operações defensivas, deverá ser
estabelecida uma prioridade para a sua
entrega. No escalão divisão de exército,
esta seleção recai sobre as unidades da
base divisionária, podendo ainda - face
aos seus reflexos sobre a manobra -
incluir as GU que a integram.
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6) Suprimento de artigos regula-
dos e controlados.

 a) Artigos regulados
- Equipamentos de visão

noturna.
- Viaturas de todos os tipos.

b) Artigos controlados

c. Transporte
1) Circulação  e controle de trânsito.

- Anexo I: P Circ Ct Tran
2) Prioridades para o transporte

de pessoal: feridos, tropa, mortos e PG.

d. Saúde
1) Evacução

- P Trg: na A Ap Log, aberto a
partir de 130600 Jan.

- Prioridade    para    a   EVAM:
42ª Bda Inf Bld.

2) Hospitalização
- 511º Pel Cir Mv: desdobrado

na A Ap Log, a partir de 130600 Jan.
- N Ev na ZC: 60 dias.

e. Manutenção
1) Apoio do escalão superior: a

511ª Cia Mnt Ap Dto, desdobrada na R
de..... estará em condições de apoiar o
13º  B Log a partir de 131800 Jan.

2) Apoio direto: prioridade para os
GAC 155.

3) Prioridade:
a) VBE, V B Log, Armt L, Artmt P,

VB rodas.
b) Vtr Op:

- 131º GAC AR;
- 13ª Bia LMF 127/180/300

AP;
(Classificação sigilosa)

.

Nesse item deverão ser difundidas as
normas e listados os suprimentos, limi-
tando-se as informações tão somente
aos aspectos de interesse do escalão
considerado.

Deste item devem constar, em tantos
subparágrafos quantos necessários, as
prescrições referentes a: circulação e
controle de trânsito; estrada(s) principal
(ais) de suprimento, desde que não men-
cionadas no calco de apoio logístico ou no
P Circ Ct Tran; motorização de GU ou
unidades; utilização dos meios de trans-
porte orgânicos, etc.

Se necessário, descrever a cadeia de
evacuação.

Proposta do Cmt do B Log. Quando o
emprego do Pel Mnt ficar a critério do Cmt
do B Log, este item será omitido.
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- ED/13;
- 13º R C Mec;
- Demais OM.

c) Armamento:
- 13º R C Mec;
- 131º GAC 155 AR;
- 132º GAC 155 AP;
- Demais OM.

4) Material salvado e capturado:
.....................

f. Engenharia
.......................

g. Recursos humanos
1) Controle de efetivos.

........................
2) Recompletamento.

........................
3) Mão-de-obra.

.......................
4) Repouso, recreação e recupe-

ração.
..........................

5) Suprimento reembolsável.
...........................

6) Serviço postal.
...........................

7) Banho e lavanderia.
............................

8) Sepultamento.

h. Salvamento
.......................

(Classificação sigilosa)

Prescrições acerca destes materiais
poderão, também, se necessário, cons-
tar do item b. acima (suprimento).

Prescrições sobre apoio recebido,
prioridades, serviços a executar e outras.

Elaborado pelo E1. Deverá ser divido
em itens segundo as tarefas correspon-
dentes. Na ausência de informação, o(s)
título(s) da(s) tarefa(s) será (ão) omitido(s).

Para referência e exemplos, consultar
o memento E4, letra “g” (Anexo de Ap Log)
deste manual.
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5. COMANDO E COMUNICAÇÕES
a. Comunicações

1) Índice das IECom Elt: 1-3
2) Centros de comunicações

a) De comando
(1) 131º GAC 155 AR: R W P

Cot........
(2) 132º GAC 155

AP................
b) Centros nodais

(1) CN1/13ª  DE: R de P Cot .....
...............................................

(11) Quadro de enlaces

3) Rádio
a) Anexo L - QRR
b) Prescrições-rádio:

- silêncio;
- restrito para:
- 42ª Bda Inf Bld, 51ª Bda Inf

Mtz, AD/13 e ED/13, a partir de 140630 Jan,
até o Dbc Atq.

- livre para:
- 42ª Bda Inf Bld, 51ª Bda Inf

Mtz, AD/13 e ED/13, a partir do Dbc Atq;
- 22ª Bda C Mec e 13º R C

Mec, após ultrapassados e quando em-
pregados;

- redes D AAe/13º GAAAe,
desde já;

- demais Elm, MdtO.
4) Multicanal

a) Anexo N - QSMC
b) Prioridade para ligação MCC

para os enlaces perpendiculares à LC;
c) Sistema pronto até 130100

Jan.
5) Circuitos físicos

a) Anexo O - Diagrama de cir-
cuitos.

(Classificação sigilosa)

Proposto pelo Ch da Sec Com GE da
DE ou pelo O Com Elt da Bda, em coorde-
nação com o E2 e o E3.
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b) Anexo P - Plano de comuta-
ção.

c) Prio ligação Tlf Au para Elm
1º Esc e PCR.

6) Mensageiros
a) Anexo Q - Carta Itn Msg Esc
b) Elm 1º Esc, AD/13, ED/13,

ED/13 e PCR deverão utilizar Msg Esp
para Msg volumosas e/ou sigilosas.

7) Outros Meios
Proibida a sinalização visual a

E da Rv ASTOLFO DUTRA-PIRAÚBA.
8) Recursos Locais

a) Telefônicos
(1) A 13ª DE apropriará a Ctl

Tlf de UBÁ para ligação com o PCR/DE e
PC/V Ex Cmp (60 canais)

(2) A ED/13 poderá utilizar a
linha telegráfica da RFFSA, dentro da Z Aç
da 13ª DE.

b) Outros Recursos
 Autorizada a utilização, Mdt O, da Sec
Com GE/13ª DE.

9) Prescrições Diversas
O 13º B Com Div poderá inter-

ligar o SISTAC 13ª DE ao SNT, Mdt auto-
rização do Esc Sp.

b. Postos de Comando
1) PC/V Ex Cmp - MURIAÉ - Aberto.
2) PC/13ª DE - UBÁ - Aberto.
3) PCR/13ª DE - VISCONDE DO

RIO BRANCO - Aberto.
4) PC/AD13 - DIAMENTE DE UBÁ -

Aberto.
5) PC/ED/13 - MILHO VERDE - Aberto.
6) PC/42ª Bda Inf Bld-UBARI - Abre

em 140400 Jan.
7) PC/51ª Bda Inf Mtz-PIRAÚBA -

Abre em 140400 Jan.
8) PC/22ª Bda C Mec - BOM JAR-

DIM - Aberto.
9) PC/13º R C Mec - BEIJA-FLOR -

Abre em 140400 Jan.
(Classificação sigilosa)
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e. Eixos de Comunicações
1) V Ex Cmp - Rv...
2) 13ª DE - Rv...
3) 42ª Bda Inf Bld - Rv...

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

f. Outras Prescrições
1) Proibida a utilização de meios

Com deixados pelo Ini.
2) MPE/Com: NGA Com Elt.

6. PESSOAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS CIVIS

a. Pessoal
1) Administração de pessoal

............................
2) Assistência ao pessoal

............................
3) Disciplina e justiça militar

............................
4) Prisioneiros de guerra e civis

internados

b. Comunicação Social e Assuntos
Civis

1) Comunicação social
a) Relações públicas
b) Informações públicas

2) Assuntos civis
a) Governo
b) Serviços públicos
c) Atividade especiais
d) Ação comunitária

Acuse estar ciente

a)_________________
 Cmt 13ª DE

(Classificação sigilosa)

Elaborado pelo E1. Contém as instruções
sobre pessoal não incluídas no sistema
logística operacional, quais sejam, as refe-
rentes à administração de pessoal, assistên-
cia ao pessoal (licenças, serviço especial,
assistência religiosa, finanças, rodízio, con-
decorações e assistência jurídica), disciplina
e justiça militar (ausência/deserções, extravi-
ados, instalações de reclusão e polícia do
exército) e prisioneiros de guerra/civis inter-
nados. Quando volumosos, os dados e/ou
conhecimentos de inteligência relativos a
pessoal poderão ser lançados no anexo de
pessoal, comunicação social e assuntos ci-
vis, fazendo referência a isto neste
subparágrafo.

Elaborado pelo E5. Contém as instruções
referentes à comunicação social (relações
públicas e informações públicas)  e assuntos
civis (governo, economia, serviços públicos,
atividades especiais e ação comunitária).
Quando volumosos, os dados e/ou conheci-
mentos de inteligência relativos à comunica-
ção social poderão ser lançados no anexo de
pessoal, comunicação social e assuntos ci-
vis.

Determina que o destinatário da O Op
acuse o seu recebimento, informando estar
ciente de seu conteúdo. Esta comunicação
pode ser feita em texto claro, utilizando-se o
indicativo de referência constante do cabeça-
lho.

O Cmt ou seu representante designado
assina o original da O Op. Se esta assinatura
não puder ser reproduzida mecanicamente
em todas as cópias, o E3 as autenticará.
Anexos, apêndices, adendos e aditamentos,
expedidos com a ordem, não requerem as-
sinatura ou autenticação, apenas uma rubri-
ca. Porém, quando expedidos separadamen-
te, exigem assinatura ou autenticação, da
mesma maneira que em uma ordem. A au-
tenticação é feita pelo oficial do EMG apropri-
ado. A ordem também poderá ser assinada
como abaixo se vê:

b. Por delegação
a)__________________________

 Cel Ch EM
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(Classificação sigilosa)

Contç O Op Nr Fl x/y

Anexos: A - Inteligência
B - Calco de Operações
C - Guerra Eletrônica
D - Plano de Dissimulação Tática
E - Plano de Fogos de Artilharia
F - Busca de Alvos
G - Plano de Fogo Aéreo
H - Calco de Apoio Logístico
I - Plano de Circulação e Ct de

Trânsito
J - Quadro de Enlaces
L - Quadro de Redes-Rádio
 ............................................

Distribuição: Lista A

Confere:
a) ____________________

E3

(Classificação sigilosa)

Os anexos são designados por letra
na ordem em que são citados no texto da
O Op. O E3 designa as letras correspon-
dentes aos diversos anexos. Os anexos
são preparados pelos oficiais que pos-
suem responsabilidades de EM pela ati-
vidade, arma ou serviço.

As listas de distribuição constam das
NGA. O E3 estabelece a distribuição em
coordenação com os oficiais do EMG ou
especial.

O Cmt assina o original da ordem de
operações, anexos e apêndices. O E3
confere e assina as demais cópias da
ordem de operações, se a assinatura do
Cmt não for reproduzida mecanicamente.
Cópias subseqüentes de anexos e apên-
dices são conferidos e assinados pelos
oficiais de EM interessados.

E-2



E-29

C 101-5

3) Operações defensivas.

(Classificação sigilosa)

Exemplar Nr __ de ___ cópias
13ª DE
PONTAL (45-89)
D-1/0700
CM-7

ORDEM DE OPERAÇÕES Nr 02
Rfr: ...

Composição dos meios

a. Para as Aç da F Cob

44ª Bda Inf Bld Elm AD/13
- 44ª Bda Inf Bld
- 13º R C Mec
- 1ª/132º GAC 155 AP
- 1ª/513º GAAAe
- 1º/1ª/132º BE Cmb

Elm ED/13 Elm13ª Cia GE

b. Para as Aç na P Def

54ª Bda Inf Mtz 21ª Bda C Mec
- 21ª Bda C Mec
- 52º  BI Mtz (-1ª Cia)

AD/13 ED/13
......... .........

13o B Com Div 13ª Cia GE

13º B Log

Tr DE
.........
- 1ª/52º BI Mtz (SEGAR)
- 3º/13º RC Mec (SEGAR, após Aclh)

(Classificação sigilosa)

O cabeçalho segue a regra geral

Idem
Idem

A composição dos meios pode ser
faseada de acordo com as necessidades,
conforme o exemplo, “Para as Aç da F
Cob”, “Para as Aç dos PAG” ou ainda, “Para
as Aç na P Def”.

Doutrinariamente, a F Cob deve ser
uma força taticamente autônoma; pode-
rá receber, no entanto, apoio de Elm do
Esc enquadrante, particularmente de Elm
de apoio ao combate; neste caso, as GU/
U destinadas a prestar este apoio serão
apenas listadas como no exemplo (Elm
da AD/13, Elm da ED/13). As missões
táticas específicas destes elementos em
apoio à F Cob estarão discriminados no
corpo da O Op.

Na composição dos meios para as Aç
na P Def segue-se a regra já estabelecida;
note-se que os Elm destinados a SEGAR
são listados como Tr do escalão.
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(Classificação sigilosa)

Contç O Op Nr Fl x/y

Reserva
- 44ª Bda Inf Bld (após Aclh)
- 13º RC Mec (-3º Esqd, após Aclh)

1. SITUAÇÃO
.................

2. MISSÃO

a. A fim de cooperar com o V Ex Cmp
na manutenção da capital de BLANCO:

1) cobrir a organização da P Def a
partir da L Ct TANGO;

2) defender sua Z Aç no corte do
Rio DAS ANTAS (55-89), entre os rios
VERDE (52-88) e GRANDE (57-90);

3) ficar ECD passar a Ofs a partir
de D+15.

b. É intenção deste Cmdo canalizar a
maioria de meios do Ini para a R de
IBIRAPUITÃ (55-92), mais favorável à con-
dução de uma Def Mv pela DE; a F Cob
deverá envidar esforços para impedir que
o Ini explore a DTA balizada pela Rv 6 (57-
84) a partir de LAPA (56-84). As Aç na P Def
deverão enfatizar a destruição ao máximo
dos meios Mec e Bld do Ini, a fim de
facilitar a retomada da Aç Ofs.

(Classificação sigilosa)

A intenção do comandante poderá ex-
pressar ações desejadas para a F Cob
(PAG) e para as Aç na P Def.
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(Classificação sigilosa)

Contç O Op Nr Fl x/y

3. EXECUÇÃO

a. Conceito da operação
1) Manobra

a) A 13ª DE conduzirá uma de-
fesa móvel, adotando inicialmente um
Dspo de expectativa e com o LAADA apoi-
ado na linha balizada pelo Rio DAS ANTAS;
para isso:

(1) cobrirá a organização
da P Def, a partir de D/0600, na L Ct
TANGO, com a 44ª Bda Inf Bld;

(2) empregará na ADA:
(a) o 541º BI Mtz ao C; e
(b) o 211º R C Mec ao S.

(3) manterá em expectativa:
(a) a 54ª Bda Inf Mtz (-01

BI Mtz);
(b) a 21ª Bda C Mec (- 01

RC Mec), para atuar como F Fix.
(4) ficará ECD aprofundar a

defesa nos núcleos de "A” até ...
(5) empregará, Mdt O, a 44ª

Bda Inf Bld, como F Chq, para destruir o Ini
por meio de C Atq.

b) Ficará ECD participar de Aç
ofensivas a partir de D+15.

c) Anexo B - Calco de Op
2) Fogos

a) Alvos de alta prioridade:
(1) para as Aç da F Cob: CC;

meios GE; LMF
(2) para as Aç na P Def: Mat

Eng; Art; PC/C Ex
b) Diretrizes de F
.......................

3) GE
4) Barreiras

Anexo D - Plano de Barreiras

(Classificação sigilosa)

O conceito da Op, no caso citado,
envolve a adoção de um dispositivo de
expectativa pela DE, buscando condu-
zir uma defesa móvel em quaisquer das
DTA onde incida o inimigo com sua
maioria de meios mas buscando
canalizá-lo para a R mais favorável àque-
las ações.

No corpo da O Op, neste caso, as
diversas Aç e ordens aos elementos
subordinados poderão ser faseadas para
as Aç da F Cob (PAG) e para a P Def.
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(Classificação sigilosa)

Contç O Op Nr Fl x/y

b. 44ª Bda Inf Mtz

c. ......................

d. Apoio de fogo
1) Apoio de artilharia

.............................
b) organização para o combate

(1) para as Aç da F Cob
- 13ª Bia LMF: Aç Cj-Ref

F ao 44º GAC 105 AP.
(2) para as Aç na P Def

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

l. Prescrições diversas
1) A ordem para a tomada do dis-

positivo final da defesa deverá ocorrer até
o inimigo atingir a L Ct CHARRUA, a fim de
permitir o tempo necessário para o des-
dobramento final das tropas.

2) ...................................

4. LOGÍSTICA
........................
Acuse estar ciente
..............................

(Classificação sigilosa)

Os apoios ao combate deverão,
quando for o caso, discriminar no corpo
da ordem as formas de apoio (missões
táticas) dos seus elementos que atuam
em proveito da F Cob (ou PAG).

Deverá ser definido o limite temporal
ou físico para a tomada do dispositivo.

Os demais parágrafos seguem a
regra geral, bem como o fecho do docu-
mento.
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(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr 2 de 10 cópias
13ª Bda Inf Mtz
PURÁ - MT
030600 Abr/A
NY-1

ORDEM DE OPERAÇÕES Nr 1
Rfr: Crt BRASIL; Esc 1/100.000; Fl
POCONÉ-BARRA DO BUGRE

Composição dos meios

131º BIMtz 132º BIMtz
- 131º BI Mtz - 132º BI Mtz (-2ª Cia)
- 2ª/132º BI Mtz - 15º BPM/PMMS (Ct Op)
- 4ª/16º BPM/PMMT (Ct Op)

133º BI Mtz 13º Esqd C Mec
- 133º BI Mtz
- 1º/4ª/16º BPM/PMMT (Ct Op)

13ª Cia E Cmb 13ª Cia Com
- 13ª Cia Eng (-)
- Dst ACISO

1ª/1º Esqd Av Ex 1º/1ª Cia GE

Dst Com Soc Tr Bda
- Eq Com Soc - Cia Cmdo
- Eq Op Psico - 13º Pel PE

- 13º B Log
- Eq PF

Reserva
- 27º BI Pqdt (Cmdo Op)

1. SITUAÇÃO

a. Forças oponentes
Anexo A - Inteligência

(Classificação sigilosa)

Idem O Op

Idem O Op

Idem O Op

Na composição dos meios, será co-
mum a presença de elementos de outras
OM, estranhas à organização normal da U,
GU ou G Cmdo, em situação de normalida-
de, tais como: Elm Com Soc, As Civ (inclu-
so ACISO), assessoria Jur, GE, PM (em Ct
Op) e outros. Estes Elm deverão ser
listados dentro do enquadramento res-
pectivo.
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(Classificação sigilosa)

b. Forças Amigas
1) O Cmdo da ZSI-A conduzirá as

medidas de segurança integrada em sua
área de responsabilidade;

2) Os Cmdo da ASI-I e ASI-II condu-
zirão ações de segurança integrada em
suas respectivas áreas;

 3) A FAB apoiará as Aç deste co-
mando, alocando uma Anv SAR, SC-95,
ECD operar a partir da Base Aérea de
CAMPO GRANDE. Destacará um Of Lig
para o Cmdo Bda a partir de 030800 Abr/
A.

c. Meios recebidos e retirados
- Composição dos meios

2. MISSÃO

A fim de contribuir para a pacificação
da área... , capturar e neutralizar grupos
armados das F oponentes, interditar o
apoio externo na Fron com o país BRAVO
e assegurar, no mais curto prazo, a livre
utilização das rodovias em sua Z Op.

(Classificação sigilosa)

Por tratar-se, geralmente, do emprego
das FA em oposição a elementos não
tradicionais, a expressão “inimigo” deve
ser substituída por “Forças oponentes”.
Estas poderão abranger todo o espectro
de elementos que possam vir a compro-
meter a ordem pública e a ordem interna
do País.
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(Classificação sigilosa)

3. EXECUÇÃO

a. Conceito da Operação
1) Manobra

a) A 13ª Bda Inf Mtz realizará
operações contra forças oponentes, ocu-
pando a zona de operações como um
todo. Para isso:

(1) isolará   e   abordará  a
Z Op , em 041200 Abr/A, empregando:

(a) o 131º BI Mtz no setor
“a”;

(b) o 132º BI Mtz no setor
“b”;

(c) o 133º BI Mtz no setor
“c”, devendo, também, Itd Ap Ext na faixa
de fronteira;

 (d) os responsáveis pe-
los setores “a”, “b”, “c” e “d” nas ações de
isolamento.

(2) manterá o setor “d” sob
controle direto da F Pac;

b) Anexo B - Calco de opera-
ções

2) Fogos
a) Alvos de alta prioridade: Dep

Sup das F oponentes.
b) Diretrizes de Fogos

(1) Prio F para a Res, quan-
do Emp.

(2) Fogos de Mrt/armas AC
estarão sob Ct dos respectivos CCAF.

3) Guerra eletrônica
a) Generalidades

Anexo C - GE
b) CME

A dissimulação Elt será
executada Mdt O.

b. 131ª BIMtz
1) Controlar a população e guar-

dar os pontos sensíveis em ...;

(Classificação sigilosa)

Caracterizar os municípios envolvi-
dos. A ação de interditar o apoio externo
será missão da F Pac quando a Z Op for
contígua à faixa de fronteira terrestre.

O item “Fogos” só será transcrito no
caso de Op de combate que empreguem
fogos indiretos e/ou AC (este último em
Ap F contra Pos fortificadas).

Quando houver a previsão de Distr de
cópias da O Op a elementos estranhos
às FA, o item GE não constará da O Op e
o anexo de GE será nomeado por último,
apenas nas cópias destinadas às FA.

Citar as localidades e rodovias ou
utilizar código, Ex: Loc Z-4, Z-5 e Z-8;
listando a correspondência no anexo de
Com.
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(Classificação sigilosa)

2) Restabelecer o tráfego em seu
setor;

3) Coordenar suas Aç com o 13º
Esqd C Mec.

c. 132º Bl Mtz
.................

d. 133º BI Mtz
.................

e. 13º Esqd C Mec
1) Restabelecer o tráfego na Rv ...
2) Coordenar suas Aç com os 131º

e 132º BI Mtz.

f. Apoio de fogo
- Medidas de coordenação
Todas as áreas inseridas no perí-

metro urbano das localidades assinala-
das na Z Op são consideradas ACF.

g. 13ª Cia E Cmb
1) Apoio direto

a) 1º Pel E Cmb, apoiar o 131º
BI Mtz

b) 3º Pel E Cmb, apoiar o 132º
BI Mtz

2) Apoio ao conjunto
a) Realizar a reparação da

Rv___, na área de responsabilidade do
13º Esqd C Mec.

b) Ficar em condições de:
- aumentar o apoio dos ele-

mentos empregados nos setores “a” e
“b”;

- apoiar a reserva, quando
empregada.

3) Coordenar e apoiar o Emp Dst
ACISO em coordenação com a Dst Com
Soc.

(Classificação sigilosa)

Listar normalmente os itens pertinen-
tes a este subparágrafo, no caso da exis-
tência de meios de Ap F disponíveis, par-
ticularmente as Mdd de coordenação

Será comum atribuir à Eng do Esc o Ct
da ACISO realizada; outra alternativa é
atribuir esta missão ao Cmdo B Log, caso
os encargos logísticos o permitam.

E-2



E-37

C 101-5

(Classificação sigilosa)

h. 13ª Cia Com
Ficar ECD Ap o Dst Com Soc com

sistema de som Mv, em Vtr ou Helcp.

i. 1ª/1º Esqd Av Ex
1) Ficar ECD apoiar os Cmt setor

com uma seção Anv Emp Ge;
2) Ficar ECD Rez Mis Ev Aem;
3) Destacar um Of Lig para o COSI.

j. 1º/1ª Cia GE

k. Dst Com Soc
1) Executar o Anexo C - Plano de

Com Soc;
2) Coordenar suas Aç com o Dst

ACISO.

l. Tr Bda
1) Cia Cmdo

Estabelecer PBCE na Pnt so-
bre o Rio PURÁ.

2) 13º Pel PE
a) Estabelecer um Centro de

Investigação Criminal, em conjunto com
Elm dos 15º BPM, 16º BPM e PF, ligando-
se com a 2ª Sec EMG;

b) Manter o Ct e a Seg do COSI.

m. Reserva
27º BI Pqdt (Cmdo Op)
1) Isolar a Z Op no setor de respon-

sabilidade da Bda;
2) Ficar ECD:

a) realizar reconhecimentos no
setor sob controle direto da Bda;

b) ser empregado Prio no setor
“a”.

n. Prescrições diversas
Os Cmdo subordinados estão au-

torizados a realizar as ligações necessá-
rias com os órgãos de segurança pública
em seus setores.

(Classificação sigilosa)

As missões atribuídas ao Elm de GE
serão transcritas no anexo respectivo.
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(Classificação sigilosa)

4. LOGÍSTICA

Anexo D - Apoio logístico

5. COMANDO E COMUNICAÇÕES

a. Comunicações
1) Índice das IECom Elt
2) Anexo E - Comunicações

b. Postos de Comando

c. Eixos de Comunicações

d. Outras Prescrições

6. PESSOAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS CIVIS
...............................

Acuse estar ciente

a)__________________
Cmt Bda

Anexos: A - Inteligência
B - Calco de Operações
C - Comunicação Social
D - Apoio Logístico
E - Comunicações
F - GE

Distr: lista A

Confere:_________________
E3 Bda

(Classificação sigilosa)

Idem O Op

O anexo de GE só deverá constar das
cópias destinadas a elementos das FA.
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5) Operações de garantia da lei e da ordem (GLO) - ambiente urbano.

(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr 2 de 10 cópias
Gpt GUARARAPES
RECIFE - PE
24100 Mai/A
AZ-5

ORDEM DE OPERAÇÕES Nr 1
Rfr: Planta da cidade do RECIFE - Esc -

1/20000 - Ed 1998.

Composição dos meios
14º BI Mtz 71ºBI Mtz

4º BPE (Cmdo Op) 1ª/1º Esqd Av Ex
- 4º BPE (- 01 SU)

RP Mont/PMPE (Ct Op) 7ª Cia Com

Eq Assessoria Jur Eq Com Soc

Tr Gpt GUARARAPES Reserva
- 10º Pel PE - 1ª/59º BI Mtz
- Dst Log/14º B Log - 1 SU/4º BPE

(Mdt O)
- 10o Esqd  C Mec
- 01 SU/7º GAC

1. SITUAÇÃO

a. Forças oponentes
Anexo A - Inteligência

b. Forças amigas
1) O II COMAR manterá a seguran-

ça de suas instalações e da infra-estrutu-
ra aeroportuária no aeroporto dos
GUARARAPES, incluindo o acesso e o
trânsito nos terminais.

(Classificação sigilosa)

Idem O Op

Idem O Op

Em algumas situações, tal como gre-
ve de PM pode não ser aconselhável a
distribuição do anexo de inteligência à
própria PM.
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(Classificação sigilosa)

2) A Secretaria de Defesa Social,
através de sua Polícia Civil, cooperará
com o comando do Gpt, particularmente
no tocante aos encargos específicos de
Polícia Judiciária.
 3) A Guarda Municipal realizará as Aç de
Ct de trânsito, Coor seu Plj com o COSI.

2. MISSÃO

A fim de colaborar com a manutenção
da ordem na cidade de RECIFE, conduzir
operações tipo polícia, atividades de co-
municação social e inteligência.

3. EXECUÇÃO

a. Conceito da operação
1) O Grupamento GUARARAPES

conduzirá, desde já, operações tipo polí-
cia, de Com Soc e de inteligência na Re-
gião Metropolitana do RECIFE, empre-
gando:

a) no setor “a” o 14º BI Mtz;
b) no setor “b” o 71º BI Mtz;
c) no setor “c” o 4º BPE.

2) Anexo B - Calco de operações

b. 14º BI Mtz
1) Realizar a segurança dos pon-

tos sensíveis previstos no anexo de inte-
ligência;

2) Realizar o patrulhamento Mtz,
diurno e noturno, nas áreas de ...;

3) Ficar ECD executar Op de isola-
mento de área, com o Ap do 10º Esqd C
Mec.

c. 71º BI Mtz
................

(Classificação sigilosa)

Não será comum a existência dos
itens “Fogos”, “GE” ou “Barreiras” neste
tipo de Op, daí a transcrição direta do
conceito da Op.

Discriminar as missões dos Elm su-
bordinados bem como as condições de
execução.
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(Classificação sigilosa)

d. 4º BPE
1) Realizar o patrulhamento mó-

vel, a pé e Mtz, no centro de RECIFE e em...;
2) Realizar o Ct de trânsito no cen-

tro de RECIFE, ao longo das Av... e .....
3) Ficar ECD realizar perícia em

acidentes de trânsito;
4) Mdt O, executar Aç de Ct de

distúrbios, contando com a SU em Res.

e. 1ª/2º Esqd Av Ex
 Ficar ECD desencadear missões

de Rec Amv e de Ap Cmb, Par em apoio às
Op Psico.

f. RP Mont/PMPE (Ct Op)
Conduzir Aç de policiamento os-

tensivo, em Coor com o COSI e em Ap às
OM empregadas.

g. 7ª Cia Com
1) Estabelecer a rede de Op com o

sistema trunking na Região Metropolita-
na de RECIFE, Prio o centro da cidade, os
corredores bancários e a orla.

2) Ficar ECD Ap a 2ª Sec/Gpt.

h. Eq assessoria jurídica
Desdobrar seus meios junto ao

COSI.

i. Eq Com Soc
Desdobrar  seus  meios   junto  à

2ª Sec/Gpt.

j. Tr Gpt
1) 10º Pel PE

Ficar ECD reforçar o 4º BPE em
Aç de Ct de distúrbios.

2) Dst Log/14º B Log
Manter o Ap em Mnt Vtr ECD

operar 24h.

(Classificação sigilosa)

Idem

Citar nominalmente as áreas da cida-
de que serão objeto das Aç da tropa.
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(Classificação sigilosa)

l. Reserva
1) 1ª/59º BI Mtz

Ficar ECD realizar Aç de isola-
mento na PRAÇA DA REPÚBLICA (E-4),
em RECIFE.

2) SU/4º BPE (Mdt O)
Ficar ECD ser Emp em Aç de Ct

de distúrbios.
3) 10o Esqd C Mec

a) Mdt O, ocupar a Gda externa
do presídio ANÍBAL BRUNO (B-2).

 b) Ficar ECD conduzir Aç de
isolamento em Ap ao 14o BI Mtz.

 4) SU/7o GAC
 Plj seu Emp na Gda do Palácio

do CAMPO DAS PRINCESAS (E-4) e QCG/
PMPE (C-2), nesta Prio.

m. Prescrições diversas
 1) As OMDS estão autorizadas a

ligarem-se às delegacias de polícia civil
em suas áreas de responsabilidade.

 2) A menor fração a ser destacada
para as missões externas será a esqua-
dra comandada por um Sgt.

 3) Todos os militares em Sv exter-
no deverão portar colete de segurança.

 4) Atenção especial para a postu-
ra da tropa em Sv nas ruas.

 5) A guarda dos corredores ban-
cários será realizada entre 0800 e 1600,
em dois turnos.

4. LOGÍSTICA
O apoio logístico será Coor pela 7ª

RM/DE.

5. COMANDO E COMUNICAÇÕES
a. Comunicações

1) Índice das IEComElt: 1-2
2) Anexo C - Comunicações

(Classificação sigilosa)

Neste tipo de Op, é importante a
visualização das diferentes missões pas-
síveis de execução pela reserva, obedeci-
da a sua aptidão.

Do mesmo modo, o subparágrafo
“prescrições diversas” deverá ser o mais
detalhado possível. Por questões de sigi-
lo, eventuais EEI deverão constar do anexo
de inteligência.
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(Classificação sigilosa)

6. PESSOAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS CIVIS
a. Disciplina e Justiça Militar

1) Os quadros deverão ser instru-
ídos sobre o CPM no tocante a crimes
militares cometidos por civis, Par o seu Art
9º.

2) Civis enquadrados no caso aci-
ma serão detidos no 14º BI Mtz.

b. Comunicação social e Assuntos
civis

1) Anexo D - Comunicação Social
2) As atividades de assuntos civis

serão coordenadas pelo CMNE.

Acuse estar ciente

 a)___________________
 Cmt Gpt GUARARAPES

Anexos: A - Inteligência
 B - Calco de Operações
 C - Comunicações
 D - Comunicação Social

Distr: Lista A

Confere:
a) ________________

E3

(Classificação sigilosa)

A distribuição poderá ser descrita no-
minalmente; neste caso, constar o Nr do
exemplar distribuído.
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E-3. ORDEM DE APOIO LOGÍSTICO

a. São válidas as observações contidas nas explicações para a elaboração
das ordens de operações, no que for pertinente.

b. Memento Nr 07 - Ordem de Apoio Logístico

___________________
(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr..... de..... cópias
Organização expedidora
Local de expedição (pode ser em código)
Grupo data-hora de assinatura
Número de referência

ORDEM DE APOIO LOGÍSTICO NR

Rfr:(cartas e outros documentos necessários para a compreensão da ordem)

Fuso horário em uso no plano: PAPA (pode ser omitido, se não for
necessário à clareza da ordem).

1. SITUAÇÃO

a. Forças inimigas
1) Composição, dispositivo, localização, deslocamento, valor estimado

e identificação. Se conveniente, pode ser feita referência ao anexo de Intlg.
2) Relacionar as possibilidades do inimigo que possam influir na missão

de apoio logístico à operação.

b. Forças amigas
1) Referência à ordem de operações que regula a manobra a ser apoiada.
2) Dados e/ou conhecimentos de inteligência pertinentes sobre nossas

forças e meios de apoio logístico.
3) Efetivos da GU ou U apoiadas.

c. Meios recebidos e retirados
Relação dos meios recebidos pelo comando que expede a ordem, ou dele

retirados. Incluir meios civis requisitados.

2. MISSÃO

Especificar a missão de apoio logístico como um todo.
___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç O Ap Log Nr... Fl x/y

3. EXECUÇÃO

a.Generalidades
1) Finalidade
2) Organização do apoio

a) GU ou U apoiadas
b) Desdobramento logístico

b. Suprimento
Este subparágrafo deve conter um item para cada Cl de suprimento,

inclusive os especiais, para o qual existam instruções específicas tais como:
a) Loc P Sup/P Distr e outras Inst, com hora de abertura ou fechamento;
b) crédito de suprimento;
c) métodos e processos de suprimento;
d) níveis de suprimento;
e) dotações especiais;
 f) instruções especiais, inclusive sobre material salvado e capturado.

c.Transporte
Para cada tipo de transporte, relacionar os terminais e instalações

(instalações ferroviárias, campos de pouso, portos e praias) e os elementos que
os operam; programação (quadros de movimento, quadros horários e quadros
de embarque e desembarque) e as medidas de regulação e controle de trânsito
tais como: distribuição de estradas e prioridades, restrições, balizamento e
pontos de controle e a designação da estrada principal de suprimento (EPS).
O plano de circulação e controle de trânsito, apresentado como anexo à ordem,
é referenciado num subitem específico. Para escalões menores, este plano
pode constituir-se unicamente em um calco.

d. Saúde
Este item contém informações e instruções para as tropas apoiadas,

prescrevendo o plano para evacuação e hospitalização de pessoal militar ferido,
acidentado e doente. Contém, ainda, instruções sobre elementos em reforço
e sobre assuntos diversos da atividade de saúde (1).

1) Evacuação - relacionar os dispensários, postos de evacuação e postos
de triagem, quando for o caso, fixando , para cada um, a localização, a hora de
abertura e/ou de fechamento, as frações encarregadas do seu funcionamento
e os elementos a serem apoiados. Estabelecer itinerários, se necessário; fixar
meios, horários e responsabilidades de evacuação. Prescrever, se for o caso,
normas de evacuação e tratamento. Normas específicas para evacuação
aeromédica (Ev Aem) e dos pacientes atingidos pelos efeitos QBN são,
também, incluídas.

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç O Ap Log Nr... Fl x/y

2) Hospitalização - relacionar as instalações destinadas à hospitalização,
fixando, para cada uma, a localização, a hora da abertura e/ou do fechamento
e as frações apoiadas, quando for o caso. Quando uma norma para hospitalização
de baixas, devido a efeito QBN, for estabelecida, deve ser incluída neste item.

e.Manutenção
Relacionar as instalações com sua localização, elementos que as

operam, frações apoiadas, formas de apoio e serviços a prestar. Devem ser
incluídas prioridades, horários, inspeções e outras instruções ou ordens.

f.Engenharia
Apoio recebido, prioridades, serviços a executar e outras prescrições.

g. Recursos humanos
Este subparágrafo deve incluir todas as informações referentes a assunto

de pessoal, pertencentes ao sistema da logística operacional. Relacionar em
cada item ou tarefa específica relativa a pessoal, quando for o caso: a
instalação, serviço ou depósito, com a respectiva localização e data e hora de
abertura e/ou fechamento; os elementos encarregados do funcionamento da
instalação; as frações ou áreas apoiadas; os créditos ou quotas atribuídas às
frações; os relatórios necessários; os pedidos ou planos concernentes às
atividades de pessoal e as referências necessárias a ordens anteriores,
instruções ou NGA.

1) Controle de efetivos
a) Registros e relatórios

Instruções sobre apresentação dos dados e/ou conhecimentos de
inteligência relativos a pessoal necessários para manter o comandante a par
da situação dos efetivos.

(1) Registros e relatórios individuais.
(2) Registros e relatórios coletivos.

b) Perdas
Instruções e dados para a estimativa das perdas no escalão.
(1) Generalidades
(2) Dados de perdas
(3) Fatores de perdas
(4) Estimativas de perdas

2) Recompletamento
Instruções estabelecendo: a validade dos prazos referentes aos

pedidos existentes de pessoal; apresentação de pedidos; processamento e
deslocamento dos recompletamentos; localização das unidades de
recompletamento e as organizações apoiadas por cada uma delas; o tipo e a
localização das unidades de recompletamento sob o controle da organização
que expede a ordem.

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç O Ap Log Nr... Fl x/y

a) Localização das unidades de recompletamento.
b) Normas e prazos referentes aos pedidos.
c) Outras instruções.

3) Mão-de-obra
Relacionar as fontes de mão-de-obra civil, localização dos órgãos de

pessoal civil ou outros centros de administração ou recursos para utilização
comum de mão-de-obra civil; normas e políticas para obtenção; restrição ao
emprego da mão-de-obra civil; normas de administração e controle; processos
de pagamento, gratificação e apoio logístico a ser proporcionado; relaciona-
mento com a comunicação social e os assuntos civis e responsabilidades dos
comandantes subordinados pela administração. Referir-se às NGA pertinentes
ou a uma tabela de pagamento específica e a outras condições de emprego em
um anexo.

a) Tipos de mão-de-obra.
b) Administração do pessoal civil.
c) Planejamento.
d) Unidades e centros de mão-de-obra.

4) Repouso, recreação e recuperação
Relacionar a localização das instalações de repouso, recuperação e

recreação e fornecer outras informações específicas a essa área de atividades.
5) Suprimento reembolsável

Relacionar a localização das instalações de suprimento reembolsável
e fornecer outras informações específicas a essa área de atividades.

6) Serviço postal
Relacionar a localização das agências de serviço postal e fornecer

outras informações específicas a essa área de atividades.
7) Banho e lavanderia

Relacionar a localização das instalações de banho e lavanderia e
fornecer outras informações específicas a essa área de atividades.

8) Sepultamento
Compreende a localização de cemitérios, processos de evacuação,

processamento de espólios e cerimonial. Instruções acerca de processos a
serem seguidos no caso de mortes isoladas, mortes em massa e/ou por
contaminação residual devem se incluídas neste item ou nas NGA da
organização.

a) Localização dos cemitérios.
b) Reforço aos elementos subordinados.
c) Normas gerais e relatórios.

h.Salvamento
Relacionar, para cada atividade dessa função logística, os meios dispo

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç O Ap Log Nr... Fl x/y

níveis, materiais e pessoais, as prioridades das ações que devem ser execu-
tadas e as responsabilidades por seu desenvolvimento.

1) Combate a incêndios.
.........

2) Controle de avarias
........

3) Reboque.
.......

4) Desencalhe de meios.
.........

5) Resgate de materiais acidentados, cargas ou itens específicos.
.......

6) Resgate de recursos humanos.
......

4. DIVERSOS

Instruções especiais não abordadas nos parágrafos anteriores.

a.Limites - Localização do limite de retaguarda ou qualquer outro limite, para
fins de apoio logístico.

b. QG/PC - Localização do escalão recuado (PCR), se for caso.

c. SEGAR - Medidas de proteção estabelecidas para as unidades ou
instalações de apoio logístico e quaisquer fatores condicionantes da proteção.
Instruções relativas ao plano de segurança da área de retaguarda (SEGAR) ou
referência a um anexo sobre o assunto, ou ambas, devem ser incluídas neste
subparágrafo.

1) DEFAR
2) CD

d.Relatórios especiais - Incluir os relatórios necessários, não previstos nos
parágrafos anteriores, e aqueles cujos assuntos necessitam de ênfase espe-
cial.

e. Outros assuntos de apoio logístico - Informações ou instruções não
incluídas em quaisquer dos parágrafos anteriores.

Acuse estar ciente.
a) ___________________

COMANDANTE (2)
Anexos
Distribuição
Autenticação (3)

___________________
(Classificação sigilosa)
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NOTAS
(1) Quando não for organizado o serviço veterinário ou este estiver

subordinado diretamente ao serviço de saúde e houver necessidade de cuidado
e tratamento de animais, haverá uma subdivisão do subparágrafo “c”, como a
seguir é indicado:

"d. Saúde
 1) Pessoal

a) Evacuação
b) Hospitalização

 2) Animais"

(2) O nome e o posto do comandante aparecem em todos os
exemplares da ordem. O exemplar Nr 1 (original) é assinado pelo comandante
ou por seu substituto autorizado. Se o chefe do estado-maior assinar o original,
acrescentar a expressão: “PELO COMANDANTE”, “P Obs do COMANDANTE”
ou “POR DELEGAÇÃO”.

(3) No caso do comandante ou seu substituto assinar o exemplar
original de uma ordem, que permita a reprodução automática do documento
com a assinatura, não é necessária autenticação do documento. Se a
assinatura não for reproduzida, é necessária a autenticação em todos os
exemplares pelo oficial de estado-maior que a preparar.
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E-4. ANEXOS E APÊNDICES

Os anexos às ordens apresentam, geralmente, a forma da ordem de
operações.

a. Anexo de inteligência a uma ordem de operações
O modelo deste documento encontra-se nas IP 30-1 A ATIVIDADE DE IN-

TELIGÊNCIA MILITAR, 2ª Parte - A INTELIGÊNCIA NAS OPERAÇÕES MILITARES.

b. Calco de operações - Exemplo

___________________
(Classificação sigilosa)

Exemplar Nr
Órgão Expedidor
Local de expedição
Data-Hora
Indicativo

ANEXO B – (CALCO DE OPERAÇÕES) à O OP NR 7
Rfr: Crt BRASIL, MINAS GERAIS, Esc 1/100.000 – Fl BARBACENA

_______________________
Cmt

Confere:_____________________
           E3

Anexos, Distr e autenticação (quando for o caso)
___________________
(Classificação sigilosa)

E-4

L Ct ALFA LP/LC

21 C Mec

13

42 Inf Bld

72

50

22

423

(Z Reu)

Mec
(Após Ult)

Mec
(Após Ult)

13

1351 Inf Mtz

42 Inf Bld

51 Inf Mtz

42 Inf Bld

51 Inf Mtz

13

12

41

63

41

L Ct ALFA LP/LC

O2

O1
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c. Plano de apoio de fogo
O modelo deste plano encontra-se no manual C 6-1, EMPREGO DA

ARTILHARIA DE CAMPANHA.

d. Plano de fogo aéreo (PF Ae) - exemplo

___________________
(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr 13 de 20 cópias
V Ex Cmp
SALVADOR (9438)
132000 Set 1993
ID 88

APÊNDICE NR 1 (PLANO DE FOGO AÉREO) AO An D (PAF) à O OP NR 11
Rfr: Crt BAHIA,-1/50000, SALVADOR

Organização da V FAT - Adendo A

1. SITUAÇÃO

a. Forças inimigas
- An B - Inteligência, à O Op Nr 11.

b. Forças amigas
- A V FAT apóia o V Ex Cmp.

2. MISSÃO

A V FAT realizará operações aerotáticas de conquista e manutenção da
superioridade aérea, interdição, apoio ao combate e reconhecimento aéreo em
proveito do V Ex Cmp.

3. EXECUÇÃO

a. Conceito da operação
1) O apoio aéreo da V FAT será empregado de maneira que:

a) no dia D, serão realizadas, em primeira prioridade, as ações das
tarefas de superioridade aérea, interdição e Rec Ae;

b) as missões de superioridade aérea não ficarão limitadas ao espaço
aéreo sobre a área de responsabilidade do V Ex Cmp; visarão a conquistá-la
em toda a área do TO:

(1) a prioridade será dada às missões de interdição, contra
movimentos rodoferroviários entre os rios CLARO e APORÉ e concentrações
de tropas fora do alcance da artilharia, com ênfase para as reuniões de CC;

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç... Fl x/y

(2) as missões de ataque deverão ser realizadas Prio sob Ct de
CAA;

(3) as missões de reconhecimento aéreo deverão atender aos EEI
do comandante do Ex Cmp e da FAT.

b. Distribuição de surtidas
1) São estimadas, para os dias D, D+1 e D+2, 96 Sur/dia para interdição,

sendo 36 de F-5E e 60 de A-1 destinadas a atender ao plano de interdição do
TO e às solicitações do V Ex Cmp autorizadas pela FATO.

2) Estão previstas 56 Sur/dia no período de D à D+2 para apoio aéreo
aproximado, sendo que, deste total, 28 serão destinadas a missões imediatas
acionadas através do CAAD.

c. Equipes de controle aerotático
- Adendo B - Distribuição

d. Medidas de coordenação
1) As missões imediatas, uma vez aprovadas, serão cumpridas no prazo

máximo de:
a) 45 minutos, a partir de alerta no solo;
b) 15 minutos, a partir de alerta no ar.

2) Pedidos de missões para as jornadas seguintes:
a) apresentação ao COT/V Ex Cmp, diariamente até 1800h;
b) a discussão dos pedidos no COAT/V FAT será diariamente às 1900 h.

3) Adendo C - Missões ltd
4) Adendo D - LCAF

4. LOGÍSTICA

An F à O Op Nr 11.

5. COMANDO E COMUNICAÇÕES

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

d. Outras prescrições
- Canais e freqüências da V FAT: IEComElt-1-22.
- Sinal de emergência para suspensão de Aç Ae :IEComElt 1-22.
- Palavra código de emergência para suspensão de ação aérea: Mandrake.

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç... Fl x/y

6. PESSOAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS

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

Acuse estar ciente

a) ______________________
Cmt V Ex Cmp

Adendos: A - Organização da V FAT

B - Distribuição ECAT/V FAT

C - Missões de Itd

D - Linha de Coordenação de Apoio de Fogo

E - Comunicações

Distribuição: Idem O Op Nr 11

Confere: _____________
E3/V Ex Cmp

___________________
(Classificação sigilosa)
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e. Anexo de engenharia
O modelo deste plano encontra-se no manual C 5-1 EMPREGO DA

ENGENHARIA.

f. Plano de barreiras
O modelo deste plano encontra-se no manual C 31-5 INTERDIÇÃO E

BARREIRAS.

g. Memento Nr 08 - Anexo de pessoal, comunicação social e assuntos
civis

___________________
(Classificação sigilosa)

Exemplar Nr .... de cópias
55ª Bda Inf Mtz
Faz LAGOA (14-90)
041340 Dez 19 ...
FS-03

ANEXO... (PESSOAL, COMUNICACÃO SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS) à O OP
Rfr: Crt REGIÃO CENTRO OESTE, Esc 1:100.000 Fl: MARACAJU, RIO

BRILHANTE E AROEIRA

1. PESSOAL

a. Administração de pessoal.................................................................(1)
1) Qualificação militar

- Suspensos os processos de alteração de QMG/QMP das praças da
Bda;

- Autorizado o preenchimento de claros por pessoal habilitado em
curso ou estágio específico, independente da QMG/QMP.

2) Movimentação
- Suspensas as transferências no âmbito da Bda.

b. Assistência ao pessoal.....................................................................(2)
1) Sustada a concessão de licenças.
2) Será prestada assistência religiosa às OM Subrd durante o Prep das

Pos.

c. Disciplina e justiça militar...................................................................(3)
1) Prisão do V Ex Cmp: CAMPO GRANDE.
2) Proibida a presença de militares no interior das áreas construídas das

propriedades locais.
3) Extraviados

a) P Col Extv: aberto a partir de 041800 Dez.
b) P Extv Nr 1 e 2: abertos a partir de 041800 Dez.
c) Apoio de saúde ao P Col Extv: a cargo do 55º B Log.

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç... Fl x/y

d.Prisioneiros de guerra e civis internados...............................................(4)
1) Campo de prisioneiros de guerra do V Ex Cmp: MARACAJU
2) P Col PG V Ex Cmp: aberto a partir de 041800 Dez;

2. COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS

a. Comunicação social.........................................................................(5)
1) Relações públicas
2) Informações públicas

b. Assuntos civis..................................................................................(6)
1) Desdobramento das unidades de assuntos civis

..................................
2) Governo

..................................
3) Economia

..................................
4) Serviços públicos

..................................
5) ACISO

..................................
6) Atividades especiais

Acuse estar ciente

a) _______________________
Cmt 55ª Bda Inf Mtz

Distribuição: conforme lista ....

Confere: ___________________
E5 da 55ª Bda Inf Mtz

___________________
(Classificação sigilosa)
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Nota
1) Informações sobre classificação, designação, promoção transferên-

cia, exclusão, reforma, transferência para a reserva, licenciamento e outras
normas sobre administração de pessoal.

2) Inclui informações sobre licenças, condecorações e outras recompen-
sas, atividades religiosas, assistência jurídica e outras normas sobre moral e
assistência do pessoal não pertencentes à logística operacional.

3) Informações sobre medidas de manutenção da disciplina, ausência e
deserção, extraviados (localização das linhas, pontos e postos de coleta),
medidas para administração da justiça militar, localização das instalações de
reclusão e outras normas sobre disciplina e justiça militar.

4) Informações concernentes à coleta, segurança, processamento,
evacuação, disciplina, tratamento e localização das instalações referentes a
prisioneiros de guerra e civis internados.

5) Informações referentes às atividades de relações públicas e informa-
ções públicas. Podem constituir apêndices ao anexo de pessoal, comunicação
social e assuntos civis.

6) Informações sobre a repartição e o desdobramento das unidades de
assuntos civis e sobre os aspectos ligados às atividades de governo, economia,
serviços públicos, ACISO e atividades especiais. Essas informações podem
constituir apêndices ao anexo de pessoal, comunicação social e assuntos civis.

h. Plano de operações psicológicas
(1) O modelo deste plano encontra-se no manual C 45-4 OPERAÇÕES

PSICOLÓGICAS.
(2) O planejamento e a condução das operações psicológicas devem ser

realizados por elementos especializados e nos níveis de comando que tiverem
organização especialmente destinada a essas finalidades, de forma centralizada
e integrada.

(3) O planejamento e a condução das operações psicológicas, se
realizados de forma descentralizada ou por elementos não especializados podem
ter efeitos diferentes do desejado, comprometendo os objetivos visualizados no
mais alto escalão.

(4) O mais alto escalão que tiver responsabilidade e meios para realizar
levantamento de área para operações psicológicas e o planejamento das campa-
nhas específicas, deverá elaborar o plano de operações psicológicas, como anexo
ao plano ou à ordem de operações do escalão considerado. Tudo de acordo com
as orientações e os modelos do C 45-4 OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS.

(5) Devem constar do plano, orientações específicas para os escalões
subordinados, os quais poderão fazer constar as orientações ou determinações
em seus próprios planos ou ordens de operações, nas ordens aos elementos
subordinados, nas prescrições diversas ou em item mais adequado, conforme a
orientação a ser repassada.

(6) Os escalões mais baixos, que não dispuserem da organização espe-
cializada para o planejamento e condução de campanhas de operações psicoló-
gicas, poderão contribuir realizando ações determinadas pelo escalão superior ou
segundo orientação de conduta no campo de batalha e no contato externo à força
que tenham sido pré-planejadas.
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i. Anexo de apoio logístico - exemplo

___________________
(Classificação sigilosa)

Exemplar Nr ... de ... cópias
55ª Bda Inf Mtz
Faz LAGOA (14 - 90)
041400 Dez 20 ....
CD-07

ANEXO .... (APOIO LOGÍSTICO) à O Op NR ....

Referência - Crt REGIÃO CENTRO OESTE, Esc 1:100.000, Fl:
MARACAJU, RIO BRILHANTE E AROEIRA

1. GENERALIDADES

a. Organização do apoio .......................................................................(1)
- 51º Gpt Log R Desdobramento em CAMPO GRANDE (06-12)
- 54º Gpt Log A Desdobramento em MARACAJU (90-08)

b. Desdobramento do apoio
- Apd 1 - Calco de apoio logístico

2. SUPRIMENTO......................................................................................(2)

a. Cl I
- Mudança de Intv R: de 4 para 5, na noite de ....para ...;
- Autorizado o consumo de Rç R-2A no período de ... a...;
- Entrada de pedidos no 55º B Log, até 19:00 h, diariamente.

b. Cl III
1) 5534º P Sup: aberto na A Ap Log da brigada a partir de ...
2) Créditos para a operação:

a) Gas A
551º BI Mtz 8.000 l

b) OD
55º Esqd C Mec 3.000 l

c. Cl IV
1) O 51º Gpt Log R entregará material para preparação da P Def a partir

de 050000 Dez, diretamente nas ATU/ATE.
2) Disponibilidade:

U empregadas na A Def Avçd até 12 t/D
Demais OM Subrd até 5 t/D

3) Prioridades:.................................................................................(3)
___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç An (Ap Log) à O Op Nr... Fl x/y

d. Cl V (munições)
1) 5454º P Sup: aberto na A Ap Log/Bda a partir de 042200 Dez.
2) Munição disponível:

a) Mrt P
551º BI Mtz70 TPA/dia
552º BI Mtz70 TPA/dia
553º BI Mtz40 TPA/dia

b) Demais itens: a necessária

e. Cl X
1) Cartas topográficas disponíveis para distribuição, Mdt solicitação ao

E2/Bda, até 051200 Dez.
2) Água

a) P Sup Água: aberto na A Ap Log/Bda a partir de 041800 Dez.
b) Atendimento Mdt horário:

- 551º BI Mtz 1800 às 1830 h
- 552º BI Mtz 1830 às 2000 h

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

f. Artigos controlados
- Fz 7.62 M964
- Vtr de todos os tipos

3. TRANSPORTE.....................................................................................(4)

a. Circulação e controle de trânsito
1) Classificação das rodovias.............................................................(5)

a) Durante a preparação da P Def:
- Rv 3 e 4: guardadas, com Prio para o 551º BI Mtz;
- Rv 1: reservada, no período de ...a ...., para evacuação de civis.

b) Após a abordagem da P Def:
..................

2) Restrições
(1) LEP:..................
(2) LET:..................
(3) Rv 7: proibida a utilização do trecho.... no período de ..a..

b. EPS................................................................................................(6)
- Localização das AT/U é SU: confirmar até..............;
- Alternativa para o 55º GAC 105 AR: Estr ..., a partir de........

c. Apd 2 - Plano de circulação e controle de trânsito
___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç An (Ap Log) à O Op Nr... Fl x/y

4. SAÚDE................................................................................................(7)

a.Evacuação
1) P Trig: aberto na A Ap Log/Bda, a partir de 041800 Dez
2) Ev Aem

- Prioridade para..........................................................................(8)

b. Hospitalização
- 517º P Cir Mv: aberto na A Ap Log/Bda, a partir de 051800 Dez.
- 534º H Ev: em MARACAJU.
- Norma de evacuação na Z Aç: 60 dias.

5. MANUTENÇÃO....................................................................................(9)

a. Prio Mnt.........................................................................................(10)
- Arm L, Armt P, instrumentos óticos e Vtr.

b. Material salvado e capturado
....................................

c. Evacuação de material
....................................

6. ENGENHARIA

7. RECURSOS HUMANOS

a. Controle de efetivos
1) Registros e relatórios

a) Sumário diário de pessoal: até 2000h, com término do período às
1800h.

b) Relatório periódico de pessoal - até às 1600h da 2ª feira. Término do
período às 1800 h do dia anterior.

2) Perdas......................................................................................(11)
- Informar, de imediato, a ocorrência de perdas superiores a 15% do

efetivo existente, nos escalões SU ou fração.

b.Recompletamento
1) 3ª/51º B Rcp, desdobrada em MARACAJU, apóia a Bda.
2) Pedidos: NGA.

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç An (Ap Log) à O Op Nr... Fl x/y

c.Mão-de-obra
1) Autorizada a utilização de mão-de-obra estática.
2) Apd 3 - Plano de emprego.

d. Repouso, recreação e recuperação

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

e.Suprimento reembolsável
1) Cantina móvel instalada na A Ap Log/Bda, funcionando de 0700 às

1800h;
2) Cigarros e artigos de higiene pessoal distribuídos com o Sup Cl I para

os elementos em contato.

f. Serviço Postal
1) Agência Postal Central: CAMPO GRANDE;
2) Agência Postal Distribuidora: A Ap Log/Bda.

g. Banho e lavanderia
1) P Ban e P Lav: abertos na A Ap Log/Bda, a partir de 051500 Dez.
2) Atendimento Mdt horário:

- 55º B Log: 1500 às 1545h;
- 55º GAC 105 AR: 1600 às 1645h.

3) Cia Pes/55º B Log atenderá os elementos da A Def Avçd, com 1 P Ban
desdobrado nas ATC a partir de 05 Dez, nas seguintes condições:

- 551º Bl Mtz 051700 Dez;
- 552º BI Mtz 061700 Dez.

h. Sepultamento
1) Cem V Ex Cmp: CAMPO GRANDE.
2) A Bda será Ref pela 1ª Sec Col Ev Mor/2º Pel Sep/51º B Sv a contar

de ....
3) P Col Mor: aberto na A Ap Log/Bda, a partir 041800 Dez.

8. SALVAMENTO

9. DIVERSOS

a. Administração interna do PC
1) Deslocamento: NGA;
2) Disposição interna: a cargo do E1; ........................................... (12)

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç An (Ap Log) à O Op Nr... Fl x/y

3) Organização de áreas de abrigo:
a) a cargo da Cia C;
b) dispositivo pronto: 051200 Dez.

4) Repartição de áreas de abrigo: a cargo do E1.

b. SEGAR
1) Ct SEGAR: Cmt 55º GAC 105 AR.
2) Propostas de medidas de DEFAR e CD: até 051200 Dez.
3) Apd 4 - SEGAR

Acuse estar ciente

a)___________________
Cmt 55ª Bda Inf Mtz

Apêndice: 1 - Calco de apoio logístico
2 - Plano de circulação e controle de trânsito
3 - Plano de emprego de mão-de-obra civil
4 - SEGAR

Distribuição:

Confere: ____________________
E4 da 55ª Bda Inf Mtz

___________________
(Classificação sigilosa)

Obs: Quando distribuído junto com a O Op não tem cabeçalho nem fecho.
Basta constar apenas o título e as referências.

Nota:
(1) Este subparágrafo deve conter a concepção geral do apoio logístico

às operações, descrevendo a cadeia de apoio logístico e outros aspectos julgados
necessários, que não constem dos parágrafos subseqüentes, tais como formas
de apoio, vinculação de comando, etc. Inclui-se aqui, também, a citação
(designação e localização) das OM de Ap Log do escalão superior e, eventualmen-
te, outras, que tenham missão específica de apoio logístico ao escalão conside-
rado. Quando a organização territorial e para o Ap Log da força terrestre não tiver
sido modificado, a simples menção das unidades, conforme acima preconizado,
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será suficiente para caracterizar a concepção geral do apoio.
(2) Este parágrafo deve conter: um subparágrafo para cada classe de

suprimento que apresente particularidade de interesse para o escalão considera-
do; um para artigos controlados e regulados; e um ou mais para outras prescrições
referentes à área funcional ou qualquer de suas atividades. Sempre que necessá-
rio, deverão ser aqui descritos, na respectiva Cl Sup, o indicativo, a localização e
o período de funcionamento dos postos  de  suprimento (P Sup) ou distribuição
(P Distr); ainda nesse item deverão ser mencionadas eventuais alterações no
processo de distribuição do suprimento. Quando se tratar de operações
aeroterrestres, este subparágrafo deverá ser dividido segundo o faseamento
peculiar àquelas operações; nesse caso, as prescrições acima aplicam-se a cada
uma das fases.

(3) Indicar a prioridade entre as unidades apoiadas e/ou materiais a
distribuir.

(4) Este parágrafo conterá todas as prescrições relativas à circulação e
ao controle de trânsito estabelecidas nos planos dos escalões superiores e que
sejam do interesse do escalão considerado. Serão aqui também mencionados os
dados referentes à utilização de meios de transporte, orgânicos ou não, por
modalidade.

(5) Se expedido um P Circ Ct Tran, este item será, normalmente,
suprimido.

(6) As informações contidas neste subparágrafo complementam o calco
de apoio logístico e, se necessário, compatibilizam-no com o P Circ Ct Tran.

(7) Este parágrafo deve conter um subparágrafo para evacuação e outro
para hospitalização. Informações sobre a localização, hora de abertura e fecha-
mento das instalações de saúde desdobradas em proveito do escalão considera-
do e norma de evacuação, também serão aí anotadas. Se necessário, descrever
a cadeia de evacuação.

(8) Citar o elemento que, ao nível do escalão considerado, detém a
prioridade; quando se tratar do próprio, definir a prioridade para o escalão
subordinado.

(9) Este parágrafo deve conter informações sobre o emprego dos meios
orgânicos em Ap Dto, bem como sobre o apoio do escalão superior (meios em Ref,
Ap Dto, etc.).

(10) Retirada da ordem do Esc Sp.
(11) Nos escalões divisão de exército e superiores, este item deve conter

informações que permitam, no âmbito da força, a obtenção de resultados que
tenham por base os mesmos parâmetros, tais como: tabelas a serem adotadas,
prazos para os quais devem ser avaliadas as perdas, situação em que se deverá
considerar a GU, etc.

(12) Nos grandes comandos (DE e Ex Cmp) estas atribuições serão,
normalmente, do Cmt QG.
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j. Calco de apoio logístico - exemplo
___________________
(Classificação sigilosa)

Exemplar Nr .... de .... cópias
ÓRGÃO EXPEDIDOR
LOCAL DE EXPEDIÇÃO
DATA-HORA
INDICATIVO

APÊNDICE....(CALCO DE APOIO LOGÍSTICO) AO AN... À O OP NR...

Referência - Crt BRASIL, SÃO PAULO, Esc 1:100.000 - Fl: VOTUPORANGA

a) __________________
        Cmt

Confere: _______________
E3

Anexos (quando for o caso)
Distribuição (quando for o caso)
Autenticação (quando for o caso)

___________________
(Classificação sigilosa)

E-4
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23

25
18

42 Inf Bld

21 C Mec

Para o 54º Gpt Log A

EPS para o 42º Esqd C Mec

EPS para o 42º BE Cmb

42 Inf Bld
EPS para o   FT 422º BIB

5454

E
P
S
 para o 42º B

da Inf B
ld

42º Bia AAe AP

EPS para o 42º Cia AC

EPS para o 42º GAC 105 AP

EPS para o FT 423º RCC

55 Inf Mtz

42 Inf Bld

5434

A Ap Log / 42º Bda Inf Bld

EPS para o

FT 421º BIB

EPS para os 42º Cia Co
m, Cia
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OBSERVAÇÕES:
1) Deste calco deverão constar os seguintes dados:

- A Ap Log, delimitada conforme a precisão permitida pela escala da
carta utilizada;

- instalações de Ap Log orgânicas do escalão considerado e
desdobradas fora da A Ap Log (exceto as instalações de Ct Tran)

- EPS;
- Limites laterais e de retaguarda;
- LET;
- P Sup desdobrados pelo Esc Sp na Z Aç do escalão considerado,

em proveito deste.
2) Este exemplo é aplicável tão somente aos escalões Bda e DE quando

empregados em operações básicas tais como o ataque coordenado e a defesa em
posição, podendo servir de base à elaboração de Doc semelhante em outros Esc
e/ou tipos de operações.

l. Anexo de comunicações
O modelo deste documento encontra-se no manual C 24-16 DOCUMEN-

TOS DE COMUNICAÇÕES.
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m. Memento Nr 09 - Anexo de guerra eletrônica

___________________
(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr__ de __cópias
Expedidor
Local de expedição
GDH da assinatura
Ind Rfr

ANEXO __ (GUERRA ELETRÔNICA) à O OP NR ___

Rrf: Crt , Estado, escala, folha, etc

1. SITUAÇÃO

Informações afetas à GE que não estão incluídas no § 1° ou no anexo de Intlg
da O Op ou que necessitem ser desenvolvidas.

a. Forças inimigas
1) Deve ser feita Rfr ao anexo de Intlg, se for o caso.
2) Informações sobre as principais características técnicas e de emprego

dos sistemas eletrônicos do Ini, assim como os possíveis alvos da sua GE.
Neste subparágrafo, devem ser listadas todas as Info e possibilidades

do Ini, em termos de GE (ações, possíveis alvos de GE, etc.) e sistemas
eletrônicos de Com e N Com, de acordo com as Info Dspn, que poderão afetar
as Op do Esc Cnsd. Exemplos: o Ini tem....; o Ini possui ...; o Ini realiza ...; o
Ini pode ... (procurar detalhar com os verbos das Aç do Ini); o Ini tem doutrina
semelhante à nossa; o Ini não dispõe de GE; caso haja disponível um banco
de dados de referência, este pode ser citado; o Ini utiliza radares de vigilância
terrestre e radares de defesa AAe vinculados a sistemas de armas; etc.

b. Forças amigas
1) Citar a missão, ou simplesmente a presença, dos elementos de GE

do Esc Sp e dos elementos vizinhos que acarretem reflexos para o sistema de
GE do escalão considerado, destacando o apoio prestado (Mis Tat) e medidas
de coordenação e controle necessárias.

2) Neste subparágrafo, deverá ser incluído o Elm GE do Esc Sp com Mis
Tat padrão de Ap Cj - Ref GE e/ou Ref GE (caso o Esc Cnsd seja a DE) ou de
Ap Dto GE (caso o Esc Cnsd seja a Bda), indicando a citada Mis Tat padrão.
Isto se deve ao fato de que tais Elm, embora não estejam sob o Cmdo do Esc
Cnsd, atuam em proveito do mesmo.

3) Também devem constar as frações de GE de outros escalões que
desdobram postos de GE na Z Aç do Esc Cnsd.

4) Citar os recursos adicionais de GE em Ap às Op, tais como o apoio
prestado pelo SEGE e por Elm de GE de outras forças (Ex: Intlg Sin de outras
forças...; a F Ae dispõe de Anv capazes de realizar COMINT...; etc...).

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç... Fl x/y

c. Meios recebidos e retirados
Citar os meios de GE (pessoal, material e frações constituídas) recebi-

dos (exemplo: recebidos do Esc Sp em Ref ou integração) e retirados (exemplo:
retirado para Ap a Bda), mencionando os prazos e condições.

2. MISSÃO

Fazer referência clara e concisa à missão de GE, mencionando a finalidade,
a região ou direção geral da operação. Exemplo: apoiar em GE  as  Op  Ofs da
15ª DE.

3. EXECUÇÃO

a. Conceito da operação
Relatório pormenorizado das atividades de GE a serem conduzidas e

suas prioridades, enfatizando o que for diferente do apoio típico. Divide-se em
itens que esclarecem o sistema planejado e os verbos devem ser escritos no
futuro do indicativo.

1) Centros de Operações de Guerra Eletrônica
Citar localização, horário e condições de abertura e fechamento do

COGE e dos COGE Avçd.
Exemplo: - COGE: R de Santana do Livramento (87-45);

- COGE Avcd Nr 1: R de P Cot 1003 (94-50);
- abertos, desde já, e fecharão Mdt O.

2) Medidas eletrônicas de apoio (MEA)
a) Citar o apêndice (Diretriz de MEA) ao An GE. Exemplo: - Apd 1- Dtz

MEA;
b) Descrever a concepção geral das MEA a serem desenvolvidas.

Exemplo:
- Na fase de Plj e preparação, a 11ª Cia GE desdobrará seus meios

em Pos provisórias o mais cedo possível, buscando coletar dados que atendam
prioritariamente às Nec de Info da 11ª DE e da 55ª Bda Inf Mtz, particularmente,
quanto à organização do Sist Def, Res, Art e meios de Rec Ini.

- Na fase de execução e consolidação da posse dos Obj...
3) Contramedidas eletrônicas (CME)

a) Citar o apêndice (Plano de CME) e descrever a concepção geral das
CME a serem desenvolvidas. Exemplo: - Apd 2- Pl CME;

b) Comunicações:
(1) Interferência

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç... Fl x/y
(a) Descrever a concepção geral da Intf a ser realizada.

Exemplo:
- Na fase de Plj e preparação, não deverá ser realizada Intf.
- Na fase de consolidação dos Obj, os Intf Com buscarão

impedir ou reduzir ao máximo a capacidade de Com dos Sist C² e de Ap F Ini...
(2) Dissimulação Eletrônica

(a) Citar o apêndice (P Dism Elt) ao anexo (P Dism Tat).
Exemplo: - Apd 1 (P Dism Elt) ao Anexo J (P Dism Tat);

(b) Descrever a concepção geral da Dism Elt a ser realizada,
sfc (quando não houver P Dism Tat).

c) Não-Comunicações:
(1) Bloqueio

- Descrever a concepção geral do bloqueio a ser realizado.
(2) Despistamento

(a) Citar o apêndice (P Dism Elt) ao anexo (P Dism Tat).
Exemplo: - Apd 1 (P Dism Elt) ao Anexo J (P Dism Tat);

(b) Descrever a concepção geral do despistamento a ser
realizado, sfc (quando não houver P Dism Tat).

4) Medidas de proteção eletrônicas (MPE)
a) Citar o anexo à O Op (Plano CIENC).
b) Descrever as principais diretrizes do Cmdo acerca das MPE.

Exemplo: - deverá ser realizada a monitoração das redes rádio internas da 11ª
DE para verificar a correta exploração e a Seg das Com....

b. Elm GE Esc Cnsd
1) Generalidades

a) Citar as ordens ao Elm GE do Esc Cnsd (missões que não constem
nas NGA), particularizando a execução de determinadas ações ou a atribuição
de missões a determinadas frações de GE . Enunciar, ainda, os elementos
recebidos e retirados, quando for o caso. Exemplos: missões não doutrinárias;
fornecer um O Lig GE ao 211º BIL; integrar-se com outro sistema ...; ligar-se
ao CRIS de MANAUS; fornecer, Mdt O, em integração à FT 123º BIL, a Seç
MEA Trnpl para Ap o Ass Amv na Conq de O1...; etc...);

b) Quando tais ordens não existirem, este item poderá ser suprimido.
2) Organização para o combate

a) Citar a missão tática padrão atribuída ao Elm GE Esc Cnsd e seus
Elm Subrd, se for o caso.

b) Descrever a missão tática não- padronizada atribuída ao Elm GE do
Esc Cnsd, quando for o caso.

- Elm GE Esc Subrd
Idem letra b. acima. Os elementos são mencionados desde

que tenham missões específicas, na mesma ordem da composição dos meios.
___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç... Fl x/y

- Prescrições diversas
Citar instruções aplicáveis a dois ou mais elementos ou não

cabíveis em nenhum outro tópico. Fazer referência aos outros anexos ou
apêndices necessários à coordenação das Atv GE, como a Lista de Freqüên-
cias Proibidas, Protegidas e Vigiadas. Ex: - Apd 3 - Lista de Frq Proibidas,
Protegidas e Vigiadas.

4. LOGÍSTICA

a. Ordens existentes
1) Fazer referência à Ordem Ap Log e Anexo de Logística, ressaltando,

se necessário, alguma ordem mais importante.
2) Fazer referência ao apêndice sobre o P Sup Mnt Mat GE.

b. Suprimento
Citar a localização dos postos de distribuição de Sup relativos à Guerra

Eletrônica e suas condições de funcionamento.

c. Manutenção
Citar a localização dos elementos de manutenção, suas atribuições e

outras instruções relativas à Mnt Mat GE.

d.Prioridades
Citar todas as prioridades específicas para o atendimento das neces-

sidades logísticas dos Elm GE, como, por exemplo, prioridade para desloca-
mento de Vtr GE pelas estradas.

5. COMANDO E COMUNICAÇÕES

Instruções relativas às ligações de comando e ao apoio de comunicações
às atividades de GE.

6. PESSOAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS

No que for pertinente ao emprego da GE.

Acuse estar ciente

a) ____________________
Cmt

Apêndices:
1 - Diretriz de MEA
2 - Plano de CME
3 - Lista de freqüências proibidas, protegidas e vigiadas
4 - Plano de Suprimento e Manutenção de Material de Guerra Eletrônica
Distribuição: Lista ____

___________________
(Classificação sigilosa)
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n. Plano de dissimulação - Exemplo

___________________
(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr
13ª DE
R de PAULISTA (93-20)
171000 Jul 85
OL -3-1

ANEXO D (PLANO DE DISSIMULAÇÃO TÁTICA) À O OP NR 07

Rfr: Crt de PERNAMBUCO, Esc 1/25.000

Fl de ARAÇOIABA, IGARASSU, PAULISTA , ITAQUITINGA, ITAPIREMA.

1. SITUAÇÃO

a. Forças inimigas
O Op Nr 07

b. Forças amigas
A FAT cooperará com a Op de dissimulação realizando missões de

reconhecimento aéreo e bombardeio em toda a frente, com Prio a cavaleiro da
Rv PE 108, até a véspera da retomada da ofensiva.

2. MISSÃO

Conduzir uma Operação de Dissimulação pelo desenvolvimento do seguinte
esquema de dissimulação: “A DE não retomará a Ofs antes dos próximos 10
dias e, quando o fizer, empregará a maioria de seus meios a cavaleiro da Rv PE
108 (RECIFE-ALDEIA-NAZARÉ DA MATA)”.

3. EXECUÇÃO

a. Conceito da operação
1) Manobra

a) Esta operação visa iludir o Ini fazendo-o crer que a DE permanecerá
longo tempo na defensiva e que os preparativos para a retomada da ofensiva
denunciam a direção geral da Rv PE 108.

O objetivo da dissimulação é levar o Ini a se despreocupar com seu
dispositivo defensivo e fazê-lo deslocar as reservas para a faixa W da Z Aç da
DE.

Em profundidade na Z Aç da DE serão simulados núcleos de
aprofundamento, barreiras, campos de minas, no mínimo uma falsa posição
para cada posição de armas de apoio de fogo, Pos de tiro das armas antiaéreas
e principais órgãos de PC e apoio logístico.

___________________
(Classificação sigilosa)

Difundir somente os dados estritamente
necessários para execução pelos esca-
lões subordinados.
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç An... Fl x/y

O emprego de simulacros somente é permitido nas áreas assina-
ladas no calco de dissimulação.

Proibida qualquer substituição em posição, após o dispositivo
pronto.

A 51ª Bda Inf Mtz, após a eliminação de todos os focos de
resistência de RECIFE-OLINDA, permanecerá estacionada no setor urbano.

Deverão ser utilizadas ao máximo as medidas passivas de defesa,
particularmente a dispersão e camuflagem.

Todas as GU e U subordinadas, coordenadas pela Sec Com GE/
DE, deverão explorar redes rádios para simular as falsas posições e instala-
ções.

As atividades de GE serão executadas de forma centralizada pela
13ª Cia GE.

b) Apêndice - calco de dissimulação (omitido)
2) Fogos

Proibido engajar aeronaves inimigas, exceto para responder a Atq
diretos.

As áreas de posição a serem ocupadas pelas unidades de artilharia
das Bda de 1º escalão deverão possibilitar aplicação de fogos na meseta do
TABULEIRO e, sempre que possível, também, permitir o apoio ao ataque até
uma profundidade de 6 km além da LC.

b. 50ª Bda Inf Mtz

c. 20ª Bda C Mec
1) Realizar intensa atividade de patrulhas;
2) Realizar, na noite que precederá a retomada da ofensiva, intenso

movimento de viaturas blindadas em sua Z Aç.

d. Artilharia
1) As falsas Pos Art devem ser ocupadas por uma Bia que, diariamente,

cumprirá missões de tiro.
2) Na jornada que precederá ao ataque, realizar uma intensificação de

fogos, particularmente na frente da 20ª Bda C Mec.

e. 13º BE Cmb
1) Supervisão de camuflagem.
2) Construir uma pista sumária ligando duas estradas de terra natural (78-

30).

f. 13º B Com Div
Coordenar a exploração rádio, no âmbito divisionário, na simulação de

falsas posições e instalações.
___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç An... Fl x/y

g. Prescrições Diversas
Para a determinação de detalhes desta operação, serão estabelecidas

ligações diretas com e entre elementos subordinados (relacionados na distri-
buição especial).

4. LOGÍSTICA

a. Suprimentos
1) Para a retomada da ofensiva, deverão ser transportados os suprimen-

tos necessários, desde esta data, de modo que, a partir de 240500 Jul, possa
ser desencadeado o ataque.

2) Na estocagem dos suprimentos deverão ser observadas as condições
de segurança e tomadas medidas de dispersão e camuflagem.

b.Transporte
1) O Mvt de suprimentos, deverá ser feito durante as horas de escuridão.
2) As Vtr a serem empregadas para suprimento deverão ser sempre em

mesmo número e ter os mesmos destinos.
3) Evacuação de civis somente nas horas de luz e por Rv não essenciais

ao movimento de reservas e de suprimento.
4) Manter rigorosa disciplina de trânsito.
5) Para Rec, cada Unidade somente poderá usar até 6 Vtr de 1/4 ton.

c. Saúde
Nenhuma modificação nas atuais instalações de saúde.

5. COMANDO E COMUNICAÇÕES

a. Comunicações
Deverá ser mantido constante o tráfego atual de mensagens, para

manutenção da fisionomia da frente; se necessário, complementar com falsas
mensagens.

6. PESSOAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS

a. Pessoal
1) Prisioneiros de guerra

- Deverão permanecer o menor tempo possível nos escalões subordi-
nados e evacuados em viaturas fechadas.

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç An... Fl x/y

2) Justiça e disciplina
- O reconhecimento de extraviados não deverá ser descurado. Deverão

ser interrogados e, se for o caso, evacuados em viaturas fechadas.

b. Comunicação social e assuntos civis
1) A evacuação de civis deverá ser feita somente nas áreas imprescindí-

veis à manutenção da segurança das instalações.
2) Máxima segurança quanto aos civis internados para evitar evasão.
3) Toque de recolher: 1800 h.
4) Os civis deverão ser evacuados da área de defesa avançada.
5) A evacuação de civis deverá ser a menor possível à retaguarda das

posições da Res e Art, sem prejuízo da segurança das instalações.

a)___________________________
Gen SOUZA - Cmt 13ª DE

Distribuição: Especial
V Ex Cmp
50ª Bda Inf Mtz
51ª Bda Inf Mtz
20ª Bda C Mec
AD/13
ED/13
13º B Log

Confere: ______________________
SILVA - Ten Cel - E3/DE

___________________
(Classificação sigilosa)
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E-5. ORDEM FRAGMENTÁRIA - EXEMPLO

E-6. ORDEM PREPARATÓRIA – EXEMPLO

MEGASNEM

AICNÊDECERP
UU

OÃÇACIFISSALC
aterceS

3E/80rN LUJ542103AROH-ATAD

ARAP 1TMC ª 02-DLBFNIADB ª CEMCADB
CCRMUHROLAVSADAMITSESAGIMINISAÇROFGV11RNPOORFR

11TPOÇNAVAMADRATER ª ONLUJ035103MEHARACATADLBFNIADB
ETNEICRATSEESUCATP10RATSIUQNOCARAPGVLUZAOXIE

4TMC ª ED
RODIDEPXEODOÃÇNUF

LUJ003103
ARUTANISSAADAROH-ATAD

OÃOJLEC
ROTADERODOTSOPEARUTANISSA

ESPAÇOS PREENCHIDOS SOMENTE NO C Com

HORA DA ENTREGA NUMERAÇÃO DADA MEIO DE Com USADO

AICNÊDECERP
UU

OÃÇACIFISSALC
aterceS

3E/80rN LUJ542103AROH-ATAD

ARAP 1TMC ª 02-DLBFNIADB ª 42-CEMCADB ª DLBCADB
OÃINUERAERÁARAPOGA60/50ETIONHARACOLSEDESVID

OGA70AIDDCERATSEHAREVEDTPHOTOPOHCOIRETSE
POPTEOTNEMIVOMEDORDAUQTPABMOPOIRONGSPRATSIUQNOC

TPOGA003150METMCMOCOÃINUERANSODIDEPXEOÃRES

4TMC ª ED
RODIDEPXEODOÃÇNUF

LUJ003103
ARUTANISSAADAROH-ATAD

OÃOJLEC
ROTADERODOTSOPEARUTANISSA

ESPAÇOS PREENCHIDOS SOMENTE NO C Com

HORA DA ENTREGA NUMERAÇÃO DADA MEIO DE Com USADO
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E-7. NORMAS GERAIS DE AÇÃO (NGA)

Não há forma prescrita para as normas gerais de ação. Os mementos Nr 10
e 11 mostram modelos de NGA de um comando tático e de um comando de apoio
logístico, que podem ser utilizados como orientação.

a. Memento Nr 10 - Normas gerais de ação de um comando tático

___________________
(Classificação sigilosa)

Exemplar
Organização
Local
Data
Indicativo

NORMAS GERAIS DE ACÃO

1. GENERALIDADES

a. Finalidade - Uma descrição do conteúdo e utilização da NGA, incluindo
sua aplicabilidade e qualquer restrição quanto à sua utilização.

b.Conformidade - Instruções concernentes às necessidades de adaptação
das normas dos elementos subordinados e de apoio, para uniformidade geral.

2. COMANDO E CONTROLE

Este parágrafo contém as informações para sua aplicação geral a todas as
operações das frações de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico
da organização.

a. Organização - Quando possível, atribuição das tarefas habituais às
diversas organizações.

b. Postos de comando
1) Composição, deslocamento e controle; postos de comando alternati-

vos e sucessivos; centros de operações táticas.
2) Necessidades e processos na transmissão de dados referentes aos

postos de comando de elementos subordinados.

c.Ligação e coordenação - Responsabilidades de ligação e de coordenação
entre comandos.

d. Comunicações

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç... Fl x/y

e. Ordens e relatórios - Informações gerais comuns a todas as ordens e
relatórios, que sejam aplicáveis a todas as OM subordinadas e para efeito
dentro da organização.

3.COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE E APOIO AO COMBATE

Contém informações de aplicação geral, sendo que os processos detalha-
dos serão descritos nos anexos às NGA.

a. Inteligência
1) Reconhecimento, vigilância terrestre e observação aérea. Instruções

para a busca de dados obtidos pelos meios terrestres e aéreos de reconhe-
cimento, de vigilância e de observação, inclusive os processos de pedidos de
apoio e a subseqüente aplicação da metodologia para a produção do conheci-
mento sobre estes dados, de modo a produzir conhecimentos de inteligência.

2) Prisioneiros de guerra - Escalão e detalhes para o interrogatório.
3) Documentos capturados - Instruções para o seu manuseio e

processamento.
4) Informações técnicas - Relação de materiais inimigos que devem ser

examinados e instruções para o seu processamento e distribuição.
5) Mapas, cartas, fotografias, fotocartas e terreno reduzido - Instruções

para sua requisição, distribuição e disponibilidade.
6) Condições climáticas e meteorológicas.
7) Contra-inteligência - Instruções sobre medidas de rotina e especiais

de contra-inteligência, incluindo o contra-reconhecimento e a contra-infiltração.
8) Precipitação radioativa, levantamento e controle radiológico.
9) Unidades, destacamentos, equipes e especialistas de inteligência em

apoio ou em reforço.

b. Operações
1) Coordenação de apoio de fogo - Inclui processos concernentes a

sistemas de numeração de alvos, segurança, observação, apoio aerotático,
apoio de fogo naval, defesa antiaérea, emprego da fumaça e da iluminação do
campo de batalha e critério de danos nucleares.

2) Segurança - Responsabilidades das frações, necessidades de coor-
denação, relatórios e pedidos de apoio.

3) Evolução da situação - Instruções especiais para o estabelecimento
e manutenção do contato e cumprimento de missões de reconhecimento e
segurança.

4) Apoio aerotático - Processos de pedidos.
___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç... Fl x/y

5) Operações de defesa antiaérea.
6) Outras operações aéreas.
7) Operações de engenharia.
8) Operações de comunicações e guerra eletrônica.
9) Barreiras e obstáculos.
10) Dissimulação e cobertura táticas.
11) Guerra não regular.
12) Operações psicológicas.

c.Técnicas - operações, ordens e relatórios de inteligência com respeito ao
combate e às operações de apoio ao combate.

d. Considerações especiais
1) Mobilidade - Este parágrafo inclui informações sobre organização da

marcha, controle, prioridade, densidade, altos, luzes, vaus e passos, identifi-
cação de viaturas e relatório de acidentes.

2) Operações noturnas.
3) Regulamentação e coordenação da utilização do espaço aéreo.
4) Ações para minimizar os efeitos das armas nucleares e dos agentes

químicos e biológicos do inimigo.
5) Segurança da área de retaguarda.

4. COORDENAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE APOIO LOGÍSTICO

Apenas os processos operacionais mais importantes de aplicação geral
estarão contidos no corpo das normas gerais de ação. Maiores detalhes
deverão constar de anexos.

a.Generalidades - Este parágrafo estabelece a organização normal do apoio
logístico em apoio às operações da força. Se houver apenas um elemento
coordenador (por exemplo: o comandante do comando de apoio logístico) esta
informação deve constar aqui.

b. Técnicas - Ordens e relatórios acerca das operações de apoio logístico.

c. Procedimentos
1) Coordenação das atividades logísticas nos diversos órgãos.
2) Suprimento - Um item para cada classe. Podem ser tratadas em

anexo.

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç... Fl x/y

3) Transporte - Todas as formas.
4) Saúde - Evacuação e hospitalização.
5) Manutenção.
6) Engenharia.
7) Recursos humanos.

a) Controle de efetivos
(1) Registros e relatórios - São incluídas normas referentes ao

relatório de situação de pessoal, às baixas e às calamidades que atinjam as
organizações.

(2) Perdas - Instruções gerais para a estimativa de perdas.
b) Recompletamento
c) Mão-de-obra - Normas e processos de administração do pessoal

civil nacional e estrangeiro, incluindo organizações móveis de civis, organiza-
ções para preenchimento de claros e responsabilidades dos comandos
subordinados pelos elementos de administração, pagamento e apoio logístico.

d) Repouso, recreação e recuperação - Normas sobre estas atividades.
e) Suprimento reembolsável - Normas sobre estas atividades.
f) Serviço postal - Normas sobre estas atividades.
g) Banho e lavanderia - Normas sobre estas atividades.
h) Sepultamento - Normas sobre coleta e destinação de mortos.

8) Salvamento

5. NORMAS DE COORDENAÇÃO DE PESSOAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL
E ASSUNTOS CIVIS

a. Pessoal
Normas relativas a pessoal não enquadradas na logística operacional.
1) Administração de pessoal - Normas e atividades de pessoal utilizadas

para incrementar o programa de administração de pessoal.
2) Moral e assistência ao pessoal - Normas sobre concessões de

dispensas, condecorações e recompensas, finanças, serviços religiosos e
especiais.

3) Disciplina e justiça militar - Normas sobre estas atividades.
4) Prisioneiros de guerra e civis internados - Normas sobre todas as fases

do processamento, trato, verificações e evacuação (exceto interrogatório).

b. Comunicação-social e assuntos civis
1) Comunicação Social - Normas sobre as atividades de relações

públicas, operações psicológicas e ação comunitária.
2) Assuntos Civis - Normas sobre as atividades relativas às áreas de

governo,  economia,  serviços  públicos  e  atividades  especiais, inclusive a
___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç... Fl x/y

coordenação com as unidades de assuntos civis do escalão superior e as que
operam na área. Trata, também, de suprimento civil, evacuação, transporte,
imóveis, mão-de-obra, recursos naturais, controle da população civil, viagens,
toque de recolher e outras restrições, saúde pública, lei e ordem, informações
ao público, administração de governo, pessoal deslocado e refugiado, finanças,
racionamento, defesa civil, etc.

Acuse estar ciente

a) ______________
   Comandante

Anexos: A - Funcionamento interno e deslocamento do posto de comando.
B - Prisioneiros de guerra, documentos e material capturados.
C - Reconhecimento e vigilância.
D - Contra-inteligência.
E - Coordenação de apoio de fogo.
F - Ações para minimizar os efeitos de um ataque QBN.
G - Defesa antiaérea.
H - Apoio aéreo.
I - Operações DQBN.
J - Movimento.
K - Guerra não regular.
L - Operações psicológicas.
M - Segurança de área de retaguarda.
N - Engenharia.
O - Saúde.
P - Polícia do exército.
Q - Comunicações.
R - Guerra Eletrônica.
S - Suprimento.
T - Serviços.
U - Transporte.
V - Comunicação social e assuntos civis.
W - Responsabilidades logísticas para o manuseio de armas

nucleares.
X - Controle de danos.

Distribuição:......

Confere: ___________________
E3

___________________
(Classificação sigilosa)
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b. Memento Nr 11 - Normas gerais de ação de um comando de apoio
logístico.

___________________
(Classificação sigilosa)

Exemplar
Organização
Local
Data
Referência

NORMAS GERAIS DE AÇÃO

1. GENERALIDADES

a. Finalidade - Uma descrição do conteúdo e utilização da norma geral de
ação, incluindo sua aplicabilidade e qualquer restrição quanto à sua utilização.

b.Conformidade - Instruções concernentes às necessidades de adaptação
das normas dos elementos subordinados para uniformidade geral.

2. COMANDO E CONTROLE

Este parágrafo contém as informações para sua aplicação geral a todas
operações de apoio logístico.

a.Organização
1) Generalidades - Explicar a composição dos principais elementos do

comando, a missão do comando de apoio logístico e as responsabilidades e
funções gerais do comandante e de seu estado-maior.

2) Nos subparágrafos seguintes, discriminar as responsabilidades e
funções específicas de cada seção de estado-maior e elementos subordinados
da organização.

b. Postos de comando - Este parágrafo comporta assuntos como localiza-
ção dos postos de comando e instruções e relatórios especiais.

c. Comunicações - Estão aqui incluídas instruções especiais sobre comu-
nicações que não estejam contidas no anexo específico, nas IE Com Elt ou IP
Com Elt.

d. Ordens e relatórios - Informações gerais comuns a todas as ordens e
relatórios, que sejam aplicáveis a todas OM subordinadas.

e. Relações de comando e estado-maior - Em subparágrafos separados,
apresentar as relações principais entre os vários elementos do comando de
apoio logístico, entre o comando de apoio logístico e os escalões superior,
vizinho e apoiados, esclarecendo quanto a:

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç... Fl x/y

1) canais técnicos e de comando;
2) dupla responsabilidade: a de comandante de unidade e a de oficial de

estado-maior da organização;
3) responsabilidade de ligação e coordenação com as organizações

superiores, subordinadas, vizinhas e apoiadas;
4) cooperação e coordenação entre as seções do EM.

3. COORDENAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE APOIO LOGÍSTICO

Contém informações de aplicação geral, sendo que os processos detalha-
dos serão descritos nos anexos às NGA.

a. Inteligência - Destacar as responsabilidades e os procedimentos para
com todos os assuntos pertinentes às atividades de inteligência no comando,
no que interessem às Op Ap Log.

b. Operações - Destacar as responsabilidades e procedimentos para a
realização dos estudos de situação e para o preparo dos planos e ordens.

c. Segurança de área de retaguarda - Descrever as responsabilidades de
todos elementos do comando para a segurança de área de retaguarda (defesa
da área de retaguarda e controle de danos). Pode ser feita referência a um anexo
das NGA.

d. Logística - Apresentar, em detalhes, os processos de suprimento,
construção, transporte, manutenção e saúde. Este subparágrafo está intima-
mente relacionado à ordem de apoio logístico e muitos aspectos abordados nas
normas não precisam ser repetidos na citada ordem. Contudo, deve ser feita
uma referência às normas. Os detalhes de operações logísticas serão,
normalmente, lançados nos diversos anexos e faz-se apenas uma referência
no corpo deste subparágrafo.

e. Diversos - Detalhar assuntos de administração interna não tratados em
outros artigos das normas. Podem constar aqui atividades como: serviço
postal, supervisão de registros, correspondência, impressão e publicação,
relatórios diversos, procedimentos de estado-maior, registros de estado-maior,
manutenção de jornais diários, arquivos de ordens, relatórios do comando,
prescrições sobre uniformes, expediente diário, relatórios e formas de controle,
serviços de escritório, serviço de mensageiros e de correio, manuseio da
correspondência sigilosa, atividades fiscais e financeiras, inspeções e investi-
gações e outras funções administrativas diversas.

Acuse estar ciente. a)_________________
Comandante

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

Contç... Fl x/y

Anexos:
Para facilitar a utilização das normas gerais de ação e preservar a clareza,

precisão, concisão e simplicidade podem ser feitos anexos às normas. Com
o uso de anexos, as informações de caráter técnico podem ser excluídas do
corpo principal. Contudo, deve ser feita uma referência apropriada ao anexo. A
utilização de anexos facilita, também, o uso das normas, permitindo maior
tiragem e distribuição dos anexos, do que das normas propriamente ditas. Esta
técnica é particularmente adequada para um comando de apoio logístico, onde
cada serviço tem necessidade, a maioria das vezes, apenas do anexo que lhe
diz respeito e não da norma inteira.

Anexos que podem ser incluídos nas NGA de um comando de apoio
logístico.

- Organogramas;
- Calco de apoio logístico;
- Inteligência;
- Operações psicológicas;
- Suprimento;
- Manutenção;
- Engenharia;
- Serviço de saúde;
- Serviços em campanha;
- Munição;
- Apoio de armas nucleares;
- Transporte;
- Recursos humanos;
- Controle de trânsito;
- Salvamento;
- Finanças;
- Pedidos (obtenção);
- Segurança de área de retaguarda (defesa de área de retaguarda e controle

de danos, quando não publicado como um plano separadamente).
- Outros planos de emergência (quando não publicados com planos sepa-

rados);
- Outros anexos que forem julgados necessários.

Confere: ________________________
E3

Distribuição:
Autenticação:

___________________
(Classificação sigilosa)
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E-8. DIRETRIZES

a. As diretrizes emitidas pelos comandantes, aos seus estados-maiores ou
a outros elementos subordinados, não seguem uma forma padronizada. Elas
variam de acordo com as circunstâncias da situação vivida, com o escalão
considerado, com o tipo de missão a cumprir e, principalmente, com a persona-
lidade do comandante que as emite. A seguir, são apresentadas três diretrizes,
sendo duas históricas, da época da II Guerra Mundial, e outra, como exemplo,
constituída, do novo enunciado da missão (parte obrigatória) e das ordens
particulares do comandante (parte variável).

b. Diretrizes históricas
(1) Diretrizes ao Comandante Supremo das Forças Expedicionárias

Aliadas.

12 de Fevereiro de 1944

1) Pela presente, sois nomeado Comandante Supremo Aliado das
forças colocadas a vossa disposição para as operações visando a libertar a
EUROPA dos alemães. Vosso título será Comandante Supremo das Forças
Expedicionárias Aliadas.

2) Missão - Invadir o continente europeu e, em coordenação com
as outras nações aliadas, empreender operações visando ao coração da
ALEMANHA e à destruição de suas Forças Armadas. A data da invasão será
no mês de maio de 1944. Após a conquista de adequados portos no Canal da
MANCHA, o esforço será no sentido de conquistar e manter o espaço
necessário às subseqüentes operações terrestres e aéreas contra o inimigo.

3) Independentemente da data referida acima, deveis estar prepa-
rado para, em qualquer momento, explorar imediatamente circunstâncias
favoráveis, tais como a retirada do inimigo, desembarcando no continente com
as forças disponíveis na ocasião; um plano geral para esta operação será,
depois de aprovado, entregue a esse Comando.

4) Comando - Ficareis subordinado à Junta de Chefes de Estado-
Maior Aliado e devereis exercer o comando segundo as linhas gerais do
diagrama anexo. São permitidas comunicações diretas com os Chefes de
Estado-Maior dos ESTADOS UNIDOS e da INGLATERRA, a fim de facilitar
vossas operações e o apoio logístico necessário.

5) Logística - No REINO UNIDO, os Serviços Ministeriais Britâni-
cos serão responsáveis pela organização logística e pela concentração,
transporte e suprimento das forças britânicas necessárias à execução de
vossos planos. Quanto às forças norte-americanas, tal responsabilidade é
atribuída aos Departamentos da Guerra e da Marinha. Ficará a vosso cargo a
coordenação não só das providências logísticas no continente, mas também
a das necessidades das forças britânicas e norte-americanas sob vosso
comando.

6) Coordenação de operações de outras forças e órgãos - Encon-
tram-se atualmente em ação, a fim de facilitar o assalto à EUROPA ocupada,
diversas forças navais e aéreas, elementos de sabotagem, de subversão e de
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propaganda, agindo sob orientação de diferentes autoridades. Estais autoriza-
do a propor as modificações que julgardes desejáveis em tais atividades.

7) Relações com forças norte-americanas em outras áreas -
Ficará a cargo do Estado-Maior Aliado a remessa de informes relativos às
operações das forças da URSS para vosso governo, quanto ao ritmo das que
estão sob vossa responsabilidade. Está decidido que as forças soviéticas
lançarão uma ofensiva mais ou menos simultaneamente com o OVERLORD,
visando à transferência de forças alemãs da frente oriental para a ocidental. O
Comandante-Chefe Aliado do Teatro do Mediterrâneo desencadeará operações
destinadas a apoiar as forças sob vosso comando, inclusive um ataque contra
o Sul da França, mais ou menos simultaneamente com a OVERLORD. A
amplitude e a oportunidade desse ataque serão decididas pelo Estado-Maior
Aliado. Deveis estabelecer ligação com aquele Comando e apresentar ao
Estado-Maior Aliado vossos pontos de vista e sugestões relativas às opera-
ções, partindo do Mediterrâneo, em apoio ao vosso partido do Reino Unido. O
Estado-Maior Aliado colocará sob vosso comando as forças que estiverem
operando no Sul da França, assim que estiverdes em condições de assumir tal
encargo. A esse respeito, deveis apresentar oportunamente as propostas que
julgardes necessárias.

8) Relações com os Governos Aliados - o restabelecimento de
Governos civis em territórios aliados libertados e a administração de territórios
inimigos terão baixadas, a respeito, “instruções posteriores.”

(2) Diretriz do Alto Comando Alemão para o Comando de Oeste

“A ação decisiva deve ser realizada ao longo da própria Muralha do
Atlântico. A defesa deve ser conduzida, considerando a costa como a linha
principal de resistência e esta linha deve ser mantida a qualquer custo. As
tentativas inimigas de invasão devem ser destruídas antes ou durante as
operações de desembarque e penetrações locais devem ser reduzidas por
contra-ataques automáticos”.
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c. Diretriz de exército de campanha - exemplo

DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO

1. NOVO ENUNCIADO DA MISSÃO

- Com a finalidade de conquistar a área do Estado de JATAI e destruir
as forças inimigas face à linha de fronteira, atacar, em D, para, no mais curto
prazo, cercar o grosso daquelas forças e conquistar a localidade de JATAI.

- Em seguida, completar a destruição do Ini cercado e prosseguir para
o interior do território Vermelho até a linha dos rios VERDE, a W, e APORÉ,
a SW.

2. Explorar ao máximo a surpresa tática e o poder de choque, tendo em
vista a rapidez na conquista da localidade JATAI e, simultaneamente, de R que
assegurem condições para a destruição do inimigo.

3. Propor medidas visando a que um ataque diversionário a ser realizado
pelo V Ex Cmp tenha condições de atrair as reservas inimigas localizadas em
RIO VERDE.

4. Propor a execução de medidas de guerra eletrônica.

5. Considerar a viabilidade do emprego da 30ª Bda Inf Pqdt visando
acelerar a conquista de JATAI.

6. Planejar o Ap Log de modo a propiciar às operações o máximo de
aprofundamento em território inimigo.

7. Chamo a atenção para o Rio DOCE, como obstáculo, pelas influências
que poderá trazer sobre as linhas de ação a serem montadas.
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ANEXO F

PLANOS E ANEXOS AOS PLANOS

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

F-1. GENERALIDADES

a. O capítulo 7 deste manual contém informações gerais pertinentes aos
processos de planejamento. O presente anexo apresenta uma explicação sobre
as técnicas e princípios para a preparação de planos de operações e de apoio
logístico. Contém, também, informações quanto à forma e ao conteúdo de ambos
os planos acima citados, bem como de seus anexos. Apresenta, também, os
mementos de tais planos.

b. Como regra geral, a forma de um plano é semelhante à de uma ordem,
o que facilita a sua transformação em ordem. Quando se apresentam a oportuni-
dade e as condições para que o plano entre em vigor, ele se transforma em ordem.
Este processo também se aplica aos vários tipos de anexos.

c. Procedimentos e técnicas aplicáveis à elaboração de planos encontram-
se expostos no Anexo D.

F-2. PLANO DE OPERAÇÕES

A estrutura de um plano de operações é idêntica a de uma ordem de
operações (Anexo E), com algumas modificações.

a. O subparágrafo “d”, intitulado “Hipóteses”, é incluído no parágrafo 1. Para
cada hipótese levantada pelo comandante (ou por um oficial do estado-maior caso
se trate de um plano de estado-maior), será elaborado um planejamento respec-
tivo. A existência de um reduzido número de hipóteses pode ensejar a elaboração
de um único documento, dividido em variantes, uma para cada hipótese.
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b. A composição dos meios pode ser detalhada, para cada hipótese
(variante) levantada, se assim for necessário, por exemplo:

Composição dos meios
(1) Variante ALAGOAS

................................
(2) Variante SERGIPE

c. No último subparágrafo do parágrafo 3, deve ficar esclarecido o momento,
ou as circunstâncias, em que o plano entra em vigor.

F-3. PLANO DE APOIO LOGÍSTICO

A estrutura de um plano logístico é idêntica à de uma ordem de apoio
logístico (Anexo E), com a inclusão do subparágrafo “Hipóteses” no parágrafo 1
e a especificação das circunstâncias ou momento que o plano entrará em vigor
no parágrafo 3, de maneira semelhante ao Plano de Operações.

F-4. PLANO DE SEGURANÇA INTEGRADA

a. Estrutura - A estrutura de um plano de segurança integrada é semelhante
à de um plano de operações.

(1) O plano diz respeito à fase preventiva das Op GLO e, portanto, dá
ênfase às atividades de inteligência e de comunicação social. No anexo de
inteligência serão levantadas as hipóteses (cenários) visualizados para a área de
responsabilidade daquele escalão, sendo elaborados então, os planos operativos
correspondentes (anexo E destas IP).

(2) A última consideração do subparágrafo “Prescrições Diversas” trata
da entrada em vigor do plano. É de se ressaltar que, no que se refere às ações
preventivas, sua vigência começa com o recebimento, ao passo que a execução
das medidas operativas dar-se-á mediante ordem.

b. O artigo II apresenta um exemplo de plano de segurança integrada, de
uma GU com encargo de subárea de segurança integrada (SASI).

F-5. PLANO DE INTELIGÊNCIA E PLANO DE BUSCA

a. O Plano de inteligência (P Intlg) é o documento através do qual um órgão
ou escalão de inteligência organiza, define responsabilidade e metodiza as
atividades de inteligência em sua esfera de atribuições.

b. O plano de busca é o documento através do qual um órgão de inteligência
(OI) organiza, orienta e sistematiza a busca a ser realizada por todos os órgãos
subordinados.

c. As técnicas  de  redação  e  as  normas  a observar encontram-se nas
IP 30-1 A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA MILITAR, 2ª PARTE - A INTELIGÊNCIA
NAS OPERAÇÕES MILITARES.
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ARTIGO II

MEMENTOS E EXEMPLOS

F-6. PLANO DE SEGURANÇA INTEGRADA

(Classificação sigilosa)

Exemplar __de____ cópias
10ª Bda Inf Mtz
RECIFE
Mar A
EM-1

PLANO DE OPERAÇÕES TEJÚ-III (SASI-
3)

Rfr: Mapa R NE, Esc  - 1:2.000.000 - Ed
TRIESTE

Composição dos Meios:

SESI-a SESI-b
- 59º BI Mtz - 7º GAC
- 1ª Cia Inf (Mdt O) - 14ª Bia AAAe

SESI-c SESI-d
- 14º BI Mtz - 71º BI Mtz
- 10º Esqd C Mec - 10ª Cia E Cmb

- 1ª Cia Inf

SESI-e Tr SASI-3
- 72º BI Mtz - Cia Cmdo/Bda

- 10º Pel PE
- 7ª Cia Com
- 14º B Log

1. SITUAÇÃO

a. Forças adversas
Anexo A - Inteligência.

(Classificação sigilosa)

Idem O Op

Na composição dos meios, chamar a
divisão territorial estabelecida para o
escalão SESI/SASI/ASI/ZSI. Não é previs-
ta a existência de reserva na fase preven-
tiva; deste modo, todas as OM disponí-
veis serão listadas; aquelas que não fize-
rem parte de um(a) SESI/SASI/ASI
específico(a) são listadas como Tr do
escalão, devendo, no entanto, receber
missões de Intlg as que possuírem 2ª
seção.
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(Classificação sigilosa)

Contç P Op... Fl x/y

b. Forças amigas
1) Os Cmdo SASI/ASI conduzirão

medidas para a garantia da lei e da ordem
(GLO) e dos poderes constitucionais em
suas áreas de responsabilidade.

2) 2ºDN (BA e SE), 3ºDN (AL, PE, PB,
RN e CE);

3) II COMAR (Estados do NE, exceto
MA);

4) Superintendências regionais da
PF, na ZSI-NE;

5) Secretaria Geral da PR (escritóri-
os de PE e BA);

6) Governos Estaduais (AL, BA, PE e
SE).

c. Meios recebidos e retirados
Nenhum

d. Hipóteses
Conforme anexo de Intlg.

2. MISSÃO

Atuar de modo preventivo na área da
SASI-3 contra qualquer forma de ameaça
ou agressão que, apoiada ou não do exte-
rior, comprometa a lei, a ordem e os funda-
mentos do estado democrático de direito
devendo, ainda, cooperar com os esforços
do governo no combate aos ilícitos e cri-
mes transnacionais de natureza variada.

3. EXECUÇÃO

a. Conceito da Op
1) A 10a Bda Inf Mtz, como responsá-

vel pela SASI-3:
Conduzirá medidas e ações de

segurança integrada em sua área de res-
ponsabilidade,  excluindo  de  sua  com-

(Classificação sigilosa)

Citar todos os Elm que possam cola-
borar no fornecimento de dados e conhe-
cimentos de inteligência na área de res-
ponsabilidade do escalão considerado
(no exemplo, os Estados de AL, BA, PE e
SE).

Missão genérica na GLO.

No conceito da operação, fica caracte-
rizada a passagem, Mdt O, para a fase
operativa, baseada em cenários levanta-
dos ou não pela inteligência. A divisão
adotada diz respeito apenas à fase pre-
ventiva e serve de base para a fase
operativa.
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(Classificação sigilosa)

Contç P Op... Fl x/y

petência territorial as áreas sob responsa-
bilidade das demais FA. Para isso:

a) adotará a divisão territorial
prevista no anexo “B”, de modo a permitir,
em toda a SASI-3, a aplicação das medidas
preventivas de vigilância e controle de cará-
ter permanente, particularmente as que
estejam orientadas para as Atv de inteli-
gência, comunicação social e colaboração
com a defesa civil;

b) ficará ECD atuar, operati-
vamente, para o cumprimento da missão
recebida na GLO, de acordo com as diretri-
zes e ordens emanadas pelos Cmdo
enquadrantes.

2) Anexo B - divisão territorial da SASI-
3 (esboço).

b. SESI-a (59º BIMtz)
1) Planejar e coordenar as medidas

preventivas em seu setor de responsabili-
dade.

2) Planejar seu emprego na Seg de
áreas e pontos sensíveis, de posse fede-
ral, em seu SESI.

3) Executar, Mdt O, ações operativas
em seu SESI.

4) Receber, Mdt O, a 1ª Cia Inf, para
emprego na defesa das instalações da HE
de XINGÓ e nos municípios de CANINDÉ
DO SÃO FRANCISCO/SE, DELMIRO
GOUVEIA/AL, OLHO D’ÁGUA DO CASADO/
AL e PIRANHAS/AL (E-7).

5) Estabelecer ligações com Elm
dos Órgãos de Segurança Pública (OSP),
federais e estaduais em seu setor, Par a
PF, a PRvF, a PMAL e a PMSE.

c. SESI-b (7º GAC)
..........................

e. SESI-d (71º BI Mtz)
1) Planejar e coordenar as medidas

preventivas em seu setor de responsabili-
dade.

(Classificação sigilosa)

Nas ordens aos elementos subordi-
nados, deverão ser visualizados eventu-
ais empregos de tropa em pontos sensí-
veis de interesse, tais como usinas HE e,
ainda, as ligações com órgãos de segu-
rança pública em seu setor/área de res-
ponsabilidade.
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(Classificação sigilosa)

Contç P Op... Fl x/y

2) Ficar ECD deslocar-se para atuar
operativamente fora de seu SESI, como
FAR, seja  isoladamente, seja integrando
F do Esc Sp.

3) ................................
4) Planejar seu emprego na Seg de

áreas e pontos sensíveis, de posse fede-
ral, em seu SESI; considerar o Emp Prio da
1ª Cia Inf na Seg do complexo HE da CHESF
nesse Plj.

5) ................................
6) Determinar que a 10ª Cia Eng

Cmb complemente as Mdd preventivas de
Intlg, acompanhando a atuação dos ... no
SESI-d.

7)  ...................................
8) Perder, Mdt O, a 1ª Cia Inf para o

SESI-a.
9) Perder, Mdt O, a 10ª Cia Eng,

quando da execução de Aç operativas.

f. SESI-e (72º BI Mtz)
..............................

g. Tr SASI-3
1)  7ª Cia Com

a) Ref, Mdt O, os Cmdo SESI com
pessoal e material.

b) Complementar as Mdd preven-
tivas de Intlg ...

2) 14º B Log
a) Organizar um núcleo logístico

de pronto-emprego (Dst Log), com base no
NB, composto por: Elm Cmdo, Elm Mnt Ap
Dto, Elm Trnp, Elm Sup Cl I, III e IX; Elm Sau/
Ev e Vtr socorro. Ficar ECD aprestar este Ef,
no prazo de 6h, para prestar Ap Log imedi-
ato à Bda ou parte dela, quando no Emp de
missões operativas.

b) Mdt O, coordenar as Aç de Ct
danos, quando do Emp da Bda em mis-
sões operativas. Para tal, manter Lig com
a PRF, o CBMPE e a Defesa Civil/PE.

(Classificação sigilosa)

OM integrantes da FAR  ou Res do Esc
Sp, para fins operativos, devem receber a
respectiva ordem de alerta, de modo a
haver a previsão de sua substituição nos
planos operativos.

OM situadas dentro do mesmo SESI
devem receber atribuições de inteligên-
cia, conforme previsto nos planos ou di-
retrizes de Intlg do escalão considerado.
Estas atribuições podem estar contidas,
por segurança, no anexo de inteligência
ao plano.

Providências de cunho logístico refe-
rentes à fase operativa poderão ser trans-
critas.
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Contç P Op... Fl x/y

c) Complementar as Mdd pre-
ventivas de Intlg ...

h. Prescrições diversas
1) O EM/Bda elaborará, em conso-

nância com as diretrizes dos Esc Sp, Plj
específicos para atuação da Bda em cená-
rios previstos por aqueles Esc e para os
previstos no An de inteligência.

2) Os Cmt SESI deverão organizar,
no âmbito de suas OM, SU Pr Emp ou Pel/
Sec Pr Emp (para o 7º GAC, 1ª Cia Inf, 10º
Esqd C Mec e 14ª Bia AAAe), com base no
NB, ECD serem Emp durante todo o ano.

3) Os Cmt SESI deverão ultimar/
atualizar seus Plj, referentes aos P Sen em
suas áreas, até 30 Abr A. As Lig entre os
Cmt SESI estão autorizadas desde já.

4) EEI: conforme diretriz de inteli-
gência Nr..../A.

5) Este plano entra em execução
desde já; a fase operativa entra em execu-
ção Mdt O e de acordo com os Plj e/ou
ordens específicas.

4. LOGÍSTICA

a. Saúde
1) Os Of médicos das OM/SESI de-

verão manter uma listagem atualizada dos
principais hospitais de suas áreas, ECD
ser utilizada por qualquer fração que se
desloque para cumprimento de missão.

2) O Ap de saúde deverá sempre ser
considerado na  organização das frações
Pr Emp, até o nível Pel.

3) A Ev Aem deverá, quando
disponibilizados Helcp, sempre ser consi-
derada.

b. Suprimento
1) Considerar o Ap dos D Sup regi-

onais, na Distr do Sup Cl I ao 14º B Log ou

(Classificação sigilosa)

Referências às frações de pronto-
emprego (PELOPES/SUOPES/UOPES).

O parágrafo 4º será limitado às provi-
dências de cunho geral que orientem a
logística nos planos operativos.
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(Classificação sigilosa)

Contç P Op... Fl x/y

diretamente às OM, conforme a situação,
no Plj Log. Deverá ser mantida uma reser-
va de Rç, nas OM, para suas frações de Pr
Emp.

2) O Sup Cl III deverá priorizar, Mdt
aquisição, o depósito prévio do combustí-
vel em postos civis existentes nas áreas de
atuação.

3) O Sup de água deverá sempre ser
considerado na organização das frações
Pr Emp, até o nível Pel.

c. Transporte
1) Na organização das frações de Pr

Emp, deverão ser empregadas ao máximo
as Vtr novas da OM.

2) O Dst Log do 14º B Log estará ECD
disponibilizar Vtr para o Trnp de um Pel Fuz.

d. Manutenção
Seguirá a NGA de tempo de paz.

5. COMANDO E COMUNICAÇÕES

a. Comunicações
Indice das IECom Elt: elaboradas

pela 7ª Cia Com, especificamente para Op
GLO, priorizando o uso de Msg pré-
estabelecidas, para Emp em meios de
Com civis.

b. Meios e Doc de Com: terão seu Plj e
confecção sob responsabilidade do O Com/
Bda, de acordo com os Plj existentes para
cada cenário.

6. PESSOAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSUNTOS CIVIS

a.Os Esc Sp deverão disponibilizar Elm
Com Soc, PE e de assessoria jurídica,
ECD reforçar a Bda e/ou suas OM, quando
empregadas.

(Classificação sigilosa)

Do mesmo modo, as prescrições
particulares relativas às Com deverão
ser transcritas nos planos de operações
respectivos.

As ordens específicas de Com Soc
serão, do mesmo modo, objeto de
detalhamento nos planos de Op.
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Contç P Op... Fl x/y

b. Os Cmt OMDS deverão envidar
esforços para potencializar as atividades
de Com Soc, Par nas áreas e comunida-
des onde existam pontos sensíveis de
interesse da OM ou do Esc Sp.

Acuse estar ciente.

_______________________
Cmt SASI-3

Anexos:  A - Inteligência
B - Divisão Territorial da SASI-

3 (esboço)
C-Plano de Operações

AROEIRA

Distr:

 (Classificação sigilosa)

Os planos de operações, específicos
para cada cenário, poderão ser coloca-
dos como apêndices a um plano-base de
operações, conforme o modelo aqui su-
gerido.

O anexo de inteligência apenas para
as OMDS e Esc Sp.

A lista de Distr deve conter o Nr do
exemplar distribuído a cada Elm.
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F-7. ANEXO DE INTELIGÊNCIA A UM PLANO DE SEGURANÇA INTEGRADA

(Classificação sigilosa)

Exemplar ___de___ cópias
10ª Bda Inf Mtz
RECIFE
Mar A
EM-1

An “A” (INTELIGÊNCIA) ao Plano de
Operações TEJÚ (SASI-3)

Rfr: Mapa R NE, Esc  – 1:2.000.000 – Ed
TRIESTE

1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

a. Clima e vegetação
1) A R inserida na área de operações

caracteriza-se por apresentar três ambien-
tes distintos e principais: a zona da mata
(ZM), o agreste e o sertão. Enquanto na ZM
prevalecem o clima tropical e a Mata Atlânti-
ca como cobertura vegetal restante, nas
duas últimas prevalecem o clima semi-ári-
do e a cobertura vegetal de caatinga; neste
ambiente operacional, o desenvolvimento
de Op é influenciado, particularmente, pela
dificuldade de observação terrestre e ori-
entação e pela dificuldade de obtenção de
água.

2) O sertão é a área interior do NE que
caracteriza-se, em especial, pelas condi-
ções climáticas adversas, onde as chuvas
anuais, normalmente, atingem  níveis infe-
riores a 600 mm. Associada ao baixo índice
pluviométrico, tem-se a variabilidade das
precipitações, que ocasiona a seca, fenô-
meno largamente utilizado por interesses
econômicos e políticos que, no entanto, não
implementam medidas que visem  solucio-
nar efetivamente seus efeitos. Além disso, a
busca de soluções para compensar a es-
cassez  de  recursos  hídricos no semi-

(Classificação sigilosa)

Idem O Op

O parágrafo primeiro deve descrever
a área possível (priorizando a área pre-
vista) de atuação do escalão considera-
do, particularmente se houver, entre as
OMDS, Tr de FAR regional ou Res do Esc
Sp.
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(Classificação sigilosa)

Contç An Intlg P Op TEJÙ Fl x/y

árido tem sido, ao longo do tempo, deter-
minada pela adoção de políticas voltadas
para o armazenamento de águas de su-
perfície, que são insuficientes para garan-
tir a manutenção do emprego e do nível de
renda da população. Assim, enquanto o
combate às secas for centrado em solu-
ções que evitem as necessárias mudan-
ças estruturais, esta porção do território
continuará atrasada, com um fraco avanço
das forças produtivas, e sua sociedade
permanecerá nas atuais condições, sem
maiores chances de transformação,
marcada pela persistência do poder con-
servador que domina a região.

b. Relevo
1) Na divisa PI/PE/CE: a CHAPADA

DO ARARIPE (D-5), possui grande impor-
tância econômica e psicossocial, visto
que, em função de seu clima mais ameno,
em pleno Polígono da Seca, proporciona
melhores condições para a atividade agrí-
cola, possuindo, por conseguinte, uma
maior densidade populacional que o en-
torno.

2) O PLANALTO DA BORBO-REMA,
paralelo ao litoral, de AL ao RN, verdadeiro
“degrau” que marca a passagem da Zona
da Mata para o Agreste.

c.Hidrografia
1) O R SÃO FRANCISCO (F-4) é,

sem dúvida, o mais importante de todo o
NE. Apresenta boas condições de
navegabilidade, podendo receber embar-
cações maiores no trecho entre PIRAPORA/
MG e JUAZEIRO/BA (E-5). O referido curso
de água é atravessado, por balsa, nas
áreas da SASI-3, em três locais principais:
BELÉM do S. FRANCISCO-PE / BARRA DO
TARRACHIL-BA (principal Tva - E-6),
CABROBÓ-PE

(Classificação sigilosa)
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(Classificação sigilosa)

Contç An Intlg P Op TEJÙ Fl x/y

/ PEDRA BRANCA – BA  e IBÓ-PE / IBÓ-BA
(E-6), nessa última com um fluxo de 01 a 02
balsas por dia. Em alguns trechos isola-
dos, o afunilamento do rio aumenta a cor-
renteza, com o surgimento de pequenas
corredeiras e extrema dificuldade para uti-
lização de remos para o Dsloc de botes.
Cerca de 80% da maconha da R está
plantada ao longo de suas ilhas e/ou mar-
gens.

2) Ainda na SASI-3, o Rio PAJEÚ (E-
6 e D-7), afluente do S. FRANCISCO, que
atravessa trecho do sertão pernambucano,
de Norte para Sul; sua importância para as
comunidades por onde passa é tão signi-
ficativa que a área é geograficamente co-
nhecida como “Sertão do Pajeú”. Essa R é
própria para o plantio de maconha. O Rio
MOXOTÓ (E-7), também afluente do S.
FRANCISCO, caracteriza o limite E do as-
sim chamado “Polígono da Maconha”; ao
longo do seu curso favorece o plantio da
erva, embora sua concentração maior se
dê nos municípios de IBIMIRIM/PE e
PETROLÂNDIA/PE (E-7).

d. Condições meteorológicas
1) Clima e temperatura: semi-árido,

com oscilação da temperatura entre 21º e
32º C.

2) Lua, ICMN/FCVN e previsão do
tempo:

dados atualizados podem ser
obtidos no site do INPE na Internet
(www.INPE.cptec.br).

e. População
1) Fruto de uma abrangência

territorial muito grande, a população
inserida da ZSI-NE (CMNE) não apresenta
padrões de comportamento e de condi-
ções de vida uniformes. Se considerarmos
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

(Classificação sigilosa)

Devem ser enfatizadas as caracterís-
ticas da população que possam orientar,
prioritariamente, o planejamento das ope-
rações psicológicas e ACISO.
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como fator de aferição do grau de desen-
volvimento e prosperidade dos grupos
sociais, veremos que o NE apresenta IDH
bem inferior ao do País (0,608 x 0,83).
Dentro do NE, SE é o estado de melhor
índice.

2) A Distr espacial da população
também varia muito, desde uma taxa de
mais de 100 hab/km², em torno das capi-
tais até 5 a 6 hab/km² em trechos do sertão,
notadamente no Oeste da BA, e Sul do PI
e MA.

3) O respeito às autoridades cons-
tituídas, a religiosidade, a hospitalidade e
o rancor nas ofensas, ainda são traços
presentes na cultura sertaneja.

4) Nas localidades do interior, o
principal meio de Com é, ainda, a rádio-
difusão.

5) As populações urbanas, em es-
pecial nas regiões metropolitanas, sofrem
das mazelas sociais comuns aos gran-
des centros, tais como: falta de sanea-
mento, habitação e saúde, evasão esco-
lar, pressão do crime organizado e pobre-
za generalizada.

2. PRINCIPAIS CENÁRIOS VISUALI-
ZADOS NA SASI-3

a. Emp em Op de GLO na região metro-
politana do RECIFE (RMR) ou região me-
tropolitana de MACEIÓ (RMM), para fazer
face à greve parcial das PMs daqueles
Estados; a greve poderá ser desen-
cadeada separada ou sucessivamente
nas duas UF, Prio AL como estopim das
manifestações.

b. Emp em Op GLO, compondo FT
Federal, em missões de Seg e Ap Log/

(Classificação sigilosa)

São listadas as hipóteses de empre-
go da Força Terrestre (cenários) que ori-
entarão os planos de operações.
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Com os OSP, em áreas de plantio intensivo
de maconha, particularmente nos Estados
de PE e BA,  para missões de erradicação
dessa e combate aos crimes conexos.

c. Emp de tropa federal para a garantia
de eleições, em todos os níveis, na área de
responsabilidade da SASI-3.

d. Emp de Tr Fed na defesa do comple-
xo HE do Rio S. FRANCISCO (hoje sob
gerência da CHESF), contra ameaças de
invasão e sabotagem.

e. Emp de tropa federal para o
desbloqueio de rodovias, na área da ASI-II.

f. Para os cenários descritos nos itens
a. até d. serão elaborados Plj específicos,
pelo EMG da Bda, os quais serão remeti-
dos às OMDS de acordo com sua participa-
ção naqueles planejamentos. Para o pre-
visto no item e. ou em outras situações
(como greve de PM em outros Estados) a
Bda e suas OMDS valer-se-ão, principal-
mente, dos mementos de emprego da Tr
em Op de GLO, bem como dos Plj desen-
volvidos pelos Esc Sp.

3.  CARACTERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS

a. Greve das PM
1) Com base na experiência acumu-

lada nos últimos episódios deste tipo,
pode-se inferir os seguintes eventos e ato-
res a serem confrontados:

a) a adesão das OPM é, quase
sempre,  parcial; Elm  de  OPM  mais
especializadas e aquarteladas, como Tr
Chq, Cavalaria  e  Op Esp, normalmente

(Classificação sigilosa)

A experiência anterior, se houver,
deve ser transcrita.
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apresentarão menores índices de ade-
são, podendo ser empregadas com algum
grau de segurança, Par no controle de
distúrbios executados por Elm estranhos à
corporação policial-militar ou
patrulhamento/Gda.

b) ..........................

b. Ap às Op de erradicação de maconha
e crimes conexos

1) As Op .../99 e .../00 foram excelen-
tes modelos de planejamento, atuação e
adestramento da tropa nestas ações. Os
Plj executados naquelas ocasiões pode-
rão, com poucas alterações, ser utilizados
em Op futuras.

2) O crime organizado (CO), no ser-
tão, está estruturado em quadrilhas que
atuam em áreas conhecidas; essas qua-
drilhas possuem características próprias,
diferentes do CO em outras regiões do
País, sendo a principal delas o fato de o
comando ser exercido por grupos de fami-
liares ;

3) Em meados de 19..., quadrilhas
sertanejas no sertão começaram a com-
prar armamento pesado.

4) A par disso tudo, as repetidas
estiagens no sertão têm causado o colap-
so da agricultura local; sabedores das di-
ficuldades do sertanejo, muitas quadri-
lhas têm cooptado elementos locais para
o plantio de maconha, que rende lucros
muito superiores ao de qualquer outra
cultura aos pequenos produtores locais.
Configurou-se, então, uma área do sertão
conhecida como “Polígono da Maconha”; a
renda proveniente do tráfico alimenta ain-
da mais o poder econômico da MS, permi-
tindo-lhe crescer em poder de fogo e até
em influência política.

(Classificação sigilosa)

Deverá ser descrito um sumário dos
dados mais relevantes que caracterizem
os  fatores  da   decisão, em  especial  a
força oponente e a obtenção do apoio da
população.
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5) A Aç das quadrilhas na R chegou
a tal ponto que se tornou inseguro o trânsito
de bens e pessoas por diversas rodovias
do sertão, notadamente as Rv BR 428,
entre ... e ..., BR 316/116 entre ... e ... e PE
360, entre ... e ... (E-5), trazendo enormes
prejuízos para a economia regional.

6) As diversas operações da Polícia
Federal (PF) sobre as plantações de ma-
conha em ilhas do Rio S. FRANCISCO têm
se revelado cada vez mais difíceis, em face
da carência de meios e da pulverização
das grandes culturas.

7) A ACISO sempre deverá ter um
destaque nestas Op, em face da repercus-
são favorável na mídia no tocante à ima-
gem do EB.

c. Garantia de eleições

d. Defesa das HE do Rio S. FRANCIS-
CO

e. Bloqueio de estradas
..................................

f. Em quaisquer cenários descritos, nas
Aç   da    Tr   Federal   é    importante   a presença
de Eqp vídeo e foto, de modo sigiloso, para
registro dos fatos, em contraposição a even-
tuais deturpações e/ou manipulações exe-
cutadas por .... As OMDS devem organizar,
desde já, tais Eq, preferencialmente uma
por SU, Ads seu Emp nos Exc realizados.

(Classificação sigilosa)

Orientações de caráter geral são
transcritas por último.
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4. OUTROS DADOS E CONHECIMENTOS
DE INTELIGÊNCIA

a.Movimentos de classe/grupos de pres-
são

1) Os MLT são atuantes em diversos
municípios ao longo da calha do Rio S.
FRANCISCO, Par ... e .... Estão bastante
organizados na R da Zona da Mata, Par em,
...

2) ..............................

b. Armt CO
1) As quadrilhas adquirem ou mes-

mo “alugam” armamento pesado, com ra-
zoável facilidade, sendo os pontos de ven-
da mais comuns ..., ... e ...; alguns armeiros
conseguem adulterar o Armt original (como
um Mq 7,62mm adaptado com carregador
de 20 tiros).

2) Muitas vezes as armas são trans-
portadas desmontadas nas laterais de
picapes ...

c. EEI
1) A 14ª Bia AAAe deverá comple-

mentar as Mdd preventivas em inteligência
pelo acompanhamento do...

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

Acuse estar ciente.

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

(Classificação sigilosa)

São citados outros dados disponí-
veis que, atendam a mais de um cenário
em particular.

Os EEI podem ser citados aqui, evi-
tando-se a transcrição de missões de
Intlg específicas às OMDS no corpo do
plano. Pode-se citar apenas “de acordo
com o Plano/Diretriz de Inteligência em
vigor”.

O fecho segue a regra geral.
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F-8. MEMENTO Nr 12 - PLANO DE INTELIGÊNCIA

(Classificação sigilosa)

Nr do exemplar
Órgão expedidor
Local de expedição
Data-hora
Indicativo

PLANO DE INTELIGÊNCIA

Referências: ...

1. SITUAÇÃO

a. Forças oponentes

b. Forças amigas

c. Meios recebidos e retirados

d. Hipótese(s)

2. MISSÃO

3. EXECUÇÃO

a.Concepção

b. Objetivos de inteligência (*)

c. Missão aos elementos subordinados (*)

d. Pedidos ao escalão superior e vizinhos (*)

e.Segurança

Obs: (*) para aliviar o corpo do P Intlg, constam, normalmente, do Plano de
Busca, anexo ao P Intlg.

4. LOGÍSTICA

5. COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA

6. PESSOAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS

a) _________________
Cmt

Anexos (quando for o caso)
Distribuição (quando for o caso)
Autenticação (quando for o caso)

(Classificação sigilosa)
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F-9. MEMENTO Nr 13 - PLANO DE CONTRA-INTELIGÊNCIA

(Classificação sigilosa)

Nr do exemplar
Órgão expedidor
Local de expedição
Data-hora
Indicativo

Anexo (PLANO DE CONTRA-INTELIGÊNCIA) ao PLANO DE INTELIGÊNCIA

Referência

1. SITUAÇÃO

a. Forças oponentes

b. Forças amigas

c. Meios recebidos e retirados

d. Hipótese(s)

2. MISSÃO

3. EXECUÇÃO

4. DIVERSOS

Anexos (quando for o caso)

Distribuição (quando for o caso)

Autenticação (quando for o caso)

(Classificação sigilosa)

F-10. PLANO DE BUSCA

O Plano de Busca poderá ser um dos anexos ao Plano de Inteligência. O
modelo deste documento encontra-se nas IP 30-1 A ATIVIDADE DE INTELIGÊN-
CIA MILITAR - 2ª PARTE - A INTELIGÊNCIA NAS OPERAÇÕES MILITARES.
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F-11. MEMENTO Nr 14 - PLANO DE INTERDIÇÃO

(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr....de....cópias
Organização expedidora
Local (pode ser em código) da expedição
Grupo data-hora da assinatura
Número de referência

PLANO DE INTERDIÇÃO NR ...

(Acrescentar tipo, número de série e/ou título)
Referências: (cartas e outros documentos)

Hora civil: (se for necessário - é interessante o uso do fuso ZULU, para a F Ae)

1. SITUAÇÃO

a. Forças Inimigas
- Fazer referência à hipótese considerada nas O Op ou P Op.

b. Forças Amigas
- Citar aquelas que, pertencendo a outras forças singulares, atuarão, ou

poderão atuar, em proveito do escalão considerado, no tocante às Op de
interdição.

c. Meios recebidos
- Citar e referir-se à situação de comando, ao tempo de permanência, etc.

2. MISSÃO

- Descrever de modo sucinto, tendo por base as Dtz emanadas do escalão
Sp.

3. EXECUÇÃO

a. Conceito da operação
1) Descrever as operações de interdição citando:

a) data/hora do seu desencadeamento;
b) sua finalidade, dentro de cada fase da manobra do escalão

considerado;
c) quem executará as operações de interdição, citando os escalões

diretamente subordinados, meios postos à disposição pelo Esc Sp e meios de
outras forças singulares do mesmo nível ou nível superior.

2) Anexo (listagem de objetivos de interdição) - listar os objetivos de
interesse do escalão considerado, estabelecendo prioridades, prazos, graus
de interdição e adequação dos meios que poderão participar da operação.

(Classificação sigilosa)
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b. Ordens aos elementos subordinados
- As ordens aos Elm subordinados terão o caráter de diretriz de interdição

e orientarão o Plj das Op de interdição desses mesmos elementos até o nível
brigada.

c. Outras prescrições

Referir-se a:
1) alvos de interdição não listados e surgidos em curso de operações;
2) prazo para a remessa dos planos de interdição dos diversos escalões

diretamente subordinados ao escalão considerado;
3) autorização ou não para coordenação no nível Ex Cmp/FAT e

oportunidade para tal; (1)
4) designação de alvos de interdição por meio de um sistema alfa-

numérico para o escalão considerado e elementos diretamente subordinados;
 .................................................................
15) outras medidas de coordenação que possam interessar às ações da

Art, da Eng, de Com Elt, etc em proveito das operações de interdição;
16) restrições a serem impostas, se for o caso.

Acuse estar ciente

a)_____________________
Comandante

Anexos:

Distribuição:
Autenticação

(Classificação sigilosa)

Obs: (1) Apenas no escalão FTTO.
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F-12. MEMENTO NR 15 - LISTAGEM DOS OBJETIVOS DE INTERDIÇÃO
(ANEXO AO PLANO DE INTERDIÇÃO)

(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr ... de ... cópias
Organização expedidora
Local da expedição
Grupo data-hora da assinatura
Número de referência

ANEXO...(LISTAGEM DOS OBJETIVOS DE INTERDIÇÃO) ao Plano de
Interdição Nr ...

(Acrescentar tipo, número de série e/ou título)
Referências: (cartas e outros documentos)

Hora civil: (se for necessário)

1. LISTAGEM DOS OBJETIVOS

2. OBSERVAÇÕES
...............................................................................
Acuse estar ciente

a) _____________________________
Comandante

Apêndices:
Distribuição
Autenticação

(Classificação sigilosa)

Obs: quando distribuído junto com o plano de interdição, não tem cabeçalho
nem fecho. Basta constar apenas o título e as referências.

(1) Coordenadas geográficas e/ou código do objetivo.
(2) Descrição do objetivo.
(3) Prazo em que se deseja sua interdição.
(4) Grau do dano desejado: “d” - destruir; “a” - avariar.
(5) Prioridade para atuação sobre o alvo.
(6) Citar o elemento a ser empregado - da F Ter, da F Ae ou da F Nav.

OÃÇANGISED
)1(

OVITEJBO
)2(

OZARP
)3(

UARG
)4(

EDADIROIRP
)5(

OTNEMELE
ODAGERPME

)6(
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ANEXO G

REGISTROS E RELATÓRIOS DE ESTADO-MAIOR

ARTIGO I

APRESENTAÇÃO

G-1. INTRODUÇÃO

O Capítulo 2 deste manual apresenta informações gerais a respeito de
documentos de EM. Este anexo apresenta modelos não informatizados dos
principais documentos. Entretanto, adaptações devem ser feitas para possibilitar
a maior utilização possível dos modernos recursos técnicos, particularmente de
informática, na organização dos mesmos, considerando a quase instantaneidade
da informação no moderno campo de batalha (informação em tempo real).
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G-2

ARTIGO II

REGISTROS

G-2. DIÁRIO DE SEÇÃO DE ESTADO-MAIOR - EXEMPLO

(Classificação sigilosa)

(Classificação sigilosa)

ROIAM-ODATSEEDOIRÁID
OREMÚNANIGÁP

1
SANIGÁPEDOREMÚN

3

OÃÇAZINAGRO
OÃÇALATSNIUO

LACOL
ODOÍREP

AED

4ª ztMfnIadB GM/AROFEDZIUJ
AROH
0042

ATAD
__02luJ02

ATAD
__02luJ12

medrOedrN
edaroh/ataD

arutanissa
AROH

esnegasnem,sotnemicetnocA
snedro

oãçA
etnednopserroc

.......................
13

.......................
522112

..........
0421

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

4ª edaeráuorebiL-ztMfnIadB
512112meoãinuer

............
2E,4E,1E,trC

G-2

edrN
medrO

edaroh/ataD
arutanissa

AROH ,sotnemicetnocA
snedroesnegasnem

oãçA
etnednopserrocadartnE adíaS

63 0141
3ª adartnE-ztMfnIadB

atrebaOCEHCAPleC
rT,ME,trC

73 026112 0361
oãçidepxE-01rNpOO

.036112me
qrA,rT,ME

83 0071
2ª amrofnI-ztMfnIadB

mocotatnocotiefrevah
1o º .ogiminixEC

rT

93 5171
1º 31afeR-CCR ª adB

san547112sàdlBfnI
.UAIPedsedadimixorp

rT,ME,trC

04 0371

31 ª áreS-dlBfnIadB
1olepadaçrofer º CCR

san547112me
UAIPedsedadimixorp

rT,ME,trC

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

ODAGERRACNELAICIFOODEMONEOTSOP
OHNIDOGleCneT

ARUTANISSA

(Classificação sigilosa)

(Classificação sigilosa)
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G-3. CADERNOS DE TRABALHO

a. Caderno de trabalho da 1ª seção

Índice do caderno

1. EFETIVOS
a. Controle de efetivos

1) Registros e relatórios
a) Registros
b) Relatórios

2) Perdas
a) Dados sobre perdas
b) Fatores de perdas
c) Perdas no período

b. Administração do pessoal
1) Qualificação militar
2) Movimentação
3) Promoção

2. RECOMPLETAMENTO
a. Pedido
b.Recebimento
c. Distribuição

3. MÃO-DE-OBRA
a. Legislação
b. Necessidades
c.Recrutamento
d. Pagamento
e. Apoio logístico

4. MORAL E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL
a. Moral

1) Indicadores
2) Moral nas unidades

b. Assistência ao pessoal
1) Atividades logísticas

a) Rpo, Rc e recreação
b) Suprimento reembolsável
c) Serviço postal
d) Banho e lavanderia

2) Outras atividades
a) Licença
b) Serviço especial
c) Assistência religiosa
d) Finanças
e) Condecorações
f) Assistência jurídica
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b. Caderno de trabalho da 2ª seção

5. SEPULTAMENTO
a. Busca
b. Identificação
c.Evacuação
d. Espólios

6. DISCIPLINA E JUSTIÇA MILITAR
a. Disciplina

1) Indicadores
2) Disciplina nas unidades
3) Ausência e deserção
4) Extraviados

b. Justiça militar
c. Polícia do exército

7. PG E CIVIS INTERNADOS
a.Evacuação
b. Internamento
c.Tratamento
d. Outros assuntos

8. ADMINISTRAÇÃO DO QG/PC

Índice do caderno

1. SITUAÇÃO GERAL DO INIMIGO
2. OPERAÇÕES DO INIMIGO

a. Efetivos e dispositivo
b. Ordem de batalha
c. Reservas e reforços
d.Novos processos de combate, armas e

equipamentos do Ini
e.Aeroterrestre
f. Artilharia
g. Blindados
h.Cavalaria
i. Defesa antiaérea
j. Defesa anticarro
l.Engenharia
m. Comunicações e GE
n. Força aérea
o.Atividades de defesa química, biológica

e nuclear
q. Infantaria
r. Logística
s. Mísseis
t. Reconhecimento
u. Outros elementos
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3. OUTRAS INFORMAÇÕES
a. Identificações do inimigo
b.Organização, valor e eficiência de com-

bate do inimigo
c.Equipamento
d. Personalidades inimigas
e. Perdas
f.Moral
g. Organizações logísticas
h. Ap Log e instalações logísticas
i.Topografia
j.Condições meteorológicas
l. Outras atividades não consideradas

anteriormente
4. CONTRA-INTELIGÊNCIA

a.Generalidades
b.Espionagem
c. Sabotagem
d. Atividades políticas
e. Propaganda e boatos
f.Diversos

5. POSSIBILIDADES DO INIMIGO
a.Enumeração
b. Análise e discussão
c. Probabilidade relativa de adoção
d.Vulnerabilidades

6. CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO DE
OPERAÇÕES
a.Condições Meteorológicas
b.Terreno
c. Outras características
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c. Caderno de trabalho da 3ª Seção

Índice do carderno

1. NOSSA SITUAÇÃO

a. Localização das unidades e limites

b. Atividades das unidades

2. UNIDADES VIZINHAS E TROPAS DE
APOIO

a. Unidades vizinhas e limites

b. Tropas de apoio

3. NOSSAS OPERAÇÕES
a. Comando e Controle

b. Inteligência

c. Manobra

d. Apoio de Fogo

e. Defesa Antiaérea

f. Mobilidade, Contramobilidade e Prote-
ção

g. Apoio Logístico

h.Aeroterrestres

i.Aeromóveis

j. Guerra Eletrônica

l. Defesa QBN

m. SEGAR

n. Força Aérea

o. Outras operações

4. SINCRONIZAÇÃO

5. EFICIÊNCIA DE COMBATE

6. RESULTADO DAS OPERAÇÕES

7. DIVERSOS
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d. Caderno de trabalho da 4ª Seção

Índice do caderno

1. SITUAÇÃO Log NO FIM DO PERÍODO

2. ORGANIZAÇÃO DO APOIO

3. LOGÍSTICA

a. Suprimento
1) Efetivo apoiado
2) Situação do suprimento

a) Cl I
b) Cl II
c) CI III
d) Cl IV
e) Cl V (Mun) e Cl V (Armt)
f) CI VI
g) CI VII
h) Cl VIII
i) CI IX
j) CI X

3) Art regulados e controlados
4) Recursos locais
5) Material salvado e capturado
6) Diversos

b.Transporte
c. Saúde

1) Evacuação
2) Hospitalização
3) Diversos

d.Manutenção
e.Engenharia
f. Recursos humanos
g.Salvamento

4. INSTALAÇÕES
a. Escalão superior
b. Escalão subordinados e apoiados
c. Outros elementos

5. DEFAR

6. CONTROLE DE DANOS

7. DIVERSOS
a. Limites
b. P C R
c. Estudo de situação, planos, ordens e

relatórios
d. Outros assuntos
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e. Caderno de trabalho da 5ª Seção

Índice do caderno

1. DESDOBRAMENTO DAS UNIDADES DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS
CIVIS

2. AUXILIO À POPULAÇÃO CIVIL
a.Suprimento
b. Saúde
c. ACISO

3. ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS
a. Administração pública
b. Finanças públicas
c. Segurança pública
d. Justiça
e. Educação pública
f. Saúde pública
g. Bem-estar público
h. Defesa civil

4. ATIVIDADES ECONÔMICAS
a. Economia e comércio
b. Alimentação e agropecuária
c.Controle de propriedade
d. Apoio de suprimento & população

5. ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
a. Trabalhos e serviços públicos essen-

ciais
b. Transportes públicos
c. Comunicações públicas

6. ATIVIDADES ESPECIAIS
a. Pessoas deslocadas refugiadas e eva-

cuadas
b. Artes, movimentos e arquivos
c. Assuntos religiosos
d. Idioma
e. Informações à população

7. COMUNICAÇÃO SOCIAL
a. Relações públicas
b. Informações Públicas

8. DIVERSOS
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ARTIGO III

RELATÓRIOS PERIÓDICOS

G-4. RELATÓRIO PERIÓDICO DE PESSOAL

a. Memento Nr 16 - Relatório periódico de pessoal

(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr de cópias
Organização expedidora
Local
Data-hora
Número de referência

RELATÓRIO PERIÓDICO DE PESSOAL NR ...

Período abrangido (de data-hora a data-hora)

Referências: (cartas e outros documentos)

Instruções de segurança (se existentes - exemplo: DESTRUIR DENTRO DE
48 HORAS APÓS O RECEBIMENTO)

1. EFETIVOS

a. Controle de efetivos
1) Contabilidade de efetivos - Efetivos previstos e existentes e localiza-

ções das unidades (enumerar, separadamente, as orgânicas e as em reforço
e as inclusões durante o período).

2) Perdas - Perdas durante o período; perdas de combate e administra-
tivas; perdas de oficiais e praças que desempenham funções-chave.

b.Administração de pessoal - Discussão de qualquer problema ou situação
incomum sobre classificação, designação, promoção , transferência, anulação
de classificação, passagem para reserva, rodízio, exclusão, afastamento e
administração de pessoal.

2. RECOMPLETAMENTO

Recebimento, pedidos não atendidos, qualificações e estudos de
recompletamentos.

3. MÃO-DE-OBRA

Quantidade e atividades do pessoal civil da organização.

(Classificação sigilosa)
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(Classificação sigilosa)

Contç ... Fl x/y

4. MORAL E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

a. Moral
Relato sucinto das condições do moral das unidades, incluindo fatores

que contribuem para aumentá-lo ou reduzi-lo.

b. Atividades logísticas
Relação do pessoal que tenha freqüentado os campos de repouso ou

recreação. Resumo de outros serviços assistenciais logísticos prestados.

c. Outras atividades
Relação do pessoal que tenha recebido medalhas e condecorações.

Resumo de outros serviços assistenciais, não logísticos, prestados.

5. SEPULTAMENTO

Enterros realizados e mortos aguardando sepultamento (amigos e inimi-
gos); número de mortos incluindo os identificados e os não identificados;
localização de cemitérios e sepulturas isoladas; processos de espólios.

6. DISCIPLINA E JUSTIÇA MILITAR

Informações sobre quaisquer problemas especiais relativos a justiça,
disciplina, extraviados e polícia do exército.

7. PRISIONEIROS DE GUERRA E CIVIS INTERNADOS

a. Número de prisioneiros de guerra capturados durante o período (relacio-
nados por unidade captora) e outras informações.

b. Número de civis internados, local do internamente e outras informações.

8. ADMINISTRAÇÃO DO QG/PC

Deslocamento, organização, abrigos e uso de edificações não militares.

9. DIVERSOS

Atividades importantes e nomes dos que tenham se distinguido nessas
atividades. Outros dados não constantes nos parágrafos anteriores.

(a)_____________________
Comandante

Anexos
Distribuição
Autenticação

(Classificação sigilosa)
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G-5. RELATÓRIO PERIÓDICO DE INTELIGÊNCIA

a. Memento Nr 17 - Relatório periódico de inteligência

(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr de cópias
Unidade expedidora
Local (pode ser em código)
Data-hora
Número de referência

RELATÓRIO PERIÓDICO DE INTELIGÊNCIA NR ...

Período abrangido: (de data-hora a data-hora)
Referências: (cartas e documentos importantes)

Instruções de segurança: (se existentes - exemplo: DESTRUIR DENTRO
DE 48 HORAS APÓS O RECEBIMENTO)

1. SITUAÇÃO GERAL DO INIMIGO

Dar um resumo da situação do inimigo em toda a frente incluindo as
atividades gerais e as principais modificações ocorridas durante o período.
Dados muito longos devem ser apresentados graficamente, em anexos ou
apêndices.

2. ATIVIDADES DO INIMIGO

Este parágrafo, juntamente com os outros que se seguem, apresenta
pormenores da situação resumida no parágrafo 1. As informações detalhadas
apresentadas neste parágrafo dizem respeito a todas as atividades operacionais
e podem ser apresentadas graficamente, em calcos, cartas, esboços e
anexos. Os subparágrafos são omitidos quando não houver informações
disponíveis ou estiverem adequadamente apresentadas em outras partes deste
relatório.

a. Terrestre - Contém as atividades de combate das armas, reservas e
reforços, incluindo as defesas inimigas, campos de minas, fortificações,
barreiras, obstáculos e outros trabalhos defensivos.

b.Aéreo - Contém as atividades da força aérea tais como bombardeio, apoio
aéreo aproximado, reconhecimento aéreo, observação aérea e operações
apoiadas pelo ar.

(Classificação sigilosa)
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(Classificação sigilosa)

Contç ... Fl x/y

c.Aeroterrestre

d. Irregular

e. Operações QBN

f.Guerra eletrônica

g.Outros - Normalmente, contém observações não constantes de outros
parágrafos, como reserva, reforços, novas táticas, novas armas e novos
equipamentos e instalações de apoio logístico. Também inclui informações
técnicas.

3. ORDEM DE BATALHA

Freqüentemente, este parágrafo fará apenas uma referência à carta de
situação do inimigo (ou calco) e ao anexo ou apêndice da ordem de batalha que
é apresentado da forma abaixo. Quando determinado pelo comandante,
mudanças radicais na ordem de batalha podem ser resumidas neste parágrafo,
além de serem apresentadas e discutidas em detalhes no anexo ou apêndice
“Ordem de Batalha”.

a. Composição e dispositivo

b. Valor - pessoal, armas e equipamento

c. Táticas

d. Instrução

e. Loqística

f. Eficiência em combate

g. Dados diversos

4. CONTRA-INTELIGÊNCIA

Quando as necessidades de distribuição o justificarem, este parágrafo ou
partes dele devem constar de um anexo ou apêndice.

a. Generalidades - Resumo da situação de contra-inteligência durante o
período.

b. Espionagem

(Classificação sigilosa)

G-5



G-13

C 101-5

(Classificação sigilosa)

Contç ... Fl x/y

c. Sabotagem

d. Subversão

e. Segurança das comunicações e guerra eletrônica - Inclui os sistemas de
comunicações e guerra eletrônica empregados na dissimulação.

f. Diversos

5. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E METEOROLÓGICAS

Sumário dos efeitos das condições climáticas e meteorológicas nas
operações durante o período.

6. TERRENO

Usar anexos, cartas e calcos sempre que possível. Incluir a influência nas
operações futuras, se for o caso.

7. ANÁLISE E DISCUSSÃO

Este parágrafo apresenta e discute, sucintamente, as possibilidades e
vulnerabilidades do inimigo. As conclusões são a determinação do comandante
quanto às linhas de ação mais prováveis de adoção pelo inimigo, em ordem de
prioridade, e suas vulnerabilidades que possam ser exploradas por nós e pelos
escalões superiores e subordinados.

a. Possibilidades do inimigo

b. Vulnerabilidades do inimigo

c. Conclusão

Acuse estar ciente

(a)______________________
Assinatura

Anexos: qualquer Doc Intlg pode ser difundido com um anexo ou apêndice
ao relatório. Embora anexos sejam um meio de difusão detalhada de dados e/
ou conhecimentos de Intlg, deve-se tomar cuidado para evitar duplicação e não
avolumá-lo.

Distribuição:

Autenticação:

(Classificação sigilosa)
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G-6. RELATÓRIO PERIÓDICO DE OPERAÇÕES

a. Memento Nr 18 - Relatório periódico de operações

(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr__ de_ cópias
Organização expedidora
Local (pode ser em código)
Data-hora (inclusive mês e ano)
Número de referência

RELATÓRIO PERIÓDICO DE OPERAÇÕES NR...

Período abrangido: (de data-hora a data-hora)
Referências: (cartas ou outros documentos)

Instruções de segurança (se existentes - exemplo: DESTRUIR DENTRO DE
48 HORAS APÓS O RECEBIMENTO)

1. NOSSA SITUAÇÃO NO FIM DO PERÍODO

Apresentação da situação tal como se encontrava ao fim do período,
incluindo certas particularidades que exijam a atenção do comando superior e
a localização e a atuação das principais unidades. A maior parte dos detalhes
deve ser indicada genericamente, num calco da situação ou numa carta, em
anexo, quando possível.

2. INFORMAÇÕES SOBRE OS ELEMENTOS VIZINHOS E TROPAS DE APOIO

Todas as informações sobre a atuação das grandes unidades vizinhas e de
apoio, durante o período e que são importantes para as operações da unidade
considerada, incluindo operações das unidades aéreas e navais.

3. NOSSAS OPERAÇÕES DURANTE O PERÍODO

Um resumo das operações que foram realizadas pelas principais unidades
de combate subordinadas, por sistema operacional. Quando for o caso, os
detalhes podem ser indicados num calco de situação ou carta, em anexo.

4. SINCRONIZAÇÃO

Relato de como foi executada a sincronização dos sistemas operacionais,
dificuldades e aspectos positivos, tempo de resposta das unidades. Pode
incluir uma visualização das atividades que visem sincronizar ações e elemen-
tos nas operações subseqüentes.

(Classificação sigilosa)
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(Classificação sigilosa)

Contç Rel Per Op Nr... Fl x/y

5. EFICIÊNCIA DE COMBATE

Relato da eficiência de combate da unidade considerada, incluindo todas as
alterações ocorridas durante o período. Quando for o caso, levar em conside-
ração: moral, efetivos, estado da instrução, estado físico, situação dos
suprimentos e equipamentos e tempo durante o qual as unidades têm estado
em contato.

6. RESULTADOS DAS OPERAÇÕES

Apresentação dos resultados das operações efetuadas pela unidade como
um todo e pelas principais unidades de combate subordinadas, incluindo,
quando conveniente, todos os resultados específicos que terão efeito na
atribuição de missões futuras para a unidade, como um todo, ou às unidades
de combate subordinadas. Todos os detalhes, de sucesso ou insucesso, de
interesse para o escalão superior devem ser incluídos.

7. DIVERSOS

Detalhes não aplicáveis nos parágrafos anteriores, tais como: condições
meteorológicas, condições das estradas e quaisquer outros fatores que
possam influir nas operações da unidade.

(a)____________________
Comandante

Anexos:

Distribuição:

Autenticação:

(Classificação sigilosa)

G-6



C 101-5

G-16

G-7. RELATÓRIO PERIÓDICO DE LOGÍSTICA

a. Memento Nr 19 - Relatório periódico de logística

(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr de cópias
Unidade expedidora
Local (pode ser em código)
Data-hora (inclusive mês e ano)
Indicativo de referência

RELATÓRIO PERIÓDICO DE LOGÍSTICA NR

Período abrangido: (de data-hora a data-hora)
Referências: (cartas ou outros documentos)

Instruções de segurança: (se existentes - exemplo: (DESTRUIR DENTRO
DE 48 HORAS APÓS O RECEBIMENTO)

1. SITUAÇÃO LOGÍSTICA NO FIM DO PERÍODO

Localização dos limites e instalações logísticas. Representar em carta ou
calco, quando possível.

2. SUPRIMENTO

a.Efetivo apoiado
Efetivo médio apoiado durante o período em pessoal e animais, estes sfc.

b. Situação do suprimento
1) Níveis. Mencionar, para cada instalação e classe de Sup, os níveis

autorizados, as quantidades existentes no início do período, as quantidades
recebidas e distribuídas durante o período e as quantidades existentes no fim
do período. Quando for o caso, incluir os Sup que estejam sendo Trnp e créditos
remanescentes na instalação de Ap.

2) Artigos regulados. Para cada artigo de suprimento considerado
escasso ou de particular importância na ocasião, apresentar os mesmos dados
do item 1).

c. Recursos locais
Mencionar, para cada item e área de obtenção, as quantidades e valores

(reais ou avaliados) dos recursos locais.

(Classificação sigilosa)
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(Classificação sigilosa)

Contç Rel Per Log Nr ... Fl x/y

d.Diversos
Excessos, salvados, material capturado e suprimentos especiais, tais

como formulários e publicações, suprimentos para assuntos civis e suprimen-
tos do serviço especial. Mencionar os dados que forem necessários, tal como
item b 2).

3. TRANSPORTE

Para cada subparágrafo a seguir, relatar, sucintamente, como se vêm
processando os movimentos mais importantes e os congestionamentos
verificados.

a.Aguaviário
Semelhante ao subparágrafo b a seguir; mencionar, separadamente, os

oceânicos, os costeiros e os de hidrovias interiores.

b.Rodoviário
1) Tonelagem de suprimento, Nr Vtr e Nr de indivíduos transportados.

Discriminar os transportes a longa distância e os locais.
2) Viaturas de transporte e tratores. Discriminar as empregadas nos

transportes a longa distância e nos locais. Para cada tipo de viatura, mencionar
o total indisponível, especificando as indisponíveis por categoria de manuten-
ção.

3) Terminais - Citar para cada terminal: tonelagem de suprimentos;
número de indivíduos transportados; tonelagem retida; Trnp aguardando carga
ou descarga; equipamento do terminal disponível e Eqp do terminal que está
sendo utilizado.

c.Ferroviário
Semelhante ao subparágrafo b.

d.Dutoviário
Semelhante ao subparágrafo b.

e. Aéreo
Semelhante ao subparágrafo b.

f. Transporte de suprimento
Tonelagens de suprimentos recebidos na área e evacuados da área.

Classificar pelos meios de transporte.

g. Transporte de pessoal
Quantidade de pessoal recebido na área e evacuado da área. Classificar

pelos meios de transporte.

(Classificação sigilosa)
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(Classificação sigilosa)

Contç Rel Per Log Nr ... Fl x/y

h. Recursos locais
Mencionar as fontes de obtenção, as quantidades e valores dos recursos

locais referentes a transporte.

4. SAÚDE

a.Generalidades
Atendimento feito pelas instalações de saúde.

b.Evacuação
Pessoal ferido, lesionado ou doente no início do período na unidade,

recebidos das unidades apoiadas, recebidos das unidades subordinadas;
evacuados por meio aéreo, terrestre ou aquático; revertidos ao serviço; mortos,
na unidade no fim do período aguardando evacuação. Devem ser incluídos
dados sobre pacientes e óbitos de civis e prisioneiros de guerra.

c. Hospitalização
Apresentar os leitos autorizados, existentes em operação e em uso.

d. Recursos locais
Mencionar os recursos locais disponíveis referentes à saúde, quantida-

de, valores e localização.

5. MANUTENÇÃO

Para cada serviço ou tipo de material, apresentar a quantidade de artigos ou
classes que estavam aguardando manutenção no início do período, os que
tenham sido recebidos e completados e os que ainda necessitam manutenção
no fim do período. Apresentar, também, os recursos locais disponíveis
referentes à manutenção.

6. ENGENHARIA

Enumerar os principais projetos, mostrando, para cada um, a percentagem
do que já foi executado, do que se acha em execução e o que falta para concluir.
Fazer menção à disponibilidade e utilização de recursos locais.

7. SALVAMENTO

Citar as principais ações executadas em cada atividade bem como dados
estatísticos dos meios salvados.

(Classificação sigilosa)
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(Classificação sigilosa)

Contç Rel Per Log Nr ... Fl x/y

a. Combate a incêndios.

b. Controle de avarias

c. Controle de danos.

d.Reboque.

e. Desencalhe ou reflutuação de meios.

f. Resgate de materiais acidentados, cargas ou itens específicos.

g. Resgate de recursos humanos.

8. DIVERSOS

a. Limites
Alterações verificadas no período e providências para atender às mudan-

ças de limites previstas.

b. Postos de comando
Localização atual; providências relativas aos Dsloc realizados e os

previstos.

c. Alterações de reforço durante o período
Recebidos, Distr e retirados (indicar data/hora). Incluir, quando for o caso,

os Ap.

d.Segurança
Perdas e danos nas atividades logísticas devidas ao inimigo, movimentos

subversivos ou causas naturais. Citar as providências tomadas a respeito.

e. Planos e ordens
Recepção e distribuição de plano ou instruções logísticas. Anexar uma

cópia de cada ordem logística ativa (ou alterações delas) distribuídas desde o
último relatório.

f. Outros assuntos de logística
Assuntos de logística não tratados anteriormente.

(a)_________________
Comandante

Anexos:

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

(Classificação sigilosa)
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G-8. RELATÓRIO PERIÓDICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS
CIVIS

a. Memento Nr 20 - Relatório periódico de Com social e assuntos civis

(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr __ de__ cópias
Organização expedidora
Local (pode ser em código)
Data-hora (inclusive mês e ano)
Número de referência

RELATÓRIO PERIÓDICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS
CIVISNR

Período abrangido (de data-hora a data-hora)
Referências: (cartas ou outros documentos)

Instruções de segurança: (se existentes: - exemplo:
DESTRUIR DENTRO DE 48 HORAS APÓS O RECEBIMENTO)

1. SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS NO FIM DO
PERÍODO

Localização e atividades das unidades de comunicação social e assuntos
civis; alterações importantes nas áreas operacionais de comunicação social e
assuntos civis; principais incidentes e acontecimentos desde o último relatório
(indicar na carta ou em calco, quando possível).

2. ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS (usar anexos, se necessários)

a. Administração pública

b. Finanças públicas

c. Segurança pública

d. Justiça

e. Educação pública

f. Saúde pública

g. Bem-estar público

h. Defesa civil

(Classificação sigilosa)
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(Classificação sigilosa)

Contç ... Fl x/y

3. ATIVIDADES ECONÔMICAS (UTILIZAR ANEXOS, SE NECESSÁRIOS;
APRESENTAR EM FORMA DE QUADRO, QUANDO POSSÍVEL).

a. Economia e comércio

b. Alimentação e agropecuária

c. Controle de propriedades

d. Apoio de suprimento à população

4. ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS (UTILIZAR ANEXOS, SE NECES-
SÁRIOS, APRESENTAR EM FORMA DE QUADROS, QUANDO POS-
SÍVEL).

a. Trabalhos e serviços públicos essenciais

b. Transportes públicos

c. Comunicações públicas

5. ATIVIDADES ESPECIAIS

a. Artes, monumentos e arquivos

b. Pessoas deslocadas, refugiadas e evacuadas

c. Assuntos religiosos

d. Idioma

e. Informações à população

f. Ação comunitária

6. COMUNICAÇÃO SOCIAL

a. Relações públicas

b. Informações públicas

(Classificação sigilosa)
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(Classificação sigilosa)

Contç ... Fl x/y

7. DIVERSOS

Indicar quaisquer propostas e pedidos especiais, tais como; problemas
existentes sobre pessoal de comunicação social e assuntos civis; pedido de
unidades adicionais de comunicação social e assuntos civis; propostas sobre
eliminação de controle, restrições, etc; propostas sobre doutrinação de tropa,
etc; outros assuntos não especificados nos parágrafos anteriores.

Acuse estar ciente.

(a)__________________
Comandante

Anexos:

Distribuição:

Autenticação:

(Classificação sigilosa)
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ARTIGO IV

RELATÓRIOS E SUMÁRIOS DIVERSOS

G-9. RELATÓRIO PARTICULAR - EXEMPLO

(Classificação sigilosa)

DE: Cmt 19ª Bda Inf Mtz
PARA: Cmt 44ª DE

Mensagem Nr 28, 281416 Jul 20... Às 281410 h patrulha de reconheci-
mento observou e identificou nas proximidades de SÃO DOMINGOS DO
PRATA (43º05’’W - 19º50’S) 10 CC médios do 2Q/244. Bda Bld em coluna
aberta, deslocando-se para W pela Rv 31 à velocidade de aproximadamente 20
km/h.

(Classificação sigilosa)

Obs: relatórios particulares são empregados para Msg imediatas, em todos
os escalões, a fim de transmitir informes julgados importantes. Não há um modelo;
contudo, deve responder: quem/o que/quando/como. A transmissão deve ser
rápida.

G-10. SUMÁRIO DE INTELIGÊNCIA

a. Memento Nr 21 - Sumário de inteligência

(Classificação sigilosa)

1. UNIDADE EXPEDIDORA (OBRIGATÓRIO)

2. HORA E DATA DA EXPEDIÇÃO (OBRIGATÓRIO)

3. SUMÁRIO DAS ATIVIDADES INIMIGAS NO PERÍODO

a. Atividade terrestre

b. Localização dos elementos mais avançados

c. Atividades de comunicações e guerra eletrônica

d. Atividades QBN

(Classificação sigilosa)
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(Classificação sigilosa)

e.Atividade aérea

f. Outras (novos processos de combate, contra-inteligência, etc)

4. PERDAS DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

a. Pessoal (mortos e feridos em ação)

b. Prisioneiros de guerra

c. Equipamento destruído ou capturado

5. NOVOS OBSTÁCULOS E BARREIRAS

6. ATIVIDADES LOGÍSTICAS

7. NOVAS IDENTIFICAÇÕES

a. Unidades

b.Personalidades

8. MOVIMENTO DO INIMIGO

9. ESTIMATIVA DO NÚMERO E TIPOS DE VEÍCULOS

10.CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E DO TERRENO

11. DISCUSSÃO RESUMIDA DAS POSSIBILIDADES DO INI (OBRIGATÓRIA)

12. CONCLUSÃO (OBRIGATÓRIA)

(Classificação sigilosa)

OBSERVAÇÃO: omitir os itens não necessários, exceto os indicados
como obrigatórios, e incluir outros que julgar convenientes.
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G-11. RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DE OPERAÇÕES

a. Memento Nr 22 - Relatório de Situação de Operações

(Classificação sigilosa)

EXEMPLAR Nr de cópias
Organização expedidora
Local (pode ser em código)
Data-hora
Número de referência

RELATÓRIO DE SITUACÃO DE OPERAÇÕES NR ...

Período abrangido: (de data-hora a data-hora)
Referências: (cartas ou outros documentos)

1. INIMIGO

a. Unidades em contato

b. Reservas inimigas - que podem interferir na situação local.

c.Atividades do inimigo - breve descrição das atividades do inimigo, durante
o período coberto pelo relatório.

d. Apreciação sintética do efetivo, dos meios materiais, do moral do inimigo
e do provável conhecimento que tem da nossa situação.

e. Conclusões abrangendo as linhas de ação possíveis do inimigo.

2. NOSSA SITUAÇÃO

a. Localização dos elementos mais avançados

b. Localização das unidades, PC (QG) e limites

c. Localização das unidades vizinhas e das tropas de apoio

d. Breve descrição das operações durante o período: seus resultados

e. Grandes unidades (ou unidades) que não pertencem à organização

3. LOGÍSTICA

Informações gerais sobre a situação logística, se não for a normal, e sua
influência sobre a situação tática.

Classificação sigilosa)
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(Classificação sigilosa)

4. GENERALIDADES

Informações não abrangidas nos itens anteriores.

5. AVALIAÇÃO DO COMANDANTE

Para ser realizada quando ordenada pelo comandante superior.

Acuse estar ciente

(a)___________________
Comandante

Anexos

Distribuição

Autenticação

(Classificação sigilosa)

OBSERVAÇÕES

1. Nos escalões divisão e superiores, é normal o uso de relatórios escritos
e minuciosos. Nos escalões inferiores à divisão, empregam-se, normalmente, os
relatórios sob a forma de mensagem.

2. Quando já tenham sido enviados relatórios especiais com informações
detalhadas, a elas podem ser feitas referências no parágrafo apropriado do
relatório de situação; por exemplo, no parágrafo 1 poderá constar o seguinte: “Ver
Sumário de Inteligência Nr... “

3. Se a situação descrita em relatório anterior não tiver sido modificada, é
suficiente esclarecer: “sem alteração”.

4. No interesse da clareza e brevidade deve ser feito largo emprego de
calcos.

5. Podem ser utilizadas as abreviaturas regulamentares quando aplicáveis,
exceto quando em operações com forças aliadas.

6. Os relatórios de situação são expedidos pelos meios mais rápido
possíveis. Quando transmitidos verbalmente, devem ser confirmados por escrito.

7. Os relatórios de situação são numerados seguidamente durante o
decorrer de toda a campanha.
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G-12. SUMÁRIO DIÁRIO DE PESSOAL

Instruções para preenchimento
1) Na coluna (a), são lançadas as unidades orgânicas da Bda, seguindo-

se as unidades em reforço.
2) As colunas (b) e (c) destinam-se ao lançamento dos efetivos previstos

no QOD e dos efetivos realmente existentes discriminando-os por oficiais e
praças.

3) As colunas (d) a (h) destinam-se ao lançamento das perdas de
combate com discriminação dos mortos, feridos, desaparecidos, capturados e
total das perdas de combate, tanto em oficiais como em praças. Por “desapare-
cidos” entende-se os militares que passam a ausentes de suas unidades
involuntariamente, por mais de 48 horas. Para a Bda, esses elementos só serão
considerados “perdas”, 6 (seis) dias após ter a unidade comunicado a ausência.

4) As perdas fora de combate e administrativas são registradas nas
colunas (i) e (j).

5) Na coluna (k) é lançado o total de perdas diárias.
6) As inclusões, seja de pessoal de recompletamento destinado a

preencher os claros das unidades, seja de recuperados, são lançadas nas
colunas (l) e (m).

Obs: por “recuperados” entende-se aqueles militares que, tendo
passado à situação de desaparecidos, de capturados ou de feridos baixados a
uma instalação de saúde na ZC, retornam a sua unidade dentro de um certo
período, após processamento regular, sem passar pela cadeia de recompletamento.

7) A coluna (n) destina-se ao lançamento do efetivo realmente existente
na data da confecção do documento.

8) Nas colunas (o) a (u), são lançadas as perdas acumuladas que
correspondem ao somatório das perdas diárias sofridas por uma unidade a partir
do momento em que foi mobilizada ou tornada operacional, até o dia em que seja
considerada extinta, desmobilizada ou que retorne para seus aquartelamentos de
tempo de paz.

9) Os dias em que a Bda e suas unidades de combate estiverem
efetivamente cumprindo missão de combate (mesmo como reserva em um
dispositivo qualquer) são lançados na coluna (v) “Dias em combate”. Não serão
computados dias em combate se a GU ou a U for retirada da frente para
recompletamento ou treinamento, por exemplo, indo para campos de repouso e
de instrução ou áreas de recuperação.

10) As colunas (w) a (z) destinam-se ao registro de PG capturados pelas
unidades. São considerados “remanescentes” os PG que não foram evacuados
pelas unidades durante o período considerado. Na coluna (z) - total acumulado -
é registrado o número total de PG capturados pela unidade, alterando-se este total
dia a dia.

11) Diariamente, após o fim do período, normalmente às 1800h, o E1
recebe dos S1 de todas as unidades orgânicas, das de combate, de apoio ao
combate e em reforço, os totais diários de suas perdas, inclusões e PG.

Estes dados são registrados nas colunas apropriadas, consolidados
e transmitidos ao Esc Sp, referidos ao mesmo horário fixado para as U. São
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portanto, os seguintes dados que o E1 transmite ao escalão superior diariamente:
a) totais da organização, de perdas diárias, dias em combate,

inclusões e PG;
b) totais, por unidades e subunidades, orgânicas do efetivo existente

nas datas de confecção do documento;
c) totais, por unidades e subunidades em reforço, do efetivo existente

na data de confecção do documento das perdas diárias, das inclusões e dos PG
capturados;

d) os números que não tenham se modificado no período, não
necessitam ser transmitidos.

12) Qualquer observação, inclusive perdas de pessoal chave, etc, é
relacionada na coluna de observações.
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ANEXO H

REUNIÕES E CONFERÊNCIAS MILITARES

ARTIGO I

REUNIÃO MILITAR

H-1. GENERALIDADES

a. Uma reunião militar, na maioria das vezes de curta duração, se constitui
num tipo de comunicação empregado para apresentar dados e informações
específicos a Cmt, EM ou outros grupos. As técnicas de estado-maior, utilizadas
em tais reuniões, são determinadas pela finalidade a que se destinam, pela
responsabilidade exigida e pela função e atribuições de quem a dirige.

b. Existem, dentre outros, quatro tipos diferentes de reuniões militares
principais: de informação, de decisão, de esclarecimento da missão e de EM.

H-2. REUNIÃO DE INFORMAÇÃO

a. Este tipo de reunião se destina a informar sobre fatos que necessitem ser
perfeitamente compreendidos e interpretados.

b. Exemplos de ocasiões em que uma reunião de informação deva ser
realizada:

(1) informação de alta prioridade, requerendo atenção imediata;
(2) informações de natureza complexa, tais como: planos com variados

aspectos, sistemas, estatísticas ou cartas topográficas, exigindo explanação
detalhada;

(3) dado ou informação controversos, implicando explicação pormenori-
zada.
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c. As reuniões de informação tratam principalmente com fatos. Compreen-
dem uma breve introdução, a fim de definir o assunto e orientar o auditório. Não
deve incluir conclusões ou propostas.

H-3. REUNIÃO DE DECISÃO

a. Tal reunião se destina à obtenção de uma decisão ou de uma solução a
um problema. Nos escalões mais altos, é mais empregada nas matérias que
requeiram decisões de comando ou que tratem de assuntos táticos. Nos escalões
DE e inferiores a este, emprega-se um tipo mais informal e modificado de reunião
para decisão.

b. A reunião de decisão pode ser comparada a um estudo de EM oral e nela
se integram cada um dos elementos principais que participam de um estudo de
EM. A seqüência descrita é, normalmente, a ordem mais lógica.

(1) Separar, definir e situar o problema, estabelecendo que a finalidade
da reunião é alcançar uma decisão. Compreende dados de todas as origens para
mostrar que existe um problema e que uma decisão faz-se necessária.

(2) Estabelecer hipóteses, se necessário. Estas devem ser tanto
razoáveis, como bem fundamentadas.

(3) Apresentar os fatos que conduzem ao problema. Esta parte da reunião
é essencialmente idêntica a de uma reunião de informação e as mesmas regras
gerais aplicam-se a ambas. Quem orienta ou realiza a reunião deve ser objetivo
e deve estabelecer todos os fatos importantes de modo acurado e completo. Fatos
existentes que conduzam diretamente ao problema, mesmo conhecidos previa-
mente pelas pessoas que participam da reunião, são necessariamente revistos.
Desde que da reunião deve resultar uma decisão, os participantes são lembrados
de todos os fatos pertinentes e diretamente relacionados com o problema. Novos
fatos, desconhecidos dos participantes, que se limitem àqueles orientados
diretamente para o problema e que possam influir na decisão, são levados ao
conhecimento de todos.

(4) Discutir as linhas de ação. Estas são levantadas e analisadas
sucintamente. As vantagens e desvantagens de cada uma são determinadas e
comparadas como no parágrafo “discussão” do estudo de estado-maior. O
orientador ou relator da reunião apresenta os possíveis resultados de cada linha
de ação e os riscos potenciais compreendidos.

(5) Estabelecer conclusões. O orientador ou relator da reunião apresenta
o grau de aceitação ou a ordem de mérito de cada L Aç, em face do estabeleci-
mento da discussão.

(6) Apresentar recomendações ou propostas. O relator da reunião
expressa verbalmente sua(s) proposta(s), da mesma forma empregada para
aprovação pelo comandante de uma decisão. Ao apresentar suas propostas, o
relator deve estar preparado para abordar a coordenação que se fizer necessária.

c. Como o propósito firmado inicialmente para a reunião foi o de chegar a
uma decisão, o relator deve recebê-la ao seu término. Quando na conclusão não
for obtida uma decisão, esta deve ser solicitada a quem cabe dá-la. O relator
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verifica, então, o entendimento perfeito da decisão. Havendo dúvidas, solicita
esclarecimentos.

d. Seguindo-se à reunião, se o chefe do EM não estiver presente, o relator
informa da decisão do comandante ao adjunto do Ch EM, ao subcomandante ou
a um outro oficial a quem tenha sido delegada tal competência.

H-4. REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTO DA MISSÃO

a. Esta é um tipo de reunião militar empregada para transmitir dados, prover
instruções específicas ou fazer uma apreciação da missão.

b. Em uma situação operacional ou quando a missão é de natureza crítica,
pode tornar-se necessária tal reunião para proporcionar, isoladamente ou a grupos
de unidades, maior número de dados do que os contidos nas ordens. A reunião
para esclarecimento da missão reitera e complementa ordens, proporcionando
outros detalhes necessários e instruções particularizadas e, também, provendo
uma explanação ou explicação do significado de seu papel ou finalidade. Este tipo
de reunião é realizado com cuidado para assegurar-se de que não provoque
confusão ou conflito com as ordens originais.

c. Esta reunião é, normalmente, orientada por um só oficial, que pode ser
o Cmt, um assistente deste, um oficial do EM ou um representante designado,
dependendo da natureza da missão ou do escalão considerado.

H-5. REUNIÃO DE ESTADO-MAIOR

a. O propósito da reunião de EM é assegurar uma coordenação ou
unificação de esforços. Isto pode compreender a troca de informações ou dados,
transmissão da decisão dentro do comando, comunicação de diretrizes ou
apresentação de instruções ou de orientações. Para cumprir tais propósitos, a
reunião pode conter características dos três tipos de reunião anteriormente
mencionados ou qualquer combinação deles.

b. Os elementos participantes de uma reunião de EM variam com o escalão,
com o tipo de missão a ser cumprida e com a determinação do comandante.
Normalmente comparecem à reunião o Cmt, seu assistente ou o subcomandante,
o Ch EM, e o representante mais antigo de cada seção do estado-maior geral e
do especial. Representante dos principais comandos subordinados podem,
também, estar presentes.

c. Nas guarnições militares, as reuniões de EM são, normalmente,
previstas periodicamente. Reuniões de EM não previstas podem ser convocadas
sempre que se fizerem necessárias. Nos comandos dos grandes escalões (acima
de divisão), tais reuniões são, freqüentemente, mantidas na base de uma
regularidade periódica. Em operações, as reuniões de EM são um recurso valioso,
em uma situação operacional, em que uma apreciação completa da situação pelo
Cmt e pelo EM não possa ser realizada por outros processos.
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d. Os assuntos tratados numa reunião do EM são variados. Nos escalões
mais baixos, tópicos de aplicação imediata à organização e às operações podem
ser discutidos, enquanto que nos escalões mais elevados a reunião pode tratar
mais de assuntos que envolvam o cumprimento de políticas e estratégias. Em
campanha ou em outras operações militares, os assuntos táticos predominam.
Quando as reuniões do EM são mantidas na base de uma regularidade periódica,
a essência da apresentação de cada oficial do EM pode se constituir numa
atualização de assuntos já conhecidos.

e. Normalmente, o Ch EM preside cada reunião. Designa os elementos
representativos de cada seção do EM para apresentar assuntos de interesse para
todos os presentes ou que necessitem coordenação. Cada oficial do EM prepara-
se para a reunião em sua respectiva área de responsabilidade.

f. A apresentação dos estudos de situação de EM, culminando numa
decisão do Cmt de adotar uma L Aç específica, é uma forma de reunião de EM
empregada nos comandos em operações. Neste tipo de reunião os oficiais do EM
interessados seguem os mesmos processos gerais prescritos para o estudo de
situação de EM.

H-6. TÉCNICAS DE REUNIÃO

a. Existem quatro fases para a realização de uma determinada reunião;
análise da situação; plano da reunião; realização da reunião e relatório ou ata.

b. Análise da situação - Esta fase compreende a avaliação da audiência
(participantes) e da ocasião; a determinação da finalidade; o tempo disponível; o
levantamento e a inspeção das instalações; e a programação dos trabalhos
preparatórios.

(1) Audiência
(a) A ocasião e as características da audiência incluem as seguintes

considerações:
- quem deve participar da reunião e por quê?
- quais as funções e atividades do pessoal reunido? - Quanto de

conhecimento profissional sobre o assunto têm os participantes?
- o que é esperado do responsável pela reunião (relator)?

(b) Antes da reunião e mediante um contato individual inicial, o
responsável pela mesma deve indagar das possibilidades de cada oficial que deve
dela participar.

(2) Finalidade - O relator deve entender qual a finalidade da reunião que
tem a responsabilidade de conduzir. Deve ele apresentar fatos ou fazer recomen-
dações ou propostas? A finalidade determina a natureza da reunião.

(3) Tempo disponível - Freqüentemente, determinar o tipo, as instalações
o os trabalhos preparatórios necessários. O relator deve conhecer o tempo
disponível para a reunião, antes de estruturá-la.

(4) Instalações - O relator considera as instalações disponíveis; por
exemplo: se a reunião processar-se-á em uma sala de trabalho (gabinete), por ser
impossível o uso de equipamento pesado. A disponibilidade de meios visuais e de
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informática e o tempo são considerações a serem feitas. O relator elabora um
plano detalhado de apresentações e se assegura de que seus auxiliares, quando
empregados, conheçam suas tarefas.

(5) Trabalhos preparatórios - Devem ser cuidadosamente programados.
O oficial relator elabora uma “lista de verificação para a reunião” (exemplo no final
do anexo), realiza um estudo inicial dos assuntos e até onde estes devem ser
abordados e estabelece os aspectos a considerar para o cumprimento de cada
tarefa. Prevê as instalações que permitam realizar a prática e solicita opiniões a
respeito.

c. Plano da reunião
(1) Tal plano varia com o tipo e a finalidade da reunião e tem um aspecto

semelhante a um plano de sessão de instrução. A análise fornece as bases para
esta determinação. Quando se prevê uma reunião informal, ela constitui-se, entre
outras coisas, de uma reunião de informações, da seleção de pontos capitais, da
forma de como apresentar tais pontos e da escolha de meios auxiliares visuais.
Quando a reunião assume características do tipo decisão, além da narração
sucinta dos fatos, o relator deve definir o problema, enunciar e analisar as linhas
de ação, apresentar conclusões e propostas e obter uma decisão compreensível.

(2) Principais etapas na preparação de uma reunião.
(a) Reunião do material.
(b) Conhecimento total do assunto a ser abordado.
(c) Identificação dos pontos capitais.
(d) Ordenação dos pontos capitais numa seqüência lógica.
(e) Previsão de apoios.
(f) Seleção dos meios auxiliares.
(g) Estabelecimento da exposição oral.

d. Realização da reunião - O sucesso de uma reunião militar depende da
maneira pela qual ela é conduzida. Um desenvolvimento baseado em um total
conhecimento do assunto concorre para que a audiência se torne convincente
sobre a matéria em pauta. O relator mantém uma postura militar, porém, com
naturalidade. Emprega gestos e movimentos naturais e evita maneirismos. A
apresentação do relator se caracteriza pela concisão, objetividade e precisão.
Deve estar consciente dos seguintes fatores essenciais específicos:

(1) a sua finalidade básica é a de apresentar o assunto de forma direta
e assegurar-se de que a audiência o compreenda totalmente;

(2) não empregar sumários ou introduções extensos e enfadonhos;
(3) a concisão permite manter a atenção da audiência; ilustrações devem

ser utilizadas como meios auxiliares para a apresentação das questões;
(3) o relator emprega um processo lógico para atingir as conclusões e

propostas; não deve conduzir-se por opinião pessoal ou envolver-se emocionalmente;
- o relator deve esperar e estar preparado para interrupções e perguntas

sobre qualquer ponto durante a reunião; quando estas interrupções ocorrerem, o
relator responde às questões ou, então, informa que serão tratadas mais tarde,
durante os debates; ao mesmo tempo, não permite perguntas que o afastem do
assunto ou da seqüência planejada para a apresentação, quando a questão for
tratada mais tarde nos debates, o relator, no momento oportuno, faz uma
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referência específica sobre a questão anteriormente formulada; o relator deve estar
preparado para apoiar, pela explanação, qualquer assunto específico à reunião;
antes de apresentar seu trabalho, antecipa-se sobre possíveis questões que
possam ser formuladas e prepara-se para respondê-las.

e. Relatório (ata) - Após o término da reunião, o relator prepara uma ata
ou documento equivalente para registro. Tal documento deve ser breve, contendo,
entretanto, o assunto, a data, o tempo e o local da reunião, bem como os postos,
nomes e funções dos presentes. A essência da reunião deve ser registrada de uma
forma muito concisa. Propostas e sua aprovação, desaprovação, ou aprovação
com modificações são registradas, bem como qualquer instrução ou ação direta
resultante da reunião que se destine ao cumprimento. Quando persistir dúvida
quanto ao propósito sobre a decisão tomada, um esboço do documento é
apresentado a quem couber decidir, com as devidas correções, antes de ser
elaborado em sua forma definitiva. O documento para registro (ata) é distribuído
às seções do EM, aos órgãos que devem executar ações ou instruções prescritas
na decisão ou àqueles cujas operações ou planos possam ser influenciados.

ARTIGO II

CONFERÊNCIA MILITAR

H-7. GENERALIDADES

a. Os Cmt e os oficiais do EM constatam que sua participação em
conferência é uma necessidade freqüente. Conferências, além de substituírem
visitas e troca de correspondência, servem como um meio de assegurar coorde-
nação, pelas seguintes razões:

(1) é mais eficiente na produção de resultados oportunos e completos,
quando o tempo disponível é insuficiente para as visitas e para a tramitação de
correspondência entre os vários comandos;

(2) normalmente, obtém-se maior coordenação porque todos os fatos e
os elementos capacitados a interpretar estes fatos são colocados juntos, por um
determinado período; de um modo geral, a maioria dos conflitos ou divergências
pode ser totalmente resolvido e um completo entendimento dos processos
desenvolvidos pode ser explicado a todos os órgãos representados na conferên-
cia;

(3) oferece o método mais seguro de realização do trabalho, dentro do
tempo disponível, pelas normas resultantes, que produzirão um completo ajusta-
mento dos pontos divergentes dos diversos comandos.

b. Comandantes e oficiais do EM devem possuir conhecimento das
técnicas de condução e de participação em conferências.

c. Uma conferência de Cmt é uma reunião de Cmt (ou de seus representan-
tes). Uma conferência de EM é uma reunião de oficiais do EM e, normalmente,
os principais oficiais do EM (ou seus representantes) de uma organização ou de
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várias organizações dela participam. Outros elementos do EM podem estar
presentes em uma conferência de comandantes ou em uma de EM, se necessá-
rio.

H-8. FINALIDADES DAS CONFERÊNCIAS

As conferências são convocadas para finalidades específicas, incluindo
determinação e avaliação de fatos; troca de informações e idéias; coordenação de
ações, inclusive a adoção da melhor decisão possível ou o encontro de um acordo
sobre uma área particular; solução de um problema; formulação de políticas ou
normas; e instrução ou orientação.

H-9. TIPOS DE CONFERÊNCIA

Os tipos de conferências de que o Cmt e seu EM freqüentemente participam
estão abaixo relacionados:

a. De comando

b. De estado-maior

c. De planejamento

d. De instrução

e. De comissão

f. De entrevista

g. Conferência de finalidades múltiplas, abrangendo mais de um dos
aspectos anteriores.

H-10. REALIZAÇÃO DE UMA CONFERÊNCIA

Os aspectos que devem ser considerados antes da decisão para realizar
uma conferência são:

a. Quais são os objetivos da conferência?

b. Podem ser tais objetivos alcançados com maior facilidade e eficiência por
outros processos?

c. A colimação dos objetivos mínimos de uma possível conferência é
alcançada a tempo?

d. Há disponibilidade de referências atualizadas contendo fatos essenciais
ao sucesso da conferência?

e. É o tempo tão vital que a correspondência ou visitas podem retardar
demasiadamente os acordos necessários?
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f. Quanto tempo pode ser ganho pela conferência?

g. Estão disponíveis os elementos de interesse à conferência?

h. Existe um local apropriado e com instalações convenientes disponíveis?

i. São apropriadas as finalidades propostas, a duração e a agenda?

j. Estão claramente definidas as instruções?

l. Pode uma preparação adequada ser feita no tempo disponível?

H-11. PREPAPAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA

Uma vez tomada a decisão para a realização de uma conferência, o estado-
maior prepara uma lista de verificação para seu planejamento. Tal lista auxilia o
planejador da conferência a assegurar seu entendimento exato dos propósitos, a
considerar todos os participantes, realizando uma análise das características dos
grupos que possam comparecer à reunião, a elaborar uma agenda apropriada, a
providenciar instalações, equipamentos e materiais adequados e a planejar a
preparação de um relatório final sobre a conferência com sua conveniente difusão.

H-12. CONDUÇÃO DA CONFERÊNCIA

As conferências são conduzidas de maneiras diferentes, dependendo de
sua finalidade, da autoridade do conferencista-chefe e da agenda. Quando o
propósito da conferência é solucionar um problema, o conferencista-chefe
identifica o problema e orienta o grupo na obtenção de dados, no levantamento de
hipóteses e no desenvolvimento de deduções sobre tais dados e hipóteses que
possam influir na solução. O conferencista-chefe pode levar o grupo a propor
alternativas, encorajando a liberdade de opinião, porém evitando análises ou
comparações críticas. Uma vez que alternativas tenham sido propostas pelos
participantes, o conferencista-chefe, nesta oportunidade, permite e provoca
análises críticas e uma perfeita avaliação dos fatos num esforço para conduzir o
grupo a uma solução aceitável. Pode ser necessária esta atuação sobre alguns
dos participantes ou grupos a fim de levá-los a se interessarem mais sobre o
assunto e fazer com que apresentem uma solução para o problema. O conferen-
cista-chefe deve atribuir responsabilidades a determinados grupos ou pessoas,
dentro de sua autoridade, e prosseguir no trabalho segundo o previsto na agenda.
Qualquer que seja a finalidade, o sucesso da condução de uma conferência
depende da obediência à agenda, de evitar desvios do assunto e de compilar os
resultados de forma prática para a ação que deva ser tomada após os trabalhos.
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H-13. AUTORIDADE DO CONFERENCISTA-CHEFE

A competência delegada ao conferencista-chefe influencia os procedimen-
tos a serem seguidos, tanto por ele como pelos participantes. Quando o
conferencista-chefe não tem autoridade de comando sobre os participantes, todas
as decisões, acordos, propostas ou recomendações devem ser obtidas de
comum acordo ou encaminhadas a um comando superior para aprovação e
desencadeamento da ação.

H-14. AGENDA DA CONFERÊNCIA

a. A agenda da conferência, preparada e dada ao conhecimento de todos
os participantes antes da mesma, é o principal meio pelo qual os trabalhos são
organizados em torno de um objetivo comum. A forma mais simples de uma
agenda é a de um memorando ou de uma nota para os futuros participantes,
contendo a data-hora, duração e o local da conferência, bem como uma relação
dos itens ou assuntos a serem discutidos.

b. A organização completa e cuidadosa de uma agenda, além das
especificações usuais relativas aos preparativos, inclui:

(1) o estabelecimento acurado de cada ponto a ser discutido, ressaltando
áreas de possíveis conflitos de pontos de vista, nas quais acordos são desejáveis:

(2) todo o material, dados e/ou conhecimentos de inteligência disponíveis
que possam auxiliar os participantes no seu preparo para a conferência;

(3) verificação das pessoas a quem o fornecimento de informações
especiais pode ser necessário para a conferência;

(4) uma solução proposta para o problema a ser considerada pelos
participantes.
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ARTIGO III

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA UMA REUNIÃO

H-15. EXEMPLO

1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO

a. Audiência
1) Quantos são os participantes ou membros?
2) Natureza

a) Quem compõe a audiência?
b) Há somente uma força envolvida?
c) Há mais de uma força? Civis? Estrangeiros?
d) Quais os postos, posições hierárquicas e graduação dos membros?
e) Quais são suas posições e funções oficiais?
f) Onde foram designados?
g) Quanto de conhecimento profissional sobre o assunto possuem

eles?
h) Possuem eles conhecimentos gerais ou são especialistas?
i) Quais são seus interesses?
j) Preferências pessoais?
l) Que reação pode ser prevista à realização da reunião (ou da

conferência) ou ao assunto da mesma?

b. Propósito e tipo
1) É uma reunião de informação (para informar)?
2) É uma reunião de decisão (para a obtenção de uma decisão)?
3) É uma reunião de estado-maior (para intercâmbio de informações)?
4) É uma reunião para esclarecimento da missão (para revisão de

detalhes importantes)?

c. Assunto
1) Qual é o assunto específico?
2) Quanto e até que ponto o assunto deve ser abordado?
3) Quanto de tempo deve ser previsto?

d. Instalações
1) Onde deve a reunião ser realizada?
2) Que ligações e coordenações são necessárias?
3) Quais são os meios auxiliares e outros materiais necessários?
4) Quais são as deficiências?
5) Quais as providências a adotar para eliminar as deficiências?
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2. PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS PREPARATÓRIOS

a. Análise completa da situação.

b. Preparo do esboço preliminar.

c. Determinação das necessidades: de meios auxiliares de instrução,
auxiliares (monitores), datilógrafos, estenógrafos, tradutores e todo o pessoal
necessário ao apoio da reunião.

d. Edital ou convocação ou ambos.

e. Programação dos ensaios (instalações e críticas).

f. Dispositivo para inspeção final pela autoridade responsável.

3. PLANO DA REUNIÃO

a. Reunião do material
1) Pesquisa.
2) Familiarização com o assunto.
3) Reunião de opiniões autorizadas e de fatos.

b. Preparação do esboço inicial
1) Definição do problema (quando necessário).
2) Identificação dos pontos capitais (fatos).
3) Levantamento de linhas de ação.
4) Estabelecimento de vantagens e desvantagens. Análise e compara-

ção.
5) Apresentação de uma conclusão ou de recomendações ou propostas.
6) Preparação de um esboço da situação.
7) Inclusão de meios auxiliares visuais.
8) Complementação do material apropriado necessário.
9) Inspeção pela autoridade responsável.

c. Revisão e primeira publicação do plano
1) Assegurar-se que os fatos são importantes e necessários.
2) Inclusão de todos os fatos ou dados necessários.
3) Previsão e inclusão de respostas a possíveis perguntas ou questões.
4) Verificação e retoques finais do material.

d. Plano para utilização dos meios visuais
1) Verificação da simplicidade - Facilidade de leitura e entendimento.
2) Estabelecimento de métodos para sua utilização.

e. Prática
1) Ensaio (com auxiliares e meios visuais).
2) Aprimoramento.
3) Seleção dos pontos capitais.
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4) Elaboração de um esboço para memória.
5) Estabelecimento de alternativas.
6) Emprego de palavras precisas e características.

4. REALIZAÇÃO DA REUNIÃO

a. Postura
1) Atitude militar.
2) Movimentos significativos.
3) Contato visual.
4) Gestos.
5) Maneirismos.

b. Voz
1) Tom.
2) Volume.
3) Variedade (modulação).
4) Velocidade.
5) Pronúncia.

c. Atitude
1) Metódica ou sistemática (procedimento militar).
2) Prestimosa.
3) Humor natural.
4) Confiante.
5) Resposta às questões ou perguntas.

5. CONTINUIDADE

a. Assegurar o entendimento.

b. Registrar as decisões.

c. Informar ou participar às autoridades apropriadas.
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ANEXO I

CENTRO DE OPERAÇÕES TÁTICAS

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

I -1. FINALIDADE

a. Planejar ações oportunas de EM que digam respeito às operações
realizadas pelo escalão considerado, consoante com a diretriz emanada do
comandante.

b. Prover o comando com informações avaliadas e atuais, necessárias a
uma tomada de decisão.

I-2. DEFINIÇÃO

O centro de operações táticas (COT) é uma instalação (órgão) de comando
na qual meios de comunicações e pessoal são centralizados para controlar e
coordenar as operações táticas em curso. É, normalmente, estabelecido nos
escalões exército de campanha, DE e, quando necessário, nas brigadas indepen-
dentes e FT valor unidade. Vale lembrar que as brigadas são GU, organizadas
como elemento de combinação de armas e não de sistemas operacionais,
diferentemente da DE e escalões superiores onde estes sistemas estão presen-
tes. Daí a existência apenas do CCAF nos escalões brigada e unidade, pois a
principal função de controle nestes elementos diz respeito à integração fogo-
manobra. A disponibilidade de outros meios em reforço a estes elementos poderá
indicar a necessidade da ativação de um COT.
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I-3. NECESSIDADE DO CENTRO DE OPERAÇÕES TÁTICAS

a. O advento de armamento QBN, o acréscimo de meios orgânicos de
lançamento a longo alcance, o incremento das possibilidades da guerra eletrôni-
ca, da defesa antiaérea, da mobilidade e a maior dificuldade do controle do uso
de espaço aéreo, agravaram a complexidade dos problemas do exercício do
comando. O sucesso no campo de batalha e a sobrevivência tornam-se, cada vez
mais, dependentes da capacidade de um EM em assessorar o comandante na
tomada de decisões precisas e oportunas.

b. O centro de operações táticas possibilita uma reação de EM imediata
pela provisão de pessoal qualificado capaz de processar, restabelecer, analisar
e difundir dados de forma a serem utilizáveis com rapidez, além de proporcionar
a colocação dos elementos de coordenação mais próximos da decisão.

I-4. FUNÇÕES DO CENTRO DE OPERAÇÕES TÁTICAS

O centro de operações táticas tem como função assessorar o comandante
no que diz respeito a:

a. direção, controle e coordenação das operações de combate e das de
apoio ao combate e logístico em curso, tanto dos elementos orgânicos como dos
em apoio ou em reforço;

b. integração do apoio ao combate fornecido por outros elementos da força
terrestre ou de outras forças singulares, contido no conceito da operação do Cmt;

c. coordenação das operações de combate com as de outros elementos da
força terrestre ou de outras forças singulares, tanto quanto for necessário ou
autorizado pelo Esc Sp.

ARTIGO II

ORGANIZAÇÃO

I-5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

a. A autoridade e responsabilidade dos membros do EM no centro de
operações táticas estão compreendidas pelos deveres e responsabilidades dos
oficiais do EMG e especial e pela doutrina de EM contida nos capítulos 2 e 4, deste
manual.

b. O Ch EM é responsável pela execução das tarefas de EM e pela eficiência
e rapidez das ações. Exerce a direção geral do EM, inclusive dos representantes
deste no centro de operações táticas, bem como a supervisão do funcionamento
deste.

c. O E3 tem responsabilidades de assegurar a coordenação e a integração
dos meios disponíveis de apoio ao combate com as operações táticas.
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d. A coordenação minuciosa das atividades operacionais correntes das 2ª
e 3ª seções (inclusive E2 e E3 do ar), do apoio de fogo, da DAAe, da Av Ex, da
força aérea, das comunicações, da guerra eletrônica, da defesa QBN e da
engenharia, é realizada no centro de operações táticas.

e. As 1ª e 4ª seções mantêm uma representação mínima no centro,
normalmente, no elemento de operações E2/E3.

f. A 5ª seção é representada no centro somente quando se impuser uma
imediata coordenação de comunicação social e/ou assuntos civis com as
operações táticas em curso.

g. As atribuições dos centros de operações táticas de exército de
campanha e de divisão de exército são essencialmente as mesmas, diferindo
apenas pelo fato do segundo estar mais intimamente ligado às operações de
combate.

I-6. MEIOS

a. Meios que o comandante deve controlar e coordenar
(1) Os elementos de manobra orgânicos, integrantes ou em reforço, e as

forças aeroterrestres ou aeromóveis disponíveis.
(2) Os elementos de apoio ao combate orgânicos, integrantes ou em

reforço incluindo os relativos ao:
(a) apoio de fogo superfície-superfície;
(b) apoio de fogo superfície-ar;
(c) apoio de guerra eletrônica;
(d) apoio de comunicações;
(e) apoio biológico, químico e nuclear, se for o caso;
(f) apoio de engenharia de combate;
(g) apoio proporcionado por unidades de operações psicológicas, de

camuflagem, de comunicação social e assuntos civis e de forças especiais;
(h) apoio de dados meteorológicos fornecidos por unidades de arti-

lharia.

b. Apoio ao combate que o comandante integra
(1) Apoio aerotático da força aérea.
(2) Apoio de fogo naval.
(3) Apoio de dados meteorológicos fornecidos pela FAe.

I-7. COMPOSIÇÃO

a. Basicamente, o centro de operações táticas é um agrupamento de
elementos das seções do EMG e especial interessadas nas operações táticas em
curso e no conseqüente apoio ao combate e logístico. Os elementos operacionais
das 2ª e 3ª seções do EM constituem o núcleo do centro de operações. Os
elementos operacionais das outras seções do EMG e especial são incluídos no
centro de operações à medida que se tornem necessários, para assegurar
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presteza nas reações do EM, nas decisões e na implementação das decisões.

b. A organização interna dos elementos é flexível e o número de represen-
tantes em cada elemento pode variar com as necessidades operacionais e com
o desejo do Cmt.

c. Constituição de um centro de operações táticas típico
(1) Elemento de operações E2/E3, composto das equipes do E2 (2ª

seção), do E3 (da 3ª seção) e de uma equipe de processamento de dados.
(2) Elemento de Av Ex.
(3) Elemento de defesa antiaérea.
(4) Elemento de coordenação do apoio de fogo.
(5) Elemento de apoio aerotático, composto pelas equipes do E2 do ar

e do E3 do ar.
(6) Elemento de comunicações e guerra eletrônica.
(7) Elemento de DQBN.
(8) Elemento de engenharia.
(9) Representantes das 1ª, 4ª e 5ª seções, quando necessário.

I-8. ORGANIZAÇÃO DOS CENTROS DE OPERAÇÕES TÁTICAS E RELA-
CIONAMENTO DESTE COM OS ELEMENTOS DO ESTADO-MAIOR

a. Organização - As figuras I-1 e I-2 mostram a organização esquemática
de um centro de operações táticas típico do escalão Ex Cmp e DE, bem como os
canais de supervisão e coordenação entre os elementos interessados.

b. Relação entre os elementos do centro de operações e os demais
elementos do estado maior.

(1) Todos os elementos do centro de operações táticas, além de se
comunicarem, o fazem, também, quando for o caso, com as demais seções do
posto de comando, outras seções do EM, postos de comando dos escalões
superiores, subordinados e vizinhos e, em particular, com seus similares nos
centros de operações táticas desses escalões.

(2) A equipe de processamento de dados, normalmente, não existe no
centro de operações divisionário.

(3) A sala de operações não faz parte do centro de operações táticas; é
um órgão anexo. Cada elemento do centro de operações é responsável pelo
contínuo fornecimento de informações correntes à sala de operações. As
finalidades da sala de operações são as seguintes:

(a) oferecer uma instalação adequada, não envolvida nos trabalhos do
centro de operações, onde podem ser realizadas reuniões e fornecidas orientação
e informações sobre a situação tática em curso;

(b) possibilitar a realização de conferências de planejamento conjun-
to do EM;

(c) servir como sala de trabalho para o comandante e seu EM para
planejamento de operações futuras.
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Fig I-1. Organização esquemática do COT/Ex Cmp
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Fig I-2. Organização esquemática do COT/DE
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ARTIGO III

FUNCIONAMENTO

I-9. GENERALIDADES

As operações do centro de operações táticas dependem da oportunidade
do recebimento, da distribuição, do arquivamento e da reavaliação de dados
pertinentes às operações em curso, como, por exemplo, o processamento de
dados. O uso de equipamento automatizado e/ou mecanizado é imprescindível,
pois aumenta a velocidade do processamento de dados e facilita a coordenação
das operações de EM dentro do centro. Na absoluta falta de tal equipamento,
processos manuais são estabelecidos para reduzir o tempo necessário para
submeter os dados à Metodologia Para a Produção do Conhecimento. O objetivo
consiste em assegurar uma acurada e fiel descrição da situação tática e para
evitar verificações desnecessárias de dados dentro do próprio centro.

I-10. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NUM COT TÍPICO

a. Avaliação contínua e simultânea de todas as informações disponíveis e
a conseqüente emissão de instruções oportunas.

b. Difusão de informações de combate, emissão de pedidos às seções
apropriadas do EMG (particularmente 1ª, 4ª e 5ª seções) e expedição de
instruções para as unidades táticas e unidades ou órgãos de Ap Cmb e logístico.

c. Apresentação e avaliação contínuas das informações necessárias às
operações em curso, quer táticas, quer de apoio ao combate e logístico.

d. Apresentação contínua de dados e conhecimentos de Intlg sobre a
situação e operações da força terrestre e das outras forças singulares, de maneira
a permitir decisões prontas, relativas à conduta das operações táticas e de apoio
ao combate e logístico.

I-11. MÉTODO GERAL DE TRABALHO

a. Uma vez iniciadas, as operações táticas e de apoio ao combate em curso
são supervisionadas e coordenadas através do centro de operações táticas. As
informações são recebidas permitindo que as situações amiga e inimiga,
atualizadas, possam ser conhecidas com exatidão e detalhes, a qualquer
momento. Os elementos assim atualizados, emitem diretrizes operacionais e
supervisionam as operações táticas, dentro dos limites fixados pelo comandante
e em seu nome.

b. Ao receber um pedido, os elementos interessados analisam-no simulta-
neamente, determinam as áreas de atribuição específicas dos problemas e fazem
a coordenação necessária. As diretrizes estabelecidas pelo comandante ou chefe
do EM, normalmente, resolvem os conflitos de interesses.
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c. Os representantes das 1ª, 4ª e 5ª seções acompanham, assessorando
no que lhes é pertinente e coordenando com as suas seções do EMG.

ARTIGO IV

EMPREGO TÁTICO

I-12. LOCALIZAÇÃO

O centro de operações táticas é localizado dentro do posto de comando de
um grande comando, GU ou FT, beneficiando-se da segurança física e dos meios
de comunicações estabelecidos. O seu efetivo normal deve permitir o funciona-
mento durante as vinte e quatro horas do dia.

I-13. DESLOCAMENTO

Quando um posto de comando se desloca, o centro de operações também
o faz, por escalões, a fim de assegurar a continuidade dos trabalhos operacionais.
Enquanto as comunicações não são estabelecidas no futuro PC, as operações
são conduzidas por meio do centro de operações táticas inicial.

I-14. CENTRO DE OPERAÇÕES TÁTICAS ALTERNATIVO

Normalmente, deve ser previsto o estabelecimento de um centro alternativo
capaz de imediatamente assumir as funções do centro principal. Somente em
situações especiais, como por exemplo, nas operações de garantia da lei e da
ordem, ele pode ser dispensável. Em qualquer caso, normas são estabelecidas
a fim de assegurar que o centro alternativo ou as instalações dos comandos
designados para funcionar como tal sejam atualizados, permanentemente, sobre
a situação tática em curso.

I-15. PROTEÇÃO

a. Segurança aproximada - No centro de operações táticas são utiliza-
das medidas normais de segurança, da responsabilidade de seu próprio pessoal.
A segurança aproximada do centro é integrada no plano de segurança do posto
de comando.

b. Medidas de segurança passiva - O disfarce, a cobertura e os
deslocamentos freqüentes diminuem o risco de detecção da instalação pelo
inimigo. Deve ser evitada a localização padronizada das instalações na área do
posto de comando. O equipamento de comunicações deve estar afastado das
instalações do centro de operações e operados por controle remoto, se for o caso.
Devem ser utilizados abrigos subterrâneos e outros tipos de proteção, a fim de
diminuir os danos conseqüentes de eventuais ataques. Os elementos do COT,
sempre que possível, devem operar em viaturas de modo a modularizar a
organização do centro e aumentar sua mobilidade.
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I-16. PLANEJAMENTO

O planejamento de operações futuras e a conseqüente preparação de
planos e anexos devem ser feitos nas seções do EM. A coordenação desses
planos com os elementos do centro de operações táticas é necessária para que
possam ser rapidamente complementados e atualizados quando de sua execu-
ção.

ARTIGO V

ATRIBUIÇÕES (ATIVIDADES) DOS ELEMENTOS E EQUIPES DO CENTRO
DE OPERAÇÕES TÁTICAS

I-17. GENERALIDADES

a. Os elementos das seções do EMG e especial, em centro de operações
táticas, auxiliam o comandante desempenhando funções de acordo com as
diretrizes expostas nos artigos anteriores, com as normas de cada comandante
e, ainda, com os procedimentos subseqüentes.

b. A determinação dos elementos do EM e a atribuição de funções
necessárias no centro de operações táticas é uma prerrogativa do comando e
depende da situação. As atividades e finalidades expostas neste artigo estão
sujeitas a modificações e ao acréscimo de elementos e de atividades, de acordo
com a opção do comandante. No cumprimento dessas atividades, os elementos
do centro de operações seguem os princípios básicos dos trabalhos de EM,
particularmente para assegurar a coordenação e a troca de dados e conhecimen-
tos de Intlg.

I-18. ELEMENTO DE OPERAÇÕES E2/E3

a. Elemento de operações - Os elementos de operações das 2ª e 3ª
seções integram o elemento de operações E2/E3, formando as equipes do E2 e
do E3.

b. Equipes
(1) Equipe do E2

(a) O chefe da equipe do E2 é o representante do E2 no centro de
operações táticas. Cabe-lhe assegurar a coordenação das ações de sua equipe
com as dos demais elementos do centro de operações, além da responsabilidade
pela coordenação da preparação dos anexos de Intlg, estudos de situação e
sumários referentes às operações em curso.

(b) A 2ª seção do EM e a equipe de processamento de dados realizam
uma triagem dos dados e conhecimentos de Intlg, a fim de que a equipe do E2 não
fique sobrecarregada com detalhes alheios às operações em curso.

(c) A equipe do E2 é o ponto focal de dados e conhecimentos de Intlg
referentes à situação corrente. Muitas missões de Intlg originam-se na equipe do
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E2 e são transmitidas à 2ª seção do EM para serem incorporadas ao plano de
busca da seção.

(2) Equipe do E3
(a) O chefe da equipe do E3 é o representante do E3 no centro de

operações táticas. Cabe-lhe assegurar a coordenação das ações de sua equipe
com as dos demais elementos do centro.

(b) A 3ª seção do EM e a equipe de processamento de dados
fornecem à equipe do E3 os dados e os conhecimentos de Intlg necessários à
coordenação, no centro, das operações táticas com as de Ap Cmb e Ap Log.

(c) O chefe da equipe do E3, entre outros encargos, é responsável
pela coordenação da preparação das ordens de operações e diretrizes referentes
às operações táticas em curso. É responsável pela proposta a ser feita ao E3 para
emprego dos meios à disposição, em coordenação com a equipe do E2 e outros
elementos interessados do centro de operações. Parte dessas propostas pode
ser preparada pelo elemento interessado do centro e revista pela equipe do E3,
em coordenação com a do E2.

(d) Após aprovação pelo E3 ou pelo comandante, o chefe da equipe
do E3 providencia a implementação da decisão. O Cmt e o E3 podem autorizar
o chefe da equipe do E3, no centro de operações, a decidir sobre assuntos
específicos relativos às operações e seus apoios.

(3) Equipe de auxiliares do elemento de operações E2/E3 - Ver parágrafo
I-21.

Nota: nos parágrafos seguintes, as “atribuições” e “normas de procedimen-
to” dos elementos e equipes integrantes de um centro de operações táticas
aparecem sob a forma de quadro, com a correspondência necessária entre as
“atribuições” e as respectivas “normas de procedimento”, para facilidade de
manuseio e consulta.

I-18
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I-19. EQUIPE DO E2 DO ELEMENTO DE OPERAÇÕES E2/E3

SEÕÇIUBIRTA SOTNEMIDECORPEDSAMRON

.a -edrooceoãsivrepuS
edsedadivitasadoãçan
onsodadedacsub

.odnamoc

od)IEE(gltnIedsiaicnessEsotnemelEsonodaesaB)1(
a,)INO(gltnIedsedadisseceNsartuOeetnadnamoc
iubirtaesodadedacsubedonalpoaraperp2E/qE
-edroocme,egltnIedsoãgrósoaacsubedseõssim

.sadanidrobussedadinusà,3E/qEamocoãçan
edsedadivitasadoãçanedroocaeoãsivrepusA)2(

:adazilaeréacsub
sodidepsodotnematsujauootnemalecnacolep-
ájeuqsodadeduosodidnetaetnemlaicrapesodidneta

;soirássecensiammajesoãn
,sodidepsovonodnacifidomuoodnanimreted-

olepuooãsiverropodavitom,oirássecenemrofnoc
sodideprednetaarapuoIEEsovonedotnemicelebatse

;soãgrósortuoed
sodsedadilibissopsadortnedsodidepodniubirta-

;acsubedsoãgró
soãgrósolepsoditbosodatlusersoodnahnapmoca-
sodidepso,oirásseceneuqerpmesodnasivereacsubed

;acsubedsoãgrósortuoasotief
oagltnIedsotnemicehnocuo/esodadodnidep-

;oiopameesahnizivsaçrofsàeroirepusoãlacse
edsianaceotnemidecorpedsamronodnecelebatse-
sodadedsopitsodanimretededacitámotuaoãssimsnart
sodoãsufidaarap,gltnIedsotnemicehnocuo/e
sodadeduosadíubirtaacsubedseõssimedsodatluser
edsedadinuropsodidepgltnIedsotnemicehnocuo/e

.oiopa

.b -edrooceoãsivrepuS
edsedadivitaedoãçan
edsetnerrocedacsub

.gltnIedseõçarepo

acsubedsedadivitasa3E/qEamocanedrooC)1(
saratefamassopeuqgltnIedseõçarepoedsetnerroced

.oãçalumissidedseõçareposauosacitátseõçarepo
resmedopeuqacsubedsaferatsa2EoaeõporP)2(
seõçarepoedoiemropetnemetneicifesiamsadirpmuc

.gltnIed
arapsadangisedseõssimsadoãçargetniaarugessA)3(
adacsubedsedadivitasartuomocacsubedsoãgróso

.sahnizivsaçrofsadepScsEod,açrof
gltnIedsotnemicehnocesodadassecorpeebeceR)4(
-icehnocsoednufideacsubedsoiemsolepsoditbo
sotnemele,etnadnamocoarapsetnatlusergltnIedsotnem
eseroirepussaçrofesodanidrobusseõlacse,MEod

.sahniziv

I-19



C 101-5

I-12

.c -edrooceoãsivrepus
edsedadivitasadoãçan

gltnIC

euqgltnICedsedadivitasa3E/qEamocanedrooC)1(
oaoiopaed,sacitátseõçareposaratefamassop

.oãçalumissideduoetabmoc
odsedadilibissopsadotnematnavelonodaesaB)2(
sa2Eoaeõporp,sedadilibarenluvesaicnêicifed,ogimini

me,açrofalepsadicelebatsemeresagltnICedsadidem
.3E/qEamocoãçanedrooc

sanseõçaretlaeõporp,3E/qEamocoãçanedroocmE)3(
adsaçnadumedaicnêüqesnocomoc,gltnICedsadidem

.acitátoãçautis

.d sodadsodoãçargetnI
-elesortuoropsoditbo
ertserretaçrofadsotnem
saçrofsartuosaduo
soditbosomocseralugnis

.odmColep

sortuoedgltnIedsotnemicehnocuo/esodadebeceR
.seralugnissaçrofsartuouoertserretaçrofadsotnemele
sotnemicehnocuo/esodadsortuoedzulàso-assecorP
opitomsemodsortuomocso-odnargetni,sievínopsidáj

.sodasseretnisoãgrósoarapso-odnidnufide

.e -icehnocedoãçudorP
erbosgltnIedsotnem

.sovla

sovlaerbosgltnIedsotnemicehnocesodadebeceR)1(
,sasoligisesavisnetso,sazerutansasadotedsetnofed

.airahlitraadevisulcni
-icehnoCodoãçudorPaarapaigolodoteMaacilpA)2(

.otnem
sovlaerbosgltnIedsotnemicehnocuo/esodadednufiD)3(
soãgróeTOCodsotnemelesortuoarapeFACEoarap

.oirássecenemrofnoc,açrofad

.f -icehnocedoãsufiD
otibmâongltnIedsotnem

.TOCod

euq,edadiroirpatlaedgltnIedsotnemicehnocsO)1(
,TOCodotnemelemuedsiamauosodotamasseretni
seõçacinumocedametsisolepsodidnufidresmeved
TOCodsotnemelesosodotlauqoa,TOCodsanretni

.sodagilretniratsemeved
ropsodidnufidresmedopgltnIedsotnemicehnocsO)2(
,moCedsoiem:omocsiat,levínopsidoiemreuqlauq

oodnazilituelaossepotatnoc,oirótaler,aifargotof,oclac
lacoloaecerapmoceuqTOCodmlEsortuoedlaossep

.2E/qEad
sortuoropsodaticilosgltnIedsotnemicehnocsO)3(

mureuqlauqropsodidnufidresmedopTOCodsotnemele
.sodaticamicasossecorpsod

I-19



I-13

C 101-5

.g oãsufidadoãsivrepuS
-óloroetemsodadsod
ed,oãçargetniesocig
eacigóloidaroãçatipicerp
meb,oãçanimatnoced
seõçaredisnocsadomoc
odseõçidnocsaerbos
samatefaeuqopmet
sacitátseõçarepo

.setnerroc

socigóloroetemsodadsodoãsufidaarugessA)1(
.sadicelebatsesamronsamocodrocaedsodibecer

olepsoditbosodadedotnemicenrofoarugessA)2(
,airahlitraàaeréaaçrofadaigoloroetemedoçivres

.oirássecenodnauq
,socigóloroetemsodadedotnemicenrofoarugessA)3(

àeNBQDEoa,airahlitraedsedadinusalepsoditbo
samocodrocaed,aeréaaçrofadacigóloroetemoãçatse
oãssodadsessE.odidepajesemrofnocuoAGN
A.NBQDEolepsodidnufidesoditnam,sodatupmoc
samronsamocodrocaedoãsufidaarugessa2E/qE

.odanimretedemrofnocuosadicelebatse

.h -odoteMadoãçacilpA
odoãçudorPaarapaigol

.otnemicehnoC

sodotedgltnIedsotnemicehnocuo/esodadebeceR)1(
sairpórpsadsoãgrósortuoed,TOCodsotnemeleso
samronsadortneD.sahnizivuosadanidrobussaçrof
oãssodadsetse,2E/qEadefehcolepsadicelebatse
odoãçudorPaarapaigolodoteMàsoditembus
saicnêdivorpsasadamotoãseotnemicehnoC

:omocsiat,setnerroced
sortuo,TOCodsotnemelesiamuomuarapoãsufid-
saçroferoirepusoãlacse,odnamocodsotnemele

;sahnizivesadanidrobus
;oãçautisedatracanotnemaçnal-

sotnemicehnocuo/esodadsortuomocotnemaviuqra-
.etnahlemesazerutanedgltnIed

edsotnemicehnoceduo/esodadedsodidepebeceR)2(
amicasotnemelesodmureuqlauqedsetneinevorpgltnI
orofes,so-odnahnimacneuoso-odnedneta,sodatic
uosaicnêdivorpsaarap2E/qEadefehcoa,osac

.sairássecenseõsiced
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I-20. EQUIPE DO E3 DO ELEMENTO DE OPERAÇÕES E2/E3

SEÕÇIUBIRTA SOTNEMIDECORPEDSAMRON

.a -edrooceoãsivrepuS
seõçareposadoãçan

.sacitát

sodutsesodoãçaraperpan3EoailixuauoaraperP)1(
.seõçarepoedoãçautised

aneetnadnamocodzirteridan,oãssimanodaesaB)2(
sadogerpmeoeõporp3E/qEa,etnetsixeacitátoãçautis
aN.sievínopsidsoiopasuesedeetabmocedsedadinu
oãçanedroocazaf3E/qEa,atsoporpassedoãçarobale
.TOCodsotnemelesortuomoce2E/qEamocairássecen

odmedroetnaidemuooãsicedaadibecerzevamU)3(
saeseõçurtsnisaanoisivrepusearaperp3E/qEa,3E

.oãçucexeàsairássecensnedro
,osrucmesacitátseõçareposaanoisivrepuS)4(
sodanidrobussodnamocsoeuqedes-odnacifitrec
.seõçurtsniesnedrosamaredneerpmocemarebecer
,seõçurtsniuoseratnemelpussnedroedepxe,ossiaraP
soeuqedes-acifitrec;sedadissecensaemrofnoc
seõçamrofnisamarebecersodanidrobussodnamoc
oãçucexeàsairássecen,açrofadsedadivitasartuoerbos
adrapa3Eométnam;seõssimsavitcepsersaused

.osrucmeseõçareposadesedadinusadoãçautis

.b sodoãçanedrooC
seõçareposamocsoiem

.sacitát

erbosatsoporpTOCodsotnemelesortuoedebeceR)1(
uosetnargetni,sievínopsidsoiemsodogerpmerohlemo

mesacitátseõçareposaatsivmeodnet,oçroferme
.osruc

odnesátseeuqoiopaorailavaerasilanasópA)2(
rohlemo3Eoaeõporp,saçrofsartuoropodanoicroporp
setnargetni,socinâgro,sievínopsidsoiemsodogerpme

.oçrofermeuo

.c oaoiopaodoãçargetnI
odanoicroporp,etabmoc
adsotnemelesortuorop
ropeertserretaçrof
sartuoedsotnemele
samoc,seralugnissaçrof

.sacitátseõçarepo

sotnemelesodsetnatneserpersodsévarta,arugessA)1(
odemulovodeazerutanadoãçanimreteda,oiopaed

.oãçarepoàodatserpresedopeuqetabmocoaoiopa
etabmocoaoiopaedsedadilibissopsasseasilanA)2(
oiopaedsoiemsodsedadilibissopsamocotnujnocme

.feRmeuosetnargetni,socinâgroetabmocoa
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oaoiopaoomocanimreted,esilánaatsenodaesaB)3(
açrofadsotnemelesortuoropodanoicroporpetabmoc
rohlemresedopseralugnissaçrofsartuoropuoertserret

aodnezaf,seõçareposaraiopaarapodagerpme
.3Eoaadauqedaatsoporp

otnemeleodsévarta,otnemicenrofoarugessA)4(
edsotnemelesodsetnatneserpersoa,TOCododauqeda
meb,odireuqeroiopaededaditnauqadeopitod,oiopa

.soirássecengltnIedsotnemicehnocesodadsortuoomoc
odsotnemelesodsadibecersatsoporpsaanimaxE)5(
edsotnemelesodsetnatneserpersodsetneinevorp,TOC
sazafesiaicinisonalpsonaçnadumàsavitaler,oiopa

.3Eoasairássecensatsoporp

.d sadoãçanedrooC
-umissidedseõçarepo
seõçareposamocoãçal

.sacitát

edmifaoãçalumissidedseõçareposaanimaxE)1(
edmedroamocedadilibitapmocausaracifirev
samocegltnICedseõçareposamoc,seõçarepo
oãlacseolepsadizudnocoãçalumissidedseõçarepo

.roirepus
sortuoeTOCodsotnemelesodsefehcsoaamrofnI)2(
-umissidedsadidemerbossodasseretnisetnatneserper

.sadazilaerresmevedeuqoãçal
sedadissecensaertne)sotilfnoc(sadivúdsaemiriD)3(
arapetabmocoaoiopaeduoetabmocedsaçrofsad
uosal-êvloserebaC.oãçalumissidedonalpodoãçucexe

.oãçulosarap3Eoasal-áhnimacne
:oãçalumissidedonalpodoãçucexeaetnaruD)4(

erbosseõçamrofni,etnemaunitnoc,2E/qEadmétbo-
ossecusonriulfnimassopeuqogiminiodsedadivitasa

;oãçalumissidedseõçareposad
sacitátseõçareposadotnemivlovnesedoahnapmoca-

mlEhCsortuoedebeceruoaticiloS.oãçalumissidede
arreug(TOConsetnatneserpersortuouoTOCod
arapsatsoporp)cteseralugnissaçrofsartuo,ralugerri
sausedortned,oãçalumissidedonalponsotnematsuja

;sesseretniedsaerá
-sujaso3Eoaeõporpesatsoporpsasseailava-

;soirássecensodaglujsotnemat
edseõçurtsnisaedepxe,oãçavorpaetnaidem-

.sodasseretnisotnemelesoarapsairássecenoãçucexe
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.e -eposadoãçanedrooC
ralugerriarreugedseõçar
.sacitátseõçareposamoc

edseõçareposaranedroocededadissecenáhodnauQ
oãlacseodsacitátseõçareposamocralugerriarreug
edlaicifomuebeceretnemlamronetse,odaredisnoc
.seõçareposadirefersaalortnoceuqodnamocodoãçagil
sA.TOCod3E/qEanahlabartoãçagiledlaicifoetsE
muedoãçeridabosmareporalugerriarreugedsaçrof
aferat-açrofadodnamoc:olpmexe(otnitsidodnamoc
uo,saledetrapodnedop,)ralugerriarreugedadanibmoc
bosatsopres,seõçautissadanimretedme,odotueso
edoticréxeodsetnadnamocsodlanoicarepoelortnoc
otnemidecorpO.oticréxeedoãsividaduoahnapmac
saodnauqetnemlargetnilevácilpaériugesaotircsed
oãlacseodelortnocobosoãtseralugerriarreugedsaçrof
sadalortnocsaçrofsassemeresedosacon;odaredisnoc
resmevedsodidepsoeseõçurtsnisa,odnamocortuorop

.arodalortnocaçrofadodnamocoasotief
a,oãçagiledlaicifoodoidémretnirop,animreteD)1(
sa,sedadilibissopsa,oãçazilacola,oãçisopmoc
sad)odamitse(edadilibaifnoceduargoeseõçatimil

.ralugerriarreugedsaçrof
sa,etnadnamocodzirterida,oãssimaasilanA)2(
-âgro,oiopaedsaçrofsadseõçatimilesedadilibissop
edsaçrofsaomocanimretede,oçrofermeuosacin
onrailixua,etnemetneicifesiam,medopralugerriarreug

.oãssimadotnemirpmuc
edsaçrofsaarapsiaicnetopsovla2E/qEadmétbO)3(

.ralugerriarreug
oaraponalpmu,giLOomocetnematnuj,arobalE)4(
resaoiopaoderalugerriarreugedsaçrofsadogerpme

.odatserp
eTOCodsotnemelesortuomoconalpoanedrooC)5(
saranimretedarap,sodasseretnisetnatneserpermoc
arreugedsaçrofsadodajenalpogerpmeoeuqsaicnêulfni
eseuqmocsoãgróuosaçrofsaerbosmetralugerri

.manoicaler
.oãçavorpaarap3EoaonalpoatneserpA)6(

sotnemelesoaonalpoednufid,oãçavorpaasópA)7(
,roiam-odatseedseõçes,soiopa,TOCodsodasseretni

.açrofadsoãgrósortuoesodanidrobusodmC
oãlacseoaoãçucexeedseõçurtsnisaednufiD)8(

.odauqeda
edotnemeleodsodidepesoirótalerebeceR)9(
onsodidepsesseanedrooc,oirásseceneS.oãçucexe
odseõçareposaeuqrarugessaarapTOCodotibmâ
majesralugerriarreugedsaçrofsadeodnamocednarg

.sadargetni
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.f -erpadoãçanedrooC
sadoãçidepxeeoãçarap
edeseõçarepoedsnedro
saerbosseõçurtsni

.setnerrocseõçarepo

,arbonamàavitaler,seõçarepoedmedroadetrapA)1(
3anreuq,TOCon,3E/qEanreuq,adaraperpé ª .ME/ceS

odoãçaraperpaanedroocTOCodotnemeleadaC)2(
.edadivitaausàovitalerseõçarepoedmedroàoxena

.3E/qEàsodahnimacneoãssoxenasetsE
rarugessaedmifa3E/qEalepsotsiveroãssoxenasO)3(
a,etnadnamocodoãsicedamocaicnânosnocaus
edonalpomocoãçanedroocaeautúmoãçanedrooc
arap3EoaadatneserpaéatelpmocmedroA.arbonam

.oãçavorpaarapetnadnamocoaotnemahnimacne
odrocaeduoetnadnamocolepadazirotua,3E/qEA)4(
sairássecenseõçurtsniesnedrosaedepxe,AGNsamoc

.setnerrocseõçareposadatudnocà
ecafme,sairássecenmeranroteseuqseõçaretlasA)5(
me3E/qEalepsadarobaleoãs,acitátoãçautisad

,eTOCodsodasseretnisotnemelesomocoãçanedrooc
-seretnisoarapsadidnufidoãs,sadavorpazevamu

.sodas

.g -edroocadoãsivrepuS
oçapseodosuodoãçan

.oeréa

oçapseodosuodoãçanedroocaanoisivrepus3E/qEA
:ertserretsaçrofsalepoeréa

átseadautefeoãçanedroocaeuqedes-odnacifitrec-
sotircserpsotnemidecorpesamronsamocodrocaed

;OTododnamocolep
so3Eodoãçaredisnocàodnaveluoodnevloser-
sodanoiculosresmassopoãneuqsesseretniedsotilfnoc
eTAAE,xEvAE,eAADEsoertneoãçanedroocalep

;FACE
otnemidecorpedsamronsaesonalpsoodnanimaxe-

mocaicnâdrocnocausararugessaedmifa,sodarobale
oçapseodosuoaovitaleretnadnamocodotiecnoco

.oeréa

.h -edroocadoãsivrepuS
edseõçareposadoãçan
seralugnissaçrofsartuo
edoticréxeodaeráan
oãsividaduoahnapmac

.oticréxeed

oãsividaduoahnapmacedoticréxeodetnadnamocO)1(
saçrofsartuoedseõçareposaanedroocoticréxeed
soaodnecedebo,oãçautaedaeráausanseralugnis
odnamocolepsotsopmiuosodazirotuasetimil
setnadnamocsoertneodatsujaemrofnocuoodanibmoc

.sodasseretni
saçrofsartuoedseõçareposadoãçanedroocA)2(
etnemateridTOCodotnemeleolepadautefeéseralugnis

.odasseretni
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seõçareposadoãçanedroocaanoisivrepus3E/qEA)3(
:seralugnissaçrofsartuoed

edajesadautefeoãçanedroocaeuqodnarugessa-
;amica)1(metiomocodroca

so3Eodoãçaredisnocàodnaveluoodnevloser-
solepsodanoiculosresmassopoãneuqsotnussa

;sodasseretniTOCodsotnemele
meb,sodanedroocmeresasotnussasoodnanimaxe-
odmlEsolepsadasuoãçanedroocedsamronsaomoc

.otnemirpmucleifuesrarugessaarap,TOC

.i oãsufidadoãsivrepuS
-atnocerbossodaded

NBQsetnegaropoãçanim
ogerpmeodsetnatluser

.NBQotnemamraed

sadazilaeroãsoãsufidausesodadsodoãçatupmocA)1(
.NBQDEolep

:eved3E/qEA)2(
mocodrocaedsodadsessedoãsufidararugessa-

;rogivmesamron
odnauq,atiefresaoãsufidadNBQDEoaramrofni-
uooãçaedsiaregsamronsalepotircserpodetnerefid

.rogivmeseõçircserpsartuo

.j sadrooCeoãsivrepuS
sairássecensaicnêdivorp
odecafme,ramota
otnemamraedogerpme

.ogiminiNBQ

-alergltnIedsotnemicehnocesodadsonesabmoC)1(
3E/qEa,levínopsidNBQotnemamralaicnetopoasovit

meseõçareposaerbossotiefesoesonadsoamitse
.osruc

odsotnemelesortuoedsefehcsodsatsoporpebeceR)2(
solepsadatucexemeresaseõçasaerbosTOC

.sedadinuuosoãgrósovitcepser
salepsadatucexemeresaseõçasa3EoaeõporP)3(
-acolsedsO.sadignitaoiopaedeetabmocedsedadinu
eduosedadinuedoãçisopedsaçnadumsaesotnem
odsetnatneserpersomocsodanedroocoãsseõçalatsni
-retniaminímararugessaedmifa,TOCon4Eode1E
oiopaoeetabmocedseõçareposaertneaicnêref

.ocitsígol
seõçurtsnisaedepxe3E/qEa,atsoporpaadavorpA)4(
soiemsosodotodnazilitu,sedadinusaarapoãçucexeed

.sievínopsidseõçacinumoced
sadatneirooãssedadinusalepsadatucexeseõçasA)5(
edmifaseratnemelpusseõçurtsniedoãçidepxealep
sacitátseõçautissiautneveedsaicnêgixesaredneta

.satsiverpmi
roirepusetnemataidemioãlacseoaamrofni3E/qEA)6(

.oãçucexemesatsopsadidemsaeoãçautisa
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I-21. EQUIPE DE AUXILIARES DO ELEMENTO DE OPERAÇÕES E2/E3

Esta equipe é formada por uma turma da 2ª seção e uma da 3ª seção. Essas
turmas são supervisionadas pelos chefes das equipes do E2 e do E3, respecti-
vamente, e contam com equipamentos e instalações de comando e controle,
operados pelo Elm de Com e GE, que possibilitarão o processamento automatizado
dos dados recebidos visando maior rapidez nos registros e disseminação das
mensagens recebidas e expedidas.

.l oãsufideotnemibeceR
-icehnocesodaded
aicnêgiletniedsotnem

.sianoicarepo

sosodotedgltnIedsotnemicehnocesodadebeceR
-rofsad,roirepusoãlacseod,TOCodsotnemelesortuo
-ugnissaçrofsartuoedesadanidrobusesahnizivsaç
,3E/qEadefehcolepsatircserpsamronsadortneD.seral

me,sadamotodnes,sadailavaoãsseõçamrofnisatse
edsetneinevorp,setnerrocedsadidemsa,aicnêüqesnoc
sadortneD.sodaticamicasotnemelesodmureuqlauq
soedneta,3E/qEadefehcolepsatircserpsamron
saarap3E/qEadefehcoaahnimacnesouosodidep
.sairássecenmeranroteseuqseõsiceduosaicnêdivorp

SEÕÇIUBIRTA SOTNEMIDECORPEDSAMRON

.a sohlabartsonarepooC
sapamedoãçazilautaed
2Eodoãçautisedsatrace

.3Eode

,3E/2EpOEodoãçautisedsapamesatracsaacifireV
oãtse)IN(gltnIedsedadisseceNsaesranimretededmifa
sotnemelesomocatatnoC.sadaçnaletnemadauqeda

.seratnemelpmocsodadretboarapsetnamrofni

.b snegasnemsaebeceR
,TOConmartneeuq
saarapsa-odnahnimacne
,saicnêdivorpsadived
,oviuqrauooãçamrofni

.osacoemrofnoc

-imacnesoirámusesoirótaler,snegasnemebeceR)1(
.TOCoarapsodahn

gltnIedsotnemicehnocesodadsoesilánaaetembuS)2(
arapesseretnieduarguesranimretededmifasodibecer
saicnêdivorpsaarapso-odnahnimacne,TOCo

.setnerroced

.c edortsigermétnaM
oarapaicnêdnopserroc

.TOC

-amotuasoviuqrauosoiráhcif,satsapsanartsigeR)1(
,saicnêdivorparapsotnussasosodauqedasodazit

setimilsopmetsoeadagerracneseledoãçesaodnatona
.oãçulosarap

.sodignitamarofaicnêracedsozarpsoesacifireV)2(

.d odoiráidométnaM
.TOC

odoiráidoarapesseretniedsotnussasoalanissA)1(
.TOC

arapTOCodsotnemelesortuoedsotnussaebeceR)2(
.oiráidonriulcni

ausodnacifirev,oiráidodoãçaraperpaahnapmocA)3(
.seõssimoedaicnêtsixeniaeoãditaxe
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I-22. ELEMENTO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

a. É a fração da Av Ex do EM especial do escalão considerado, que opera
no centro de operações táticas e tem por missão principal coordenar as operações
da Av Ex com as demais operações de combate, de apoio ao combate e apoio
logístico.

b. Responsabilidades
(1) O oficial de Av Ex é o principal assessor do comandante quanto ao

emprego de toda a Av Ex à disposição da força, sendo responsável pela instalação
e funcionamento do elemento de Av Ex no COT.

(2) O chefe do elemento de Av Ex supervisiona a operação do respectivo
elemento. Assessora os demais elementos do centro de operações táticas
quanto ao emprego, possibilidades e limitações da Av Ex e assegura a coorde-
nação com as demais operações de combate, de apoio ao combate e apoio
logístico em curso.

.e uosezirteridedepxE
.seõçamrofni

.TOCodsotnemelesodseõçurtsniebeceR)1(
assemerarapTOCodaicnêdnopserrocaassecorP)2(

.anretxe
.sodairporpasoiemsolepseõçurtsnisaetimsnarT)3(

.f -artsinimdaaanedrooC
.TOCodanretnioãç

edsamronsaanoisivrepus,odanimretedemrofnoC
.TOCodotnemidecorp

SEÕÇIUBIRTA SOTNEMIDECORPEDSAMRON

.a -eposadoãçanedrooC
odoãçaivaadseõçar

.oticréxe

-ilacolaodnartsom,oãçautisadapammumétnaM)1(
ogerpmeoeatsiverpaelautaedadilibinopsida,oãçaz
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.oeréaoçapseodoãçazilitu
on,odaredisnocoãlacseodoãssimanodaesaB)3(
sodidepsoneetnadnamocodoãçarepoadotiecnoc
soiemsodogerpmeo3E/qEàeõporpxEvAEo,sotief
)s(aednufid,3E/qEalepoãçavorpaasópA.xEvAad
ed)s(edadinubus)s(ade)s(edadinu)s(ad)seõ(oãssim
odaredisnocoãlacseodlanoinarepoelortnocobosxEvA

.sodasseretnisertserretsotnemelesoae
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4Eode1Eodsetnatneserpersod,mébmat,ebeceR)4(
edopitoaeedaditnauqàsavitalerseõçamrofni,TOCon
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.xEvAad)s(edadinubus
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edoremún,sedutitla,sonitsed,sator,megiroedsotnop
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oãlacseodoeréaoçapseodoãçazilituedonalp

.odaredisnoc
metionsadaticseõçamrofniedopitomsemoecenroF)2(
saranedroocarap,TAAEoaeTACEoaroiretna
sedadinusadsamocoticréxeodoãçaivaedseõçarepo

.eAFad
o,TOCodsotnemelesortuomocseõçagiledsévartA)3(
ed,etabmocedseõçareposadrapaes-métnamxEvAE
odnesoãtseeuqgoLpAedeetabmocoaoiopa
seõçaretlasA.setseropsadanoisivrepusesadanedrooc
samatefaeuq,oticréxeodoãçaivaadseõçareposan
oertneetnemateridsadanedroocoãs,seõçareposartuo

.odasseretniTOCodotnemeleoexEvAE
-aivaadseõçareposan,sotsopmisotnematsujasO)4(
oãsseõçareposartuosanseõçaretlarop,oticréxeodoãç

.xEvAEolepsodidnufidesodaraperp
edseõçareposartuomocsetnatilfnocsesseretnisO)5(
sodanoiculosresmeredupoãneuq,etabmocoaoiopa
-seretnisotnemelesoertneoãçanedroocadsévarta

.3E/qEadoãçaredisnocàsodaveloãs,TOCodsodas
e3E/qEaodnevlovnegoLpAoaotnauqmedI)6(

.seõçesª4eª1sadsetnatneserper

I-22



C 101-5

I-22

I-23. ELEMENTO DE DEFESA ANTIAÉREA

a. O elemento de defesa antiaérea é o órgão do centro de operações táticas
(COT) que tem por missão principal a coordenação das operações de defesa
antiaérea com as demais operações de apoio ao combate e Ap Log.

b. Responsabilidades
(1) O oficial de defesa antiaérea é o principal assessor do Cmt em

assuntos de defesa antiaérea, de defesa aérea e do emprego dos meios de defesa
antiaérea da força. É responsável pela designação do pessoal para o elemento de
defesa antiaérea do centro de operações táticas e pelo seu funcionamento. Esta
função é, normalmente, exercida pelo comandante da artilharia antiaérea do
escalão considerado.

(2) O chefe do elemento de defesa antiaérea supervisiona as atividades
do respectivo elemento, assessora os demais elementos do centro de operações
quanto ao emprego e possibilidades das defesas aérea e antiaérea. Assegura a
coordenação das operações correntes de defesa antiaérea com as demais
operações de apoio ao combate e de apoio logístico. Certifica-se de que os
elementos interessados do centro de operações táticas estão sendo mantidos
informados da situação dos meios de defesa antiaérea. Esta função é, normal-
mente, exercida pelo adjunto do oficial de operações do elemento da artilharia
antiaérea do escalão considerado.
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I-24. ELEMENTO DE ENGENHARIA

a. É a fração da seção de engenharia do EM especial que funciona no centro
de operações táticas e que tem por missão principal a coordenação das
operações de apoio ao combate de engenharia com as demais operações
correntes. Esse elemento dispõe de um órgão central através do qual são
processados os pedidos de apoio de engenharia.

b. Responsabilidades
(1) O oficial de engenharia do EM especial é o principal conselheiro do

comandante no que se refere ao apoio ao combate de engenharia, sendo
responsável pela designação do pessoal necessário ao elemento de engenharia
do centro de operações táticas e pelo seu funcionamento.

(2) O chefe do elemento de engenharia supervisiona as atividades do
respectivo elemento. Assessora os demais elementos do centro de operações
sobre as possibilidades e o emprego do apoio de engenharia e assegura a
coordenação desse apoio com outras operações correntes.
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I-25. ELEMENTO DE DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA E NUCLEAR

a. É a fração da seção DQBN, do EM especial, que funciona no centro de
operações táticas e que tem por missão principal coordenar as operações
químicas, biológicas e nucleares com as demais operações de apoio ao combate.
É o responsável pela predição da precipitação radioativa resultante do emprego de
armas nucleares por forças amigas e inimigas e pelo levantamento das áreas
contaminadas por agentes QBN.

b. Responsabilidades
(1) O chefe da 3ª seção (E3), por intermédio da equipe do E3 no centro

de operações táticas, exerce a supervisão de EMG sobre a predição da
precipitação radioativa, resultante do emprego de armas nucleares e sobre o
levantamento de áreas contaminadas por agentes QBN, todos lançados por forças
amigas. É, ainda, responsável pela difusão das informações conseqüentes.

(2) O chefe da 2ª seção (E2), por intermédio da equipe do E2 no centro
de operações táticas, exerce a supervisão de EMG sobre a previsão (estimativa)
da precipitação radioativa, resultante do emprego de armas nucleares e sobre o
levantamento de áreas contaminadas por agentes QBN lançados pelo inimigo. É,
ainda, responsável pela difusão dos dados e conhecimentos de Intlg conseqüen-
tes.

(3) O oficial de defesa química, biológica e nuclear é o principal assessor
do comandante em assuntos de defesa química, biológica e nuclear e de
contaminação por agentes QBN e é o responsável pela designação do pessoal
para o elemento QBN do centro de operações táticas e pelo seu funcionamento.

(4) O chefe do elemento DQBN supervisiona o funcionamento do
respectivo elemento. Assessora os demais elementos do centro de operações
táticas sobre possibilidades, emprego e efeitos dos agentes químicos e biológicos
e sobre os efeitos da precipitação radioativa, resultante de ataques nucleares.
Assegura a coordenação das operações químicas e biológicas com as outras
operações correntes de apoio ao combate e da predição da precipitação
radioativa, resultante do lançamento de armas nucleares. Assegura a difusão das
Info conseqüentes e, ainda, das relativas à contaminação por agentes QBN.
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I-26. ELEMENTO DE APOIO AEROTÁTICO

a. Generalidades
(1) As operações aerotáticas que interessam a este elemento são a

interdição e o reconhecimento, realizados pela F Ae em apoio às operações
terrestres.

(2) Elemento de apoio aerotático
(a) O elemento de apoio aerotático, que é constituído pelos E2 e E3

do ar nos centros de operações táticas do Ex Cmp e da DE e no centro de
coordenação de apoio de fogo de brigada, integra e coordena o apoio aéreo com
as operações táticas em curso. É localizado junto ao elemento de coordenação
de apoio de fogo.

(b) No nível Ex Cmp, os pedidos pré-planejados de apoio aerotático
são consolidados no centro de operações táticas e apresentados ao centro de
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operações aerotáticas da força aerotática, para aprovação. Para atender os
pedidos imediatos, existe, neste nível, o centro de apoio aéreo direto, órgão da
força aerotática situado junto ao centro de operações táticas do Ex Cmp.

(c) Nos níveis Bda e Btl, os pedidos de apoio aéreo são consolidados
nos centros de coordenação de apoio de fogo desses escalões, respectivamente,
pelos E2 e E3 e S2 e S3 do ar.

(3) Oficial de ligação aérea - É fornecido pela força aerotática em apoio
e, normalmente, localiza-se no elemento de apoio aerotático, ainda que suas
atividades de ligação não se restrinjam ao âmbito desse elemento.

b. Responsabilidades
(1) O chefe da 2ª seção (E2) exerce a supervisão geral de EM, por meio

da equipe do E2 no centro de operações táticas, sobre assuntos relativos ao apoio
de reconhecimento aéreo.

(2) O chefe da 3ª seção (E3) exerce a supervisão geral de EM, por meio
da equipe do E3 no centro de operações táticas, sobre assuntos relativos às
missões de ataque.

(3) Chefes das equipes do E2 do ar e do E3 do ar
(a) As equipes do E2 do ar e do E3 do ar integram o elemento de apoio

aerotático que é localizado nas proximidades do elemento de coordenação de
apoio de fogo. O chefe de cada uma dessas equipes não tem autoridade sobre o
outro, o mesmo acontecendo com o chefe do elemento de coordenação de apoio
de fogo.

(b) O chefe da equipe do E2 do ar supervisiona as atividades da
equipe. Assessora os outros elementos do centro de operações táticas sobre as
possibilidades e o emprego do reconhecimento aéreo e assegura a integração
com as operações táticas em curso. Assegura-se, também, de que está sendo
efetuada uma coordenação apropriada entre o apoio de reconhecimento aéreo e
outras necessidades de apoio aerotático (encargos de outras equipes do mesmo
elemento). Verifica se os elementos interessados do centro de operações táticas
estão sendo informados sobre a situação do reconhecimento aéreo e suas
possibilidades.

(c) O chefe da equipe do E3 do ar supervisiona as atividades da
equipe. Aconselha os outros elementos do centro de operações táticas sobre as
possibilidades e emprego do apoio aéreo e assegura a integração com as
operações táticas em curso. Assegura-se, também, de que está sendo efetuada
uma coordenação efetiva e adequada do apoio aéreo com outras necessidades de
apoio aerotático (encargos de outras equipes do mesmo elemento). Verifica se os
elementos interessados do centro de operações táticas estão sendo informados
sobre a situação do apoio aéreo e suas possibilidades.
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I-27. EQUIPE DO E2 DO AR DO ELEMENTO DE APOIO AEROTÁTICO
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I-28. EQUIPE DO E3 DO AR DO ELEMENTO DE APOIO AEROTÁTICO
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I-29. ELEMENTO DE COORDENAÇÃO DE APOIO DE FOGO

a. O elemento de coordenação de apoio de fogo é o órgão do centro de
operações táticas cuja missão principal é a coordenação do apoio de fogo
superfície-superfície com as demais operações de apoio ao combate. Através
desse elemento, são processados os pedidos de apoio de fogo, exceto os do
apoio de fogo aerotático e os já previstos em normas ou NGA existentes e em uso.

b. Responsabilidades
(1) O coordenador de apoio de fogo é responsável pela coordenação e

controle do apoio de fogo superfície-superfície, pela designação do pessoal
necessário ao elemento de coordenação de apoio de fogo, no centro de operações
táticas, e pelo funcionamento do órgão. Esta função é, normalmente, exercida
pelo comandante da artilharia do escalão considerado.

(2) O chefe do elemento de coordenação de apoio de fogo supervisiona
o funcionamento desse elemento, orienta os demais elementos do centro de
operações sobre as possibilidades e emprego do apoio de fogo superfície-
superfície e assegura-se da coordenação desse apoio com as demais operações
correntes de apoio. Mantém os demais elementos interessados informados da
situação dos meios de apoio de fogo superfície-superfície. A função é, normalmen-
te, exercida pelo adjunto do oficial de operações, representante do comandante
da artilharia.
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SEÕÇIUBIRTA SOTNEMIDECORPEDSAMRON
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I-30. ELEMENTO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA

a. O elemento de Com e GE é o órgão do centro de operações táticas cuja
missão é a coordenação das operações de guerra eletrônica com as demais
operações de combate e apoio; da utilização do espectro eletromagnético; dos
assuntos inerentes às comunicações e à informatização, tudo no escalão
considerado.

b. Responsabilidades
(1) O oficial de comunicações e guerra eletrônica é o assessor do Cmt

e do EM quanto à utilização do espectro eletromagnético, às atividades de GE e
Com e na informatização dos diversos sistemas. É o responsável pela designação
do pessoal necessário e pelo funcionamento do elemento de Com e GE. Esta
função é, normalmente, exercida pelo chefe da seção de Com e GE do escalão
considerado.

(2) O chefe do elemento de Com e GE supervisiona o funcionamento do
respectivo elemento, orienta os demais elementos do centro de operações táticas
sobre as possibilidades e a utilização das atividades de GE e assegura-se da
coordenação dessas atividades com as demais operações de combate e de apoio
ao combate. Orienta, ainda, quanto a utilização do espectro eletromagnético e
quanto aos sistemas de segurança das comunicações. A função é, normalmente,
exercida por um oficial do EM da arma de comunicações do escalão considerado.
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I-31. REPRESENTAÇÕES DE OUTRAS SEÇÕES DO ESTADO-MAIOR DO
CENTRO DE OPERAÇÕES TÁTICAS

a. Representações das 1ª e 4ª seções
(1) As representações são constituídas por elementos da 1ª e da 4ª

seções que informam ao comandante e aos demais elementos do centro de
operações táticas a situação e as possibilidades do apoio de pessoal e logístico
e mantêm as seções do EMG, que representam, informadas sobre as principais
evoluções da situação e prováveis necessidades em apoio de pessoal e logístico.

(2) Responsabilidades
(a) E1 e E4 - Esses oficiais são os principais assistentes do EM no

que se refere a apoio de pessoal e logístico. São os responsáveis pela designação
de representantes no centro de operações táticas, pelo fornecimento de informações
atualizadas e, ainda, pela coordenação das atividades desses representantes.

(b) Representantes das 1ª e 4ª seções - Mantêm contínua ligação
entre seus chefes e os elementos do centro de operações táticas. Fornecem ao
comandante e a esses elementos informações atualizadas sobre a situação e
possibilidades do apoio de pessoal e logístico e auxiliam a coordenação das
necessidades de tais apoios entre o elemento interessado do centro de operações
táticas e a seção correspondente do EMG. Fornecem, continuamente, informa-
ções sobre as principais alterações na situação tática e as prováveis necessida-
des em apoio de pessoal e logístico às seções que representam.

b. Representação da 5ª seção
(1) Existe somente quando houver necessidade freqüente de íntima e

contínua coordenação entre as atividades de comunicação social e assuntos civis
e as operações táticas correntes. É o elemento da 5ª seção localizado no centro
de operações táticas que informa ao comandante e aos elementos do centro sobre
as possibilidades e situação das atividades de comunicação social e assuntos civis,
mantém o E5 informado sobre as principais mudanças na situação tática e as
prováveis necessidades em apoio de Com Soc e assuntos civis e auxilia na
coordenação das atividades de Com Soc e assuntos civis com as operações táticas.

(2) Responsabilidades
(a) E5 - É o principal assistente do EM em problemas de comunica-

ção social e assuntos civis. É o responsável pela designação de um representante
no centro de operações táticas, pelo fornecimento das informações necessárias
e atualizadas a esse representante e, ainda, pela coordenação de suas atividades.
Assegura, também, a ação expedida da 5ª seção para facilitar a necessária coor-
denação das atividades de comunicação social e assuntos civis com as opera-
ções táticas correntes.

(b) Representante da 5ª seção - Mantém contínua ligação entre a 5ª
seção e os elementos do centro de operações táticas, em particular com as Eq/
E2 e Eq/E3. Fornece ao comandante e a esses elementos informações atualizadas
sobre a situação e possibilidades de comunicação social e assuntos civis. Ajuda
e abrevia a coordenação das atividades de comunicação social e assuntos civis
com as operações táticas em curso. Informa ao E5, continuamente, as mudanças
mais importantes na situação tática, alertando-o sobre as prováveis necessidades
em apoio de comunicação social e assuntos civis.
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ARTIGO VI

ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE OPERAÇÕES TÁTICAS

I-32. ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL

a. A organização de pessoal das equipes ou elementos integrantes do COT,
seja no nível Ex Cmp ou DE, é flexível e é responsabilidade dos comandantes ou
chefes de organizações ou seções com encargo de montar e fazer operar as
citadas equipes, conforme mencionado nos itens anteriores, respeitadas as
condicionantes deste artigo.

b. As diversas equipes ou elementos do COT devem ser capazes de operar
de forma contínua para atender as necessidades do combate moderno, sem
interrupção das operações.

c. Tais grupos de trabalho devem ser constituídos por elementos que
tenham conhecimento e capacidade de acompanhar os planejamentos e o
desenrolar das operações das atividades e organizações que representam.

d. Devem possuir elementos de apoio de comunicações e auxiliares de
suas áreas de trabalho específicas, permitindo aos chefes das equipes ou
elementos dedicação exclusiva às atividades de análise, coordenação,
assessoramento e decisão, em seus níveis funcionais.

e. Podem ser integrados por elementos do EM de suas OM de origem, ser
oficiais de ligação, adjuntos e auxiliares de suas OM ou ser elementos escolhidos
especificamente para compor a equipe ou elemento do COT, os quais não
possuem constituição prevista em quadros de cargos.

f. O ritmo de trabalho no COT e a experiência dos Cmt ou Ch que designarem
suas equipes para o COT determinarão a constituição de cada equipe ou elemento
integrante daquele centro.
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