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Capítulo 4PORTARIA Nº 001-EME, DE 2 DE JANEIRO DE 2014. 

Aprova o Manual de Campanha EB20-MC-10.202 
Força Terrestre Componente,1ª Edição, 2014. 

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que 
lhe confere o inciso VIII do art. 5º do Regulamento do Estado-Maior do Exército (R-173), 
aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 514, de 29 de junho de 2010, e de 
acordo com o que estabelece o art. 43 das Instruções Gerais para as Publicações 
Padronizadas do Exército (EB10-IG-01.002), aprovadas pela Portaria nº 770, de 7 de 
dezembro de 2011,  resolve: 

Art. 1º Aprovar o Manual de Campanha EB20-MC-10.202 FORÇA 
TERRESTRE COMPONENTE, 1ª Edição, 2014, 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 100-15 Operações de Grandes 
Comandos, 1ª Edição, 1995, aprovadas pela Portaria nº 050-EME, de 07 de julho de 
1995. 

 

 
 

Gen Ex JOAQUIM SILVA E LUNA 
Chefe do Estado-Maior do Exército 
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Capítulo  1 
Capítulo  2 
 

CAPÍTULO I 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

1.1 FINALIDADE 

1.1.1 Este Manual de Campanha (MC) apresenta 
a concepção da Força Terrestre Componente 
(FTC) no contexto das operações conjuntas e os 
conceitos a ela relacionados.  
1.1.2 Destina-se, ainda, a orientar o preparo e emprego dos Grandes Comandos 
Operativos (G Cmdo Op), Grandes Unidades (GU) e Organizações Militares (OM) da 
Força Terrestre (F Ter) na constituição de uma FTC ou na participação como elemento 
integrante desta. 
 
 
1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.2.1 Os conflitos atuais, convencionais ou não, tendem a ser limitados, não declarados e 
de duração imprevisível. As ameaças, concretas ou potenciais, são fluidas e difusas. 
Estas considerações exigem que o preparo das Forças Armadas seja baseado em 
capacidades conjuntas. 
1.2.2 A concepção de emprego das Forças Armadas tem como um fundamento básico a 
ação conjunta de forças navais, terrestres e aéreas. As diferentes forças agregam 
capacidades específicas às ações no amplo espectro do conflito, propiciando ao conjunto 
um rendimento maior do que a soma do rendimento de suas partes, caso atuassem sem o 
necessário comando unificado. 
1.2.3 As operações conjuntas exigem das forças singulares a adoção de estruturas 
flexíveis, adaptáveis, modulares, elásticas e sustentáveis, que rapidamente possam ser 
integradas às demais forças. A FTC constitui, nesse contexto, o elemento responsável por 
conectar os meios da Força Terrestre ao esforço conjunto, contribuindo para o sucesso 
das operações, visando à eficácia sem, entretanto, negligenciar a doutrina e as 
especificidades do Exército Brasileiro. 
1.2.4 Este manual constitui a adequação da estrutura da F Ter aos conceitos presentes 
na Doutrina de Operações Conjuntas e estabelece os princípios que orientam o emprego 
dos elementos do Exército nesse tipo de operação. Apresenta, prioritariamente, a 
concepção doutrinária da FTC de um Comando Conjunto, a ser adotada no âmbito da      
F Ter na condução das operações.  
 
 
1.3 DEFINIÇÕES BÁSICAS 
1.3.1 As abreviaturas, siglas, termos e definições utilizadas, não previstas nos manuais 
específicos, estão consolidadas no Glossário da presente publicação. 

1.1 FINALIDADE 
1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
1.3 DEFINIÇÕES BÁSICAS 
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2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
2.2 A ESTRUTURA MILITAR DE 
DEFESA 
2.3 TIPOS DE COMANDOS 
OPERACIONAIS 
2.4 FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DE 
UM COMANDO OPERACIONAL 
CONJUNTO  
2.5 ÁREAS DE RESPONSABILIDADE 
DOS COMANDOS OPERACIONAIS 

 
 

 

CAPÍTULO II 
 

AS OPERAÇÕES CONJUNTAS 
 
 
 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1.1 O emprego das Forças Armadas ocorre, 
necessariamente, como uma forma de respaldar 
as ações políticas, externas e internas, do 
Estado. A sistemática de emprego das forças, 
descrita na Doutrina de Operações Conjuntas, é 
aplicada nas seguintes situações: 
a) guerra – quando o Poder Militar é empregado 
explorando a plenitude das suas características 
de violência.  
b) não guerra – quando o Poder Militar é 
empregado sem, necessariamente, implicar em ações de efetivo combate, exceto em 
circunstâncias especiais, nas quais o poder de combate é usado de forma limitada, em 
situação de normalidade institucional ou não.  
2.1.2 A concepção de emprego das Forças Armadas nessas diferentes situações 
privilegia o emprego conjunto de elementos das três forças, com base em fundamentos 
doutrinários e uma cadeia de comando claramente definida. A ativação permanente de 
uma Estrutura Militar de Defesa possibilita a visualização dessa cadeia de comando e a 
adoção de medidas, nos diferentes níveis, para garantir e aumentar a interoperabilidade.   
 
 
2.2 A ESTRUTURA MILITAR DE DEFESA 
2.2.1 A Estrutura Militar de Defesa organiza-se da seguinte forma: 
a) Presidente da República; 
b) Ministro de Estado da Defesa; 
c) Conselho Militar de Defesa; 
d) Comandantes das Forças Armadas; 
e) Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA); e 
f) Comandantes dos Comandos Operacionais. 
2.2.2 As autoridades que integram a Estrutura Militar de Defesa possuem atribuições no 
que se refere à organização, preparo e condução do emprego das FA, escalonadas em 
níveis de responsabilidade, planejamento e decisão, quais sejam: político, estratégico, 
operacional e tático.  
2.2.2.1 O nível político é de responsabilidade do Presidente da República (Comandante 
Supremo das FA), secundado pelo Conselho de Defesa Nacional.  
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2.2.2.2 O nível estratégico é composto pelo Ministro da Defesa (Min Def), Conselho Militar 
de Defesa (CMiD) e pelos Comandos das Forças Armadas.  
2.2.2.3 No nível operacional, encontram-se os Comandos Operacionais (C Op) e no nível 
tático, os comandos das Forças Componentes e seus meios subordinados.     

2.2.3 Os C Op podem ser conjuntos, quando houver a participação de meios ponderáveis 
de mais de uma Força, ou singulares, conforme as necessidades de preparo ou de 
emprego e a critério da autoridade responsável pela sua ativação. A cada C Op ativado é 
atribuída uma área de responsabilidade, correspondente a um espaço geográfico, na qual 
o Comandante tem autoridade para a condução das operações militares.  
 
 
2.3 TIPOS DE COMANDOS OPERACIONAIS  
2.3.1 De acordo com os Planos Estratégicos de Emprego Conjunto das Forças Armadas 
(PEECFA) podem ser ativados os seguintes Comandos Operacionais previstos na 
Estrutura Militar de Defesa (Etta Mi D):  
a) Comando do Teatro de Operações (Cmdo TO);  
b) Comando da Área de Operações (Cmdo A Op); e  
c) Comando da Zona de Defesa (Cmdo ZD).  
2.3.2 Além dos Comandos Operacionais, podem ser estabelecidas Forças 
Expedicionárias ou Forças de Paz com estruturas conjuntas ou singulares, destinadas a 
realizar operações militares fora do território nacional, integrando uma estrutura político-   
-militar aliada ou de um organismo internacional. 

ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA MILITAR DE DEFESA 
   O Presidente da República é o responsável por decidir sobre o emprego das Forças 
Armadas, determinando, em caso de crise ou conflito armado, a ativação do C Op. Ele 
estabelece os limites territoriais do TO/A Op e designa o seu comandante.  
   O Ministro de Estado da Defesa assessora o Presidente da República no que se refere aos 
assuntos de defesa, ativa os C Op conforme as diretrizes presidenciais em caso de emprego 
ou por iniciativa própria para os casos de planejamento e exercícios. Cabe ao Min Def a 
aprovação dos planos estratégicos realizados pelo EMCFA e a adjudicação de meios aos C 
Op, conforme as necessidades levantadas pelo seu Cmt. 
   O Conselho Militar de Defesa é um órgão consultivo do Presidente da República, 
assessorando-o no que concerne ao emprego dos meios militares. Este conselho também 
assessora o Min Def no exercício das suas funções. 
   Os Comandantes das Forças Singulares fornecem os meios adjudicados pelo Min Def aos C 
Op, prestando o apoio logístico necessário. Também emitem diretrizes de planejamento 
operacional de emprego em caso de ativação de comandos singulares a ele subordinados.  
   O Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas assessora o Min Def no exercício 
das suas atribuições, propondo os planos estratégicos para as situações previstas e de 
contingência e exercícios de emprego conjunto. Durante a execução dos planejamentos ou 
operações, acompanha as ações realizadas pelos C Op.  
   Os Cmt Op apresentam ao Min Def os planejamentos operacionais e a proposta de 
adjudicação de meios para integrar o C Op. Planejam, coordenam e executam o emprego das 
forças sob seu comando em consonância com os planejamentos e diretrizes dos níveis 
político e estratégico, tanto em situações de emprego como em exercícios. 
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Cmt Op  

EM Cj  

F Cj Op Esp  

F Cj A  

FT Cj B  

C Log FAC FNC  

2.4 FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DE UM COMANDO OPERACIONAL CONJUNTO 
2.4.1 Um Comando Operacional Conjunto é organizado em forças componentes, as 
quais, a critério do seu comandante, podem ser (Fig. 2-1): 
a) Forças Singulares – Força Naval Componente (FNC), Força Terrestre Componente 
(FTC) e Força Aérea Componente (FAC); e/ou 
b) Forças Conjuntas – Força Conjunta (F Cj), Força-Tarefa Conjunta (FT Cj), Força 
Conjunta de Operações Especiais (F Cj Op Esp), Comando Logístico (C Log) e outras 
modalidades, tantas quanto forem necessárias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.5 ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DOS COMANDOS OPERACIONAIS  
2.5.1 A cada Comando Operacional ativado será atribuída uma área de responsabilidade, 
correspondente ao espaço geográfico no qual o Comandante tem autoridade para a 
condução das operações militares, inerentes à missão que lhe foi atribuída. Consistem em 
três tipos básicos:  
a) Teatro de Operações (TO);  
b) Área de Operações (A Op); e  
c) Zona de Defesa (ZD). 
2.5.2 A delimitação das áreas de responsabilidade – TO, A Op e ZD – ocorre na 
elaboração do PEECFA pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA). Sua 
aprovação é atribuição do Comandante Supremo, assessorado pelo Min Def.  
2.5.3 TEATRO DE OPERAÇÕES (TO)  

(1) Apenas uma, em princípio. 

Fig 2-1 Organograma de um Comando Operacional Conjunto 

FTC  

 (1) 

REVOGADO



EB20-MC-10.202 

2-4 

2.5.3.1 É o espaço geográfico necessário à condução das operações militares, para o 
cumprimento de determinada missão, englobando o necessário apoio logístico. Seus 
limites serão inicialmente estabelecidos por ocasião do planejamento estratégico, 
podendo ser alterados mediante solicitação do Comandante do Teatro de Operações 
(Cmt TO) e autorização do Comandante Supremo, caso necessário.  
2.5.3.2 Do ponto de vista operacional, o TO pode ser subdividido em Áreas de 
Responsabilidade, a serem atribuídas a cada uma das Forças Componentes diretamente 
subordinadas ao Cmt TO. 
2.5.3.3 A parcela terrestre de um TO pode possuir, no sentido da profundidade, duas 
zonas: a Zona de Combate (ZC) e a Zona de Administração (ZA), e estas devem ter seus 
limites fixados pelo Cmt TO, por proposta do seu EM, devendo levar em consideração o 
espaço suficiente tanto para as manobras operacionais e táticas, quanto para as 
instalações logísticas e de Comando e Controle.  
2.5.4 ÁREA DE OPERAÇÕES (A Op)  
2.5.4.1 É o espaço geográfico necessário à condução de operações militares, cuja 
magnitude dos meios e complexidade das ações não justifique a criação de um TO.  
2.5.5 ZONA DE DEFESA (ZD)  
2.5.5.1 As ZD são os espaços geográficos destinados à defesa territorial e constituídos 
pela divisão da Zona do Interior (ZI), que é a parcela do território nacional não incluída no 
TO. As ZD poderão conter uma faixa marítima, de dimensões a serem definidas na sua 
criação, indispensável à execução das tarefas de apoio às operações em terra, de acordo 
com os planejamentos existentes. 
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Capítulo  1CAPÍTULO III 
 

ESTRUTURAÇÃO DA FORÇA TERRESTRE COMPONENTE (FTC) 
 
 
 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.1.1 A FTC integra e sincroniza as Operações Terrestres 
com as outras forças componentes e agências. Ela enquadra 
todos os meios terrestres adjudicados, não alocados às 
outras Forças Componentes (F Cte).  
3.1.2 A FTC é o comando encarregado de traduzir os 
aspectos da manobra do nível operacional para o nível tático. 
Para isso, ela realiza o planejamento e a condução das 
operações, levando em conta as peculiaridades da F Ter, como os processos de 
planejamento, o trabalho de comando e a doutrina próprios. 
 
 
3.2 DEFINIÇÃO 

3.2.1  A Força Terrestre Componente (FTC) é o comando singular responsável pelo 
planejamento e execução das operações terrestres, no contexto de uma operação 
conjunta. Possui constituição e organização variáveis, enquadrando meios da Força 
Terrestre adjudicados ao Comando Operacional, bem como de outras Forças Singulares 
necessários à condução das suas operações.  

 
 
3.3 MISSÃO 

 

 

3.3.1 A missão da FTC pode ser expressa pelas seguintes ações: 
a) assessorar o C Op no planejamento das operações que envolvam o emprego do 
componente terrestre; 
b) conduzir as Operações Terrestres (Op Ter), conforme o planejamento das operações 
conjuntas; 
c) coordenar suas operações com as outras F Cte; 
d) apoiar a logística conjunta quando determinado; e 
e) empregar meios para aprofundar o combate. 

   A FTC coopera com o Comando Operacional na consecução dos objetivos 
operacionais e vence o combate terrestre. 
 

3.1 CONSIDERAÇÕES 
GERAIS 
3.2 DEFINIÇÃO 
3.3 MISSÃO 
3.4 CAPACIDADES 
OPERATIVAS 
3.5 ORGANIZAÇÃO 

   Em princípio, cada comando de Teatro de Operações ou Área de Operações possui apenas 
um comando de Força Terrestre Componente. Contudo, em casos excepcionais, com a devida 
avaliação das repercussões nas diversas funções de combate, admiti-se outra FTC.  

REVOGADO



EB20-MC-10.202 

3-2 

3.4 CAPACIDADES OPERATIVAS 

3.4.1 Planejar e conduzir as operações táticas terrestres com os meios recebidos, tanto 
em ambientes conjuntos e/ou interagências, como em operações singulares.  
3.4.2 Coordenar as ações táticas terrestres no TO/A Op, com as demais ações táticas 
desencadeadas pelas outras forças componentes. 
3.4.3 Adequar a sua estrutura de comando e controle aos meios de combate, de apoio ao 
combate e de apoio logístico, recebidos para emprego na sua área de responsabilidade. 
3.4.4 Cumprir as ações no nível operacional determinadas pelo C Op. 
 
 
3.5 ORGANIZAÇÃO  

3.5.1 A FTC não possui uma organização fixa, devendo ser estruturada para atender às 
demandas do planejamento operacional. Os meios que integram a FTC são adjudicados 
ao C Op pelo Min Def, levadas em consideração as necessidades levantadas no 
planejamento operacional e as disponibilidades do Exército. Caso, no decorrer dos 
planejamentos ou da operação, o Cmdo FTC identifique a necessidade de outros meios, 
estes poderão ser solicitados ao C Op. 
3.5.2 Na definição do Cmdo FTC, deve ser designado um elemento de escalão capaz de 
exercer o comando e controle dos elementos operativos adjudicados ao TO/A Op que 
integram a FTC, como nos casos que se seguem: 
3.5.2.1 1º Caso: Em operações de vulto, normalmente com a ativação de um TO, nas 
quais ocorrem Op Ter empregando mais de um G Cmdo operativo (Fig 3-1). 
 
 

 

 

 

 

3.5.2.2 2º Caso: A FTC conduz Op Ter empregando mais de uma GU operativa (Fig 3-2).  
 

 

 

 

 

 

 

Fig 3-1 FTC Estruturada com base no CC Op do C Mil A 

Neste caso, o Cmt FTC deve ser      
Gen Div ou superior e o EM poderá ser 
estruturado com base no Centro de 
Coordenação de Operações      (CC Op) 
de Comando Militar de Área (C Mil A).  
A FTC enquadra dois ou mais G Cmdo 
operativos.  

Fig 3-2 FTC Estruturada com base em um G Cmdo Op 

Neste caso, o comando da FTC é 
estruturado com base em um comando 
de um G Cmdo Op, a fim de enquadrar 
as GU empregadas.  
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3.5.2.3 3º Caso: A FTC conduz Op Ter empregando uma ou mais unidades operativas. 
Esse caso é mais comum em operações de menor vulto, normalmente com a ativação de 
uma A Op (Fig 3-3). 

 

 

 

 

 

3.5.3 Embora não possua organização fixa, a FTC normalmente dispõe de Comandante, 
Subcomandante, estado-maior (EM), oficiais ou equipes de ligação, entre outros 
elementos julgados necessários. 
3.5.3.1 Comandante 

3.5.3.1.1 O Cmt FTC é um oficial-general da F Ter, indicado pelo Comandante do 
Exército. 
3.5.3.1.2 Além das responsabilidades e prerrogativas inerentes à sua função, tem como 
atribuições: 
a) assessorar o Cmt Op quanto ao emprego apropriado dos seus meios, mantendo-o 
informado, particularmente, quanto às questões de caráter técnico, tático e logístico; 
b) cumprir as diretrizes do Cmt Op quanto à administração, à instrução e à disciplina; 
c) zelar pela manutenção da consciência situacional do C Op, naquilo que seja relevante 
ao âmbito de decisão considerado, incluindo os aspectos logísticos; 
d) prestar o apoio logístico aos seus elementos subordinados; 
e) operar, na sua área de responsabilidade, em coordenação com o C Log Cj e suas 
redes de distribuição nos diversos escalões, de acordo com os procedimentos peculiares 
da F Ter, usando os canais de distribuição estabelecidos; 
f) executar tarefas logísticas conjuntas, dentro da sua área de responsabilidade, de 
acordo com a determinação do Cmt Op, em coordenação com o C Log Cj; e 
g) estabelecer e atualizar as Necessidades de Inteligência (NI), visando ao processo 
decisório, tanto para o planejamento quanto para a condução das operações militares. 
3.5.3.2 Subcomandante 

3.5.3.2.1 O subcomandante da FTC (S Cmt FTC) é um oficial-general ou coronel (no caso 
da FTC estruturada com base em uma GU) indicado pelo Comandante do Exército, de 
acordo com a necessidade levantada pelo Cmt FTC. 
3.5.3.2.2 As operações cuja complexidade exige do Cmt FTC um acentuado 

Neste caso, o comando da FTC é 
estruturado com base em um comando 
de GU, a fim de enquadrar as unidades 
e subunidades independentes 
empregadas.  

Fig 3-3 FTC Estruturada com base em uma GU 

   Observação: Nos 2º e 3º Casos – considerar a capacidade de C2 dos escalões G Cmdo Op 
e GU, a qual é variável em razão da situação e dos meios de C2 disponíveis. Caso o número 
de elementos operativos exceda esta capacidade, considerar a possibilidade de se estruturar o 
comando da FTC com base em um escalão acima. 
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assessoramento ao Cmt Op ou a observância de outras atividades não especificamente 
voltadas ao planejamento e condução das ações militares (por exemplo: ligações no nível 
político local) induzem à designação de um S Cmt FTC. Dessa forma, é possível uma 
otimização das diversas atribuições inerentes ao comandante, particularmente as 
relacionadas ao assessoramento do escalão superior, sem prejuízo da condução e 
coordenação das operações terrestres. 
3.5.3.2.3 A principal atribuição do S Cmt FTC é secundar o Cmt FTC no desempenho da 
sua função. Por isso, todas as atribuições previstas para o comandante são, em última 
análise, suas atribuições. Além disso, o S Cmt assessora o Cmt FTC, em todos os 
aspectos relacionados à F Cte. 
3.5.3.2.4 Para o desempenho da sua função, é fundamental que o S Cmt FTC tenha um 
profundo conhecimento da intenção do Cmt FTC, a fim de decidir, de forma mais eficiente 
e harmônica possível, quando da impossibilidade do mesmo atuar. 
3.5.3.3 Estado-Maior 
3.5.3.3.1 O estado-maior da FTC (EM FTC) é estruturado com base em um estado-maior 
preexistente de Grande Unidade (GU) ou G Cmdo Op ou com base em um Centro de 
Coordenação de Operações (CC Op).  
3.5.3.3.2 A composição e estruturação do EM é de responsabilidade do Cmt FTC, que 
estabelece a estrutura que julgar mais adequada, analisando os fatores da decisão. Como 
referência, pode ser utilizada a composição do EM Cj, acrescendo-se ou subtraindo-se as 
seções julgadas necessárias, conforme a missão. Dessa forma, são facilitadas as 
ligações entre o C Op e a FTC e proporcionadas à força componente as melhores 
condições para traduzir o planejamento do nível operacional para o tático e conduzir 
adequadamente as operações. 
3.5.3.3.3 O pessoal necessário para a ampliação do estado-maior preexistente, a fim de 
compor o EM FTC deve ser reunido para atender às competências necessárias.  
3.5.3.3.4 O EM FTC deve possuir um Chefe do Estado-Maior (Ch EM) e pode, conforme a 
decisão do Cmt FTC, ser composto, entre outras julgadas necessárias, pelas seções 
apresentadas na Fig 3-4. 
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                                                        Fig 3-4 Composição do EM FTC 

3.5.3.3.5 As seções do estado-maior devem possuir um chefe de seção, adjuntos e 
auxiliares em número variável (conforme as demandas da operação para a referida 
seção). Na organização das seções do EM, deve ser considerado o fato de que a 
condução das operações é feita de forma ininterrupta, em regime 24/7, sendo necessária 
a existência de um efetivo adequado que garanta o funcionamento contínuo da seção.  
3.5.3.3.6 Ao estado-maior compete assessorar o comandante no processo de tomada de 
decisões, e realizar o planejamento e o controle das operações. 
3.5.3.3.7 Atribuições dos Integrantes do EM. 
3.5.3.3.7.1 O Chefe do Estado-Maior possui as seguintes atribuições: 
a) assessorar o Cmt FTC e o S Cmt FTC; 
b) participar do processo de planejamento desde a concepção inicial das operações, 
coordenando a elaboração dos planos decorrentes; 
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c) coordenar os trabalhos entre as seções, visando a garantir a unidade de esforço para o 
cumprimento da missão; 
d) supervisionar o cumprimento das normas e ordens emanadas do Cmt FTC;  
e) estabelecer e monitorar a rotina de trabalho do PC da FTC, garantindo o efetivo apoio 
ao planejamento e tomada de decisões;  
f) formular os procedimentos operativos padrão (POP) referentes ao funcionamento do 
EM e do CC Op; 
g) assegurar as efetivas ligações com o C Op e com as outras F Cte; 
h) supervisionar, diretamente, elementos especiais do EM, quando for o caso; e 
i) coordenar as reuniões do EM FTC.  
3.5.3.3.7.2 Aos chefes de seção do EM, de uma maneira geral, compete: 
a) assessorar o Cmt, o S Cmt, e quando for o caso, o Ch EM; 
b) participar do processo de planejamento desde a concepção inicial das operações, 
elaborando os planos decorrentes; 
c) formular normas, supervisionar e coordenar todas as atividades atinentes às suas 
seções; e 
d) tratar os assuntos de suas áreas com os órgãos militares e civis, incluindo os EM do    
C Op e das outras F Cte, estabelecendo um canal técnico com os seus correspondentes 
nessas organizações. 
3.5.3.3.7.3 O Chefe da Seção de Pessoal (E1) possui as seguintes atribuições: 
a) proceder à Análise de Pessoal; 
b) estabelecer normas e procedimentos para os assuntos relativos à gestão e ao trato de 
civis ou militares, amigos ou inimigos, particularmente prisioneiros de guerra (PG), 
refugiados e deslocados, em coordenação com as seções de Inteligência e de Assuntos 
Civis; 
c) consolidar os pedidos de recompletamento de pessoal das tropas integrantes da FTC, 
remetendo-o ao Chefe da Seção de Pessoal do C Op; 
d) estabelecer prioridades de recompletamento dos elementos subordinados à FTC e 
acompanhar a sua execução;  
e) controlar o efetivo da FTC; 
f) controlar os dados sobre as perdas; 
g) propor medidas para manter elevado o moral do pessoal; 
h) selecionar, planejar e coordenar a utilização das áreas de recuperação e centros de 
recreação; 
i) tratar dos assuntos relativos à disciplina e à justiça militar, dentro da esfera da FTC; 
j) preparar e distribuir ordens e planos inerentes à atividade do pessoal; 
k) elaborar normas, planejar e controlar a utilização de mão-de-obra civil, em coordenação 
com as seções de Inteligência, de Logística e de Assuntos Civis; 
l) organizar e controlar o histórico do pessoal e da FTC durante as operações; 
m) estabelecer normas e controlar o serviço postal e as correspondências em geral;  
n) receber, consolidar, confeccionar e remeter ao escalão superior (se for o caso) os 
registros e os relatórios de pessoal; 
o) contribuir com os dados de pessoal para subsidiar os Planos de Apoio Logístico;  
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p) planejar, coordenar e estabelecer normas para o sepultamento, em coordenação com o 
planejamento do C Op; 
q) coordenar os trabalhos do Assessor Jurídico, quando da existência dessa função na 
organização do EM; 
r) confeccionar o Anexo de Pessoal e participar da confecção do Anexo de Logística ao 
Plano ou Ordem de Operações no tocante à Função Logística Recursos Humanos;  
s) participar, juntamente com a sua seção, da Célula Funcional de Logística; e 
t) assessorar o Cmt FTC na estruturação do EM FTC e estruturar a Seção de Pessoal do 
referido EM. 
3.5.3.3.7.4 O Chefe da Seção de Inteligência (E2) possui as seguintes atribuições: 
a) proceder à Análise de Inteligência e ao Processo de Integração do Terreno, Condições 
Climáticas e Meteorológicas, Inimigo e Considerações Civis (PITCIC), necessários ao 
planejamento das operações da FTC; 
b) coordenar as atividades de Inteligência da FTC; 
c) propor ao Cmt FTC os Elementos Essenciais de Inteligência (EEI), em todas as fases 
da operação; 
d) produzir informações e conhecimentos, visando ao apoio à decisão do Cmt FTC e, 
quando pertinente, aos demais níveis decisórios; 
e) contribuir para a manutenção da consciência situacional do Cmt FTC e demais chefes 
de seção do EM; 
f) elaborar o Plano de Inteligência da FTC, conforme os planos, diretrizes e ordens 
emanadas do escalão superior; 
g) elaborar os demais documentos pertinentes à atividade de Inteligência; 
h) manter atualizadas as Ordens de Batalha do Inimigo e o Mapa de Situação; 
i) levantar as vulnerabilidades e as ameaças prováveis para a operação; 
j) levantar os pontos sensíveis e os sistemas de alvos de interesse da FTC, apoiando e 
participando do processo de seleção e priorização de alvos; 
k) colaborar com o ECAF/FTC na elaboração da Proposta de Lista de Alvos a ser 
encaminhada para o EM Cj;  
l) avaliar os danos aos sistemas de alvos;  
m) propor ao Cmt FTC a priorização de emprego dos meios ou das unidades de combate 
na busca e na coleta de dados de inteligência; 
n) supervisionar a execução das medidas de contra inteligência; 
o) estabelecer, em coordenação com a Seção de Comando e Controle, a arquitetura da 
rede de inteligência para troca de informações dentro do EM e com os elementos 
subordinados nos diferentes níveis; 
p) estabelecer ligações com os órgãos de Inteligência das FA e demais agências 
envolvidos na operação; 
q) coordenar com as seções de Pessoal e de Logística a seleção e o controle da mão de 
obra civil; 
r) coordenar com as seções de Assuntos Civis, de Pessoal e de Logística as atividades 
relacionadas à PG, internados, deslocados e refugiados; 
s) confeccionar o Anexo de Inteligência ao Plano ou Ordem de Operações;  
t) fiscalizar e coordenar o acesso de militares ou representantes de governos ou de 
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organizações estrangeiras a informações ou documentos sigilosos ou sensíveis 
(normalmente no contexto de operações internacionais);  
u) chefiar a Célula Funcional de Inteligência e destacar integrantes da sua seção para 
participar das Células de Integração de Planejamento de Longo Prazo e Operações de 
Médio Prazo, quando for o caso; e 
v) estruturar a Seção de Inteligência do EM FTC. 
3.5.3.3.7.5 O Chefe da Seção de Operações (E3) possui as seguintes atribuições: 
a) planejar, coordenar e integrar as ações da FTC; 
b) coordenar todos os assuntos de adestramento da FTC; 
c) conduzir e coordenar o Exame de Situação da FTC; 
d) manter atualizados os dados e a avaliação do poder de combate da FTC; 
e) realizar o estudo e o preparo dos planos e ordens atinentes às operações da FTC, com 
o apoio da Seção de Planejamento, submetendo-os à apreciação do Ch EM, do S Cmt, 
quando for o caso, e do Cmt, para posterior autenticação e disseminação; 
f) levantar as Linhas de Ação (LA) para o cumprimento da missão da FTC, em 
coordenação com as demais seções do EM; 
g) elaborar os registros e relatórios operacionais, com especial atenção à avaliação dos 
danos infringidos aos alvos constantes da Lista Integrada de Alvos (LIA); 
h) auxiliar, em coordenação com o ECAF/FTC, na elaboração da Proposta de Lista de 
Alvos a ser encaminhada ao EM Cj; 
i) propor ao Cmt as Regras de Engajamento a serem estabelecidas para a FTC, com base 
nas Regras de Engajamento expedidas pelo C Op e nas orientações do Assessor 
Jurídico, encarregando-se de disseminá-las aos escalões subordinados; 
j) zelar pelo registro e consolidação dos dados necessários à manutenção da consciência 
situacional por parte do Cmt FTC; 
k) supervisionar e coordenar o andamento das operações, utilizando os recursos do      
CC Op da FTC; 
l) consolidar o Sumário Diário de Situação da FTC, com base nas informações recebidas 
dos escalões subordinados e das demais seções do EM, submetendo-o à apreciação do 
Ch EM ou do Cmt FTC, conforme o caso, e transmitindo-o ao escalão superior conforme 
as diretrizes estabelecidas;  
m) chefiar a Célula Funcional de Movimento e Manobra e a Célula de Integração de 
Operações Correntes no CC Op da FTC; 
n) destacar militares da seção para compor, juntamente com integrantes da Seção de 
Planejamento, a Célula de Integração de Operações de Médio Prazo, caso esta célula 
seja ativada. 
o) coordenar os trabalhos do E5, do Coordenador do Apoio de Fogo, do Elemento de 
Ligação da Aviação do Exército (Elm Lig Av Ex) e da Subseção/Oficial de Engenharia, 
quando da existência dessas funções na estrutura da FTC; e 
p) estruturar a Seção de Operações do EM FTC. 
3.5.3.3.7.6 O Chefe da Seção de Logística (E4) possui as seguintes atribuições: 
a) proceder à Análise de Logística;  
b) estabelecer os níveis de estoque nas diversas classes de suprimento; 
c) assegurar o funcionamento do fluxo do apoio logístico, estabelecendo a ligação com os 
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órgãos logísticos apoiadores, com o Comando Logístico da Força Terrestre Componente 
(CLFTC) e com os elementos apoiados; 
d) elaborar o Anexo de Logística ao Plano ou Ordem de Operações, prevendo a forma e 
os procedimentos para o atendimento das demandas dentro das funções logísticas 
previstas; 
e) levantar dados sobre os recursos e as capacidades logísticas dos elementos de 
manobra que integram a FTC; 
f) colaborar com a Seção de Operações na avaliação da praticabilidade, do ponto de vista 
logístico, das LA elaborada; 
g) planejar, em coordenação com os setores de logística envolvidos, a localização dos 
órgãos e das instalações de apoio logístico da FTC e dos seus elementos subordinados, 
selecionando as regiões onde devam se desdobrar; 
h) estabelecer normas para utilização dos recursos locais, em coordenação com a Seção 
de Assuntos Civis; 
i) estabelecer prioridades para a Evacuação Aeromédica no âmbito da FTC; 
j) supervisionar os planejamentos logísticos dos elementos subordinados; 
k) estabelecer normas para o material salvado, capturado e inservível, no âmbito da FTC; 
l) confeccionar os mapas e os relatórios relativos à atividade logística;  
m) manter atualizada a Carta de Situação de Logística; 
n) estabelecer normas para a evacuação de material no âmbito da FTC; 
o) controlar os pedidos eventuais de suprimento; 
p) coordenar o apoio de saúde no âmbito da FTC por meio de especialistas do Serviço de 
Saúde, englobando as seguintes ações: 
- coordenação das atividades de evacuação médica; 
- fiscalização de inspeção alimentar realizada por oficiais veterinários, bem como as 
demais atribuições dos veterinários; 
- fiscalização dos serviços laboratoriais; 
- fiscalização dos serviços de medicina preventiva e curativa; 
- supervisão e confecção de relatórios e estatísticas de saúde; 
- assessoria quanto às ameaças de saúde relacionadas à pessoal, aos alimentos ou à 
água; e 
- assessoria quanto aos efeitos das operações sobre a saúde do pessoal militar e da 
população local. 
q) chefiar a Célula Funcional de Logística, coordenando os trabalhos do E1 e do E10 
(quando da existência dessa função na estrutura da FTC); e  
r) estruturar a Seção de Logística do EM FTC. 
3.5.3.3.7.7 O Chefe da Seção de Planejamento (E5) possui as seguintes atribuições: 
a) auxiliar a Seção de Operações na elaboração dos documentos afetos ao Exame de 
Situação e na Elaboração de Planos e Ordens; 
b) propor ao Cmt FTC o Estado Final Desejado (EFD) da operação; 
c) com base nos planos e ordens do escalão superior e no Exame de Situação Inicial, 
propor o faseamento da operação tática, elaborar a Diretriz de Planejamento do 
Comandante, identificar os pontos decisivos da operação e as possíveis variantes, e 
realizar a avaliação dos riscos da operação;  
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d) propor ao Ch EM o cronograma para o planejamento e a rotina de trabalho para o EM, 
em todas as etapas da operação, verificando a adequação com as rotinas e 
peculiaridades do C Op e dos elementos subordinados; 
e) colaborar com o ECAF na elaboração da Proposta de Lista de Alvos a ser 
encaminhada para o EM Cj;  
f) elaborar as Matrizes de Sincronização (rascunhos), durante o confronto (Jogo da 
Guerra), consolidando a Matriz de Sincronização da Operação até o final da etapa da 
Elaboração de Planos e Ordens; 
g) avaliar a operação com base nos indicadores estabelecidos, durante a etapa do 
Controle da Operação Planejada; 
h) assessorar o Ch EM no acompanhamento e condução das reuniões diárias previstas 
para o EM; 
i) acompanhar o desenvolvimento das operações correntes, utilizando a Matriz de 
Sincronização, e realizar o planejamento de longo prazo em tempo hábil, baseado em 
suas análises prospectivas e nas diretrizes do comando da FTC; 
j) em coordenação com a Seção de Operações, propor as alterações no planejamento da 
operação que, por ventura, se façam necessárias, visando ao cumprimento da missão; 
k) chefiar a Célula de Integração de Planejamento de Longo Prazo no CC Op da FTC; 
l) destacar militares da seção para compor, juntamente com integrantes da seção de 
operações, a Célula de Integração de Operações de Médio Prazo, caso esta célula seja 
ativada; e 
m) estruturar a Seção de Planejamento do EM FTC. 
3.5.3.3.7.8 O Chefe da Seção de Comando e Controle (E6) possui as seguintes 
atribuições: 
a) proceder à Análise de Comando e Controle;  
b) coordenar a integração das redes que interligam o Centro de Comando e Controle da 
FTC (CC2 FTC) com os CC2 C Op e dos elementos subordinados; 
c) planejar e coordenar à instalação, operação, manutenção e desmobilização de todos os 
sistemas de C2 da FTC, em coordenação com as demais seções do EM FTC; 
d) proporcionar o apoio necessário ao funcionamento do CC Op da FTC, com os meios de 
C2 disponíveis; 
e) orientar a execução do suporte técnico-operacional necessário à execução e ao 
acompanhamento das operações da FTC; 
f) orientar o estabelecimento e o gerenciamento do banco de dados da FTC, contando 
com a contribuição das demais seções do EM para a sua atualização; 
g) planejar os sistemas eletrônicos de interesse da FTC; 
h) planejar, coordenar e executar as medidas necessárias ao adestramento do pessoal 
necessário à operação do sistema de C2; 
i) coordenar com as seções de Operações e de Inteligência as atividades afetas à 
exploração do espectro eletromagnético e do ambiente cibernético, com vistas à obtenção 
de informações e à proteção de dados de interesse; 
j) estabelecer medidas de controle e segurança dos sistemas eletrônicos operados pelo 
comando da FTC; 
k) propor, em coordenação com o E3, à localização e os desdobramentos do PC da FTC;  
l) contribuir para a manutenção da consciência situacional do Cmt FTC; 
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m) realizar a gestão das informações, em coordenação com outros membros do EM1;  
n) confeccionar o Anexo de C2 ao Plano ou Ordem de Operações; 
o) participar, juntamente com a sua seção, da Célula Funcional de Comando e Controle; 
p) coordenar os trabalhos do Oficial de Guerra Eletrônica; e 
q) estruturar a Seção de C2 do EM FTC. 
3.5.3.3.7.9 O Chefe da Seção de Comunicação Social (E7) é o oficial do EM FTC 
responsável por entender e coordenar o fluxo de informações públicas dentro da força 
componente e para o público civil. Normalmente, as ações do E7 são coordenadas pelo 
Oficial de Operações de Informação (E8), a fim de garantir a unidade de esforço de 
informação. Ele possui as seguintes atribuições: 
a) proceder à Análise de Comunicação Social (Com Soc) ; 
b) emitir parecer, à luz da Com Soc, sobre as LA examinadas e sobre o apoio à manobra 
planejada; 
c) planejar e conduzir as ações de Com Soc, em coordenação com as seções de 
Operações, Inteligência, Operações de Informação e de Assuntos Civis, em apoio às 
operações militares; 
d) supervisionar o planejamento de Com Soc dos elementos subordinados, verificando a 
adequação ao Plano de Comunicação Social e realizando a compatibilização dos 
mesmos; 
e) estabelecer os procedimentos para as atividades sob sua responsabilidade, verificando 
as instalações a serem utilizadas e os meios de apoio necessários, os meios de 
comunicação a serem empregados e os porta-vozes aptos a se relacionarem com a mídia 
no EM FTC; 
f) propor à Seção de Pessoal os dados referentes ao pessoal de comunicação social na 
área de responsabilidade, passível de utilização como mão de obra civil; 
g) orientar e coordenar a atuação da mídia nos aspectos que possam vir a interferir nas 
operações; 
h) emitir pareceres, durante os trabalhos do EM FTC acerca do impacto das operações 
correntes e futuras na opinião pública; 
i) exercer o papel de porta-voz do Cmt FTC nos contatos com a mídia, quando 
necessário; 
j) realizar a avaliação do plano de Com Soc e realizar as mudanças necessárias para 
torná-lo mais efetivo; 
k) coordenar o apoio logístico e administrativo para os jornalistas que estejam 
participando da operação dentro da FTC; 
l) coordenar as suas ações com o E8, de forma a garantir a unidade de esforços entre a 
Com Soc e as Op Info; 
m) confeccionar o Anexo de Com Soc (Plano de Com Soc) ao Plano ou Ordem de 
Operações;  
n) participar, juntamente com a sua seção, da Célula Funcional de Comando e Controle 
no CC Op da FTC; e  
o) estruturar a Seção de Com Soc da FTC. 

                                                 
1 A gestão da informação é a atividade que, utilizando procedimentos e sistemas de informação, coleta, 
processa, apresenta e dissemina informações.  
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3.5.3.3.7.10 O Chefe da Seção de Operações de Informação (E8) é o responsável, no 
âmbito do EM FTC, por planejar, integrar e coordenar as atividades de Op Info. Ele 
sincroniza e integra as mensagens e temas de informação com as ações da FTC, de 
forma a apoiar, por intermédio das Op Info, o esforço da operação como um todo.  Possui 
as seguintes atribuições: 
a) proceder à Análise de Operações de Informação; 
b) em coordenação com a Seção de Inteligência, levantar e atualizar os dados 
necessários às Op Info, confeccionando um Levantamento de Área para Operações de 
Informação (LAOI), mantendo-o atualizado; 
c) emitir parecer, à luz das Op Info, sobre as LA examinadas e as possibilidades de apoio 
à manobra planejada, apresentando as ações a serem empreendidas antes, durante e 
após a operação, verificando aquelas que porventura necessitem de autorização do 
escalão superior para sua execução; 
d) planejar e conduzir as ações de Op Info, em coordenação com as seções de 
Inteligência, de Operações, de Com Soc e de Assuntos Civis, em apoio às operações 
militares; 
e) verificar os recursos pessoais e materiais disponíveis para emprego em ações de      
Op Info e estabelecer os canais técnicos de ligação com o C Op e com os elementos 
subordinados à FTC; 
f) estabelecer os procedimentos para as atividades sob sua responsabilidade, verificando 
os meios a serem empregados, às ideias-força a serem trabalhadas e os tipos de 
produtos a serem elaborados; 
g) propor à Seção de Logística os meios necessários para apoiar as ações de Op Info; 
h) elaborar e submeter os produtos de Op Info à apreciação do Cmt FTC, em tempo hábil 
para se procederem aos ajustes eventualmente determinados e, posteriormente, avaliar 
os efeitos obtidos no emprego desses produtos; 
i) integrar os vetores das Op Info; 
j) confeccionar o Anexo de Op Info ao Plano ou Ordem de Operações; 
k) participar, juntamente com a sua seção, da Célula Funcional de Comando e Controle; e 
l) estruturar a Seção de Op Info do EM FTC. 
3.5.3.3.7.11 O Chefe da Seção de Assuntos Civis (E9) possui as seguintes atribuições: 
a) proceder à Análise de Assuntos Civis; 
b) avaliar as implicações, na esfera dos Assuntos Civis (As Civ), das LA elaboradas pela 
Seção de Operações; 
c) planejar e conduzir as ações afetas ao seu campo de atuação, em coordenação com as 
seções de Inteligência, de Operações, de Com Soc, de Op Info e de Logística, em apoio 
às operações militares; 
d) estabelecer os procedimentos para as atividades sob sua responsabilidade, verificando 
as instalações a serem utilizadas e os meios de apoio necessários, bem como as 
possibilidades de emprego de instalações e pessoal civis, presentes na área de 
responsabilidade, em apoio à operação; 
e) verificar os serviços públicos e infraestruturas críticas a serem preservados na área de 
responsabilidade da FTC, adotando as medidas necessárias para sua preservação e 
prevendo as ações necessárias para o posterior restabelecimento da situação de 
normalidade naquelas áreas; 
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f) verificar a necessidade e possibilidades de ligações com as autoridades civis locais, 
providenciando a redução ou eliminação dos óbices porventura existentes, tendo sempre 
como foco o apoio às operações militares; 
g) realizar a ligação com agências governamentais, organizações não governamentais e 
organizações internacionais que atuam na área de responsabilidade da FTC, 
estabelecendo um Centro de Coordenação Civil-Militar (C3M), se for o caso; 
h) confeccionar o Anexo de As Civ ao Plano ou Ordem de Operações; 
i) participar, juntamente com a sua seção, da Célula Funcional de Comando e Controle; e  
j) estruturar a seção de As Civ do EM/FTC. 
3.5.3.3.7.12 O Chefe da Seção de Administração Financeira (E10) possui as seguintes 
atribuições: 
a) assessorar o Cmt FTC, o S Cmt, quando for o caso, e o Ch EM nos assuntos relativos 
à gestão orçamentária e financeira; 
b) realizar o levantamento de necessidades de recursos financeiros da FTC, com base no 
planejamento das operações militares; 
c) realizar a programação orçamentária e financeira no âmbito da FTC, compatibilizando 
os recursos recebidos com as despesas previstas; 
d) com base na programação orçamentária e financeira, propor ao Cmt FTC a distribuição 
dos recursos financeiros disponíveis aos comandos subordinados; 
e) controlar e manter atualizados os registros contábeis dos recursos financeiros 
recebidos e os documentos comprobatórios dos atos administrativos relativos às 
despesas realizadas no âmbito da FTC; 
f) confeccionar o Anexo de Administração Financeira ao Plano ou Ordem de Operações;  
g) participar, juntamente com a sua seção, da Célula Funcional de Logística; e 
h) estruturar a seção de Administração Financeira do EM FTC. 
3.5.3.4 Outras Seções do Estado-Maior 

3.5.3.4.1 Conforme as imposições particulares da operação podem ser organizadas 
outras seções de EM ou subseções, de forma a suprir necessidades específicas ou 
aumentar o efetivo vocacionado para o planejamento e coordenação de determinada 
função de combate ou atividade.  
3.5.3.4.2 A criação dessas seções ou subseções, normalmente, ocorrerá em operações 
com maior nível de complexidade e considerável quantidade de meios. Por exemplo: as 
Seções de Proteção, a Subseção de Engenharia e o Elemento de Coordenação do Apoio 
de Fogo – ECAF (este último normalmente será ativado). 
3.5.3.4.3 Elemento de Coordenação do Apoio de Fogo (ECAF/FTC) 
3.5.3.4.3.1 O ECAF/FTC é o elemento que, em relação às operações de apoio de fogo 
superfície-superfície, tem por atribuições: 
a) planejar os aspectos relativos à função de combate Fogos; 
b) coordenar o emprego do apoio de fogo conjunto (FAC e FNC), particularmente o apoio 
aerotático;  
c) supervisionar e coordenar as operações de apoio de fogo superfície-superfície, seja no 
planejamento ou na condução dos fogos; 
d) propor a distribuição e redistribuição de meios de apoio de fogo superfície-superfície; e 
e) conduzir o processo de coordenação do emprego dos fogos com os atuadores não 
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cinéticos. 
3.5.3.4.3.2 O comandante do maior escalão de artilharia presente, Coordenador de Apoio 
de Fogo da FTC (CAF/FTC), é o responsável pela coordenação e controle do apoio de 
fogo superfície-superfície e pelo funcionamento do ECAF. 
3.5.3.4.3.3 Normalmente, o ECAF/FTC é estruturado, qualquer que seja a operação, a fim 
de proporcionar ao EM/FTC a capacidade de coordenação necessária da função de 
combate Fogos. Entretanto, a sua constituição é estabelecida de acordo com a 
necessidade, considerados os fatores da decisão, devendo ser composto por, no mínimo: 
a) 01(um) representante do CAF/FTC (Chefe do ECAF); 
b) equipe de informações; 
c) equipe de operações; e 
d) pessoal de comunicações; 
3.5.3.4.3.4 As atribuições do Chefe do ECAF/FTC são as que se seguem: 
a) desenvolver, juntamente com o E3, um planejamento geral de fogos para o apoio à 
operação; 
b) planejar e coordenar as tarefas de apoio de fogo; 
c) preparar a Proposta de Lista de Alvos, em coordenação com as seções de Operações, 
de Planejamento e de Inteligência, encaminhando-a ao EM Cj; 
d) desenvolver uma proposta de Lista de Alvos de Alta Prioridade; 
e) identificar áreas de Alvos de Interesse, Alvos de Alto Valor, Alvos de Alta Prioridade e 
outros elementos que possam influenciar o posicionamento dos meios de apoio de fogo; 
f) propor, em coordenação com o CAF/FTC, o posicionamento dos meios de apoio de 
fogo superfície-superfície, em função da manobra concebida e demais condicionantes 
levantadas; 
g) proporcionar informações acerca da situação dos sistemas de apoio de fogo, meios de 
busca de alvos e munição de artilharia de campanha; 
h) coordenar e sincronizar o apoio de fogo da FTC, integrando-o com o apoio de fogo 
disponibilizado por outras forças componentes e com as capacidades de atuadores não 
cinéticos (guerra eletrônica e cibernética); 
i) levantar as necessidades de munição de artilharia, coordenando o ressuprimento e a 
redistribuição de munição com o E4, se for o caso; 
j) chefiar a Célula Funcional de Fogos e destacar oficiais para as células de integração de 
Planejamento de Longo Prazo e Operações de Médio Prazo, no caso de ativação dessas 
células; 
k) confeccionar o Anexo de Fogos (Plano de Apoio de Fogo) ao Plano ou Ordem de 
Operações; 
l) propor Medidas de Coordenação do Apoio de Fogo (MCAF) para apoiar as operações 
correntes e as operações de médio prazo e gerenciar as possíveis alterações destas 
medidas; e 
m) propor e implementar as prioridades de engajamento de alvos. 
3.5.3.4.4 Seção de Proteção 
3.5.3.4.4.1 A Seção de Proteção tem por finalidade planejar e coordenar todos os 
aspectos relacionados com a função de combate Proteção. É responsável pela 
coordenação dos trabalhos do Oficial de Defesa Antiaérea, do Oficial de Defesa Química, 
Biológica, Radiológica e Nuclear, do Oficial de Segurança das Operações, do Oficial de 
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Recuperação de Pessoal, do Oficial de Polícia do Exército da FTC e do Oficial de 
Prevenção de Acidentes. 
3.5.3.4.4.2 O Chefe da Seção de Proteção tem as seguintes atribuições: 
a) analisar, planejar e coordenar as missões e atividades de proteção; 
b) assessorar o Cmt na alocação dos meios de proteção existentes na FTC; 
c) chefiar o Grupo de Integração e a Célula Funcional de Proteção; 
d) propor os meios que devem ser incluídos na Lista de Meios Críticos e Instalações a 
Defender; 
e) monitorar e avaliar o esforço de proteção; 
f) gerenciar o apoio de proteção às operações; 
g) confeccionar o Anexo de Proteção ao Plano ou Ordem de Operações; 
h) sincronizar o esforço de proteção entre os diversos PC na área de responsabilidade da 
FTC; e 
i) propor diretrizes quanto ao emprego dos sistemas e execução das tarefas de proteção. 
3.5.3.5 Oficiais e Equipes de Ligação 

3.5.3.5.1 A FTC deve, conforme as necessidades e as características da operação, 
destacar Oficiais ou Equipes de Ligação com o C Op, com as demais F Cte e/ou com 
outras agências. Esses elementos proporcionam condições para uma maior coordenação 
no planejamento e na execução das ações. 
3.5.3.5.2 Os Oficiais ou Equipes de Ligação são responsáveis por assessorar os 
comandos ou organizações para os quais estiverem designados acerca das 
peculiaridades, possibilidades, procedimentos operativos e operações planejadas pela 
FTC, visando a possibilitar o aproveitamento de capacidades mútuas, de forma sinérgica, 
em prol das missões das forças componentes e agências envolvidas. Além disso, têm 
papel fundamental na eliminação de conflitos que porventura venham a existir entre o 
planejamento da FTC e o planejamento dos outros atores que operam no TO/A Op. 
3.5.3.5.3 Os Oficiais ou Equipes de Ligação podem ser designados com atribuições de 
assessoramento de âmbito geral ou por áreas funcionais específicas (Por exemplo: 
planejamento de fogos, operações de apoio à informação e outras). Caso suas atribuições 
sejam de natureza geral, devem manter contato estreito com o Ch EM da FTC, o Chefe 
da Seção de Operações (E3) e o Chefe da Seção de Planejamento (E5). Além disso, 
devem ter liberdade para ligar-se diretamente com os demais Chefes de Seção do EM 
FTC, para inteirar-se de aspectos específicos atinentes a cada uma das seções, caso 
necessário. 
3.5.3.5.4 Em virtude da natureza das operações desenvolvidas pela FAC, torna-se 
particularmente importante a existência de Oficiais de Ligação junto a este comando. 
3.5.3.5.5 O comando da FTC poderá também receber Oficiais ou Elementos de Ligação 
de outras forças componentes ou agências. Eles proporcionam assessoramento direto ao   
Ch EM da FTC ou podem ser incorporados à Seção do EM FTC ou célula do CC Op 
diretamente relacionada com a sua área de especialização, a fim de melhor aproveitar o 
seu conhecimento específico. 
3.5.3.5.6 Dentre os Oficiais de Ligação de outras F Cte, podem ser citados o Oficial de 
Ligação Aéreo (OLA), normalmente destacado pela FAC, e o Oficial de Ligação de 
Operações Especiais (O Lig Op Esp), destacado pela F Cj Op Esp. Este último, no caso 
da inexistência de uma F Cj Op Esp, deve ser previsto na composição do EM FTC, a fim 
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de planejar e coordenar as ações dos Elm Op Esp existentes na estrutura da FTC, caso 
necessário.  
3.5.3.6 Oficiais e Sargentos Especialistas 

3.5.3.6.1 Conforme as necessidades levantadas pelo EM FTC podem ser adicionados 
oficiais ou sargentos especialistas ao EM especial da FTC.  Portanto, eles têm por função 
auxiliar o EM na condução dos planejamentos referentes a assuntos que exigem 
conhecimento técnico específico. Na falta desses, as seções do EM devem conduzir o 
planejamento com o pessoal próprio. 

3.5.3.6.2 Elemento de Defesa Antiaérea 
3.5.3.6.2.1 O Elemento de Defesa Antiaérea é responsável por coordenar e sincronizar as 
atividades e planos de defesa antiaérea no âmbito da FTC, garantindo a integração de 
todos os sistemas de defesa antiaérea existentes na área de responsabilidade da FTC 
entre si e com a Defesa Aeroespacial da Força Aérea Componente. 
3.5.3.6.2.2 Possui as seguintes atribuições: 
a) disseminar os planos e ordens referentes à defesa antiaérea provenientes do escalão 
superior; 
b) assessorar o Cmt FTC na determinação das prioridades de defesa antiaérea e o 
emprego dos meios disponíveis;  
c) propor as medidas de coordenação do espaço aéreo necessárias à realização das 
atividades de defesa antiaérea em proveito da FTC; 
d) propor medidas ativas e passivas de defesa antiaérea no âmbito da FTC; 
e) determinar as necessidades e propor medidas para estruturação da defesa antiaérea 
da FTC; 
e) proporcionar informações acerca da situação dos sistemas de defesa antiaérea, 
radares de alerta de ataque aéreo e munição da artilharia antiaérea; 
f) participar da Célula Funcional de Proteção no CC Op da FTC, no caso de ativação 
dessa célula; 
g) confeccionar o Apêndice de Defesa Antiaérea ao Anexo de Proteção do Plano ou 
Ordem de Operações; 
h) destacar um representante para compor o Elemento de Coordenação do Espaço 
Aéreo; 
i) estimar a adequação da taxa de suprimento de munição de artilharia antiaérea, 
informando ao E4 acerca das necessidades; e 
j) coordenar e sincronizar os meios de defesa antiaérea da FTC com os meios existentes 
em outras forças componentes e no C Op. 

   Alguns oficiais/sargentos especialistas que podem ser integrados ao EM FTC são os 
seguintes: Oficial de Defesa Antiaérea, Oficial de Ligação da Aviação do Exército, Oficial de 
Defesa Química Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN), Oficial de Pessoal Civil, Oficial de 
Guerra Eletrônica, Elemento/Oficial de Engenharia, Oficial de Gestão do Conhecimento, Oficial 
de Dissimulação, Oficial de Segurança das Operações, Oficial de Recuperação de Pessoal, 
Oficial de Polícia do Exército, Oficial de Prevenção de Acidentes, Assessor Jurídico, Oficial de 
Apoio à Informação (OAI),  Sargento Meteorologista, entre outros. Quando integradas ao EM 
da FTC, estas funções agregam, além do conhecimento técnico particular de suas áreas, 
capacidades específicas de planejamento. 
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3.5.3.6.3 Elemento de Ligação da Aviação do Exército 
3.5.3.6.3.1 O Elm Lig Av Ex é responsável por coordenar os meios da Aviação do Exército 
disponíveis na FTC, bem como planejar o seu emprego em operações, mediante 
coordenação com o E3. Além disso, outras atribuições do Elm Lig Av Ex são as seguintes: 
a) exercer a supervisão das operações da Av Ex no âmbito da FTC; 
b) monitorar a disponibilidade de horas de voo, padronização e programas de segurança; 
c) proporcionar assessoramento técnico referente à utilização dos meios da Av Ex; 
d) participar da Célula Funcional de Movimento e Manobra; e 
e) participar das reuniões de seleção e priorização de alvos, entre outras. 
3.5.3.6.3.2 Nas operações em que a quantidade de meios da Av Ex e as missões que 
requeiram o emprego de meios aéreos forem de pequena monta, pode ser designado um 
Oficial de Ligação da Aviação do Exército (O Lig Av Ex), com as mesmas atribuições. 
3.5.3.6.4 Oficial de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear 
3.5.3.6.4.1 O Oficial de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear é o responsável 
pelo emprego dos meios de DQBRN alocados à FTC. Suas atribuições incluem: 
a) propor LA para minimizar a vulnerabilidade das tropas amigas e da população civil e 
avaliar a probabilidade e o efeito de baixas relacionadas a agentes QBRN; 
b) coordenar, com os demais integrantes do EM, a realização da avaliação dos efeitos de 
ataques QBRN inimigos e avaliação dos riscos QBRN às operações correntes e futuras; 
c) coordenar com o E4 as necessidades de apoio de saúde associado com os riscos e 
ameaças QBRN da operação; 
d) coordenar com outros elementos do EM o emprego dos meios de DQBRN; 
e) planejar, supervisionar e coordenar as operações de descontaminação QBRN, exceto a 
descontaminação de pacientes; 
f) avaliar os dados disponíveis sobre terreno e condições meteorológicas para determinar 
os efeitos do ambiente sobre potenciais riscos e ameaças QBRN; 
g) supervisionar a construção de abrigos QBRN, se for o caso;  
h) planejar e propor a integração do obscurecimento em operações táticas;  
i) participar da Célula Funcional de Proteção; 
j) produzir o Apêndice de DQBRN do Anexo de Proteção ao Plano ou Ordem de 
Operações; e 
k) assessorar o comandante sobre riscos e medidas de defesa passiva. 
3.5.3.6.5 Oficial/Elemento de Guerra Eletrônica 
3.5.3.6.5.1 O Oficial/Elemento de Guerra Eletrônica (GE) é o responsável, no âmbito do 
EM, pelo planejamento e coordenação de todas as atividades relacionadas à GE.  
3.5.3.6.5.2 As suas principais atribuições são as seguintes: 
a) participar da Célula Funcional de Comando e Controle; 
b) integrar e sincronizar as atividades cibernéticas e/ou eletromagnéticas; 
c) coordenar, preparar e manter a Lista de Alvos de Guerra Eletrônica, as tarefas e as 
solicitações de ataque eletrônico; 
d) coordenar com outros membros do EM as atividades de GE; 
e) avaliar as vulnerabilidades do oponente, capacidades e missões amigas em termos de 
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GE; 
f) cooperar com o Chefe do ECAF/FTC na confecção da Lista de Alvos de Alta Prioridade, 
com base na Lista de Alvos de Alto Valor; 
g) produzir o apêndice de GE do Anexo de Comando e Controle ao Plano ou Ordem de 
Operações; 
h) definir a Lista de Alvos para Ataque Eletrônico com os elementos de Inteligência e 
Fogos da FTC, com o comando das outras forças componentes e com o C Op;  
i) coordenar com o oficial responsável pela GE no C Op, de forma a eliminar possíveis 
conflitos nas ações relativas às Operações de Informação no espectro eletromagnético; e 
j) participar do Grupo de Integração de Seleção e Priorização de Alvos. 
3.5.3.6.6 Subseção de Engenharia/Oficial de Engenharia 

3.5.3.6.6.1 O Oficial de Engenharia (Chefe da Subseção de Engenharia) é o responsável, 
no âmbito do EM, pelo planejamento e coordenação de todas as atividades relacionadas 
ao apoio de Engenharia.  
3.5.3.6.6.2 A Subseção de Engenharia é o elemento que é integrado à 3a Seção do EM 
da FTC com a finalidade de planejar o apoio de Engenharia à manobra da Força Terrestre 
Componente. É estruturada de acordo com a necessidade da operação, considerados os 
fatores da decisão, normalmente, utilizando militares provenientes do maior escalão de 
Engenharia que integra a FTC. 
3.5.3.6.6.3 No caso de uma FTC estruturada com base em um comando de GU, as 
funções atinentes à Subseção de Engenharia podem ser desempenhadas apenas por um 
Oficial de Engenharia, em virtude do montante de meios empregados na operação. Soma-
se a isso a limitada quantidade dos trabalhos de engenharia, necessários ao escalão GU 
em operações. 
3.5.3.6.6.4 As atribuições do Chefe da Subseção de Engenharia / Oficial de Engenharia 
são as seguintes: 
a) assessorar o Chefe da 3ª Seção no tocante às atividades de Sobrevivência no Campo 
de Batalha (Sbr C Bat)2; 
b) coordenar e sincronizar as atividades de Sbr C Bat; 
c) sincronizar e integrar operações de engenharia (combate e construção) entre diversas 
organizações; 
d) compor, como integrante da 3ª Seção, as Células de Movimento e Manobra e de 
Operações Correntes e destacar Oficiais de Engenharia para participar das Células 
Funcionais de Proteção e Logística e da Célula de Integração de Planejamento de Longo 
Prazo, no caso de ativação dessas células;  
e) redigir as Ordens Fragmentárias, Ordens de Alerta e outros produtos de Engenharia 
(planos diversos); e 
f) atualizar as Estimativas Correntes de Engenharia. 
3.5.3.6.7 Oficial de Gestão do Conhecimento 

3.5.3.6.7.1 O Oficial de Gestão do Conhecimento agrega ao EM FTC maior capacidade 

                                                 
2 Sobrevivência no Campo de Batalha - conceito que inclui a realização de todos os aspectos da proteção 
do pessoal, armamento e suprimento, simultaneamente com as ações para iludir o inimigo. As táticas de 
Sobrevivência no Campo de Batalha incluem o estabelecimento de um bom sistema defensivo, emprego 
frequente de movimento, uso de cobertas e abrigos, Operações de Dissimulação, camuflagem, entre outras. 
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no que se refere à integração e ao gerenciamento de sistemas de informações. As suas 
principais atribuições são: 
a) traduzir as exigências da operação em procedimentos de Gestão do Conhecimento, 
otimizados por intermédio de sistemas de informação; 
b) implementar e gerenciar um conjunto de aplicativos integrados, processos e serviços 
que auxiliem as atividades do CC Op da FTC; 
c) confeccionar o Plano de Gestão do Conhecimento; 
d) implementar o Cenário Operativo Comum para a operação no âmbito da FTC; 
e) monitorar continuamente o ambiente de informações externo e propor as mudanças 
necessárias no Plano de Gestão do Conhecimento; 
f) desenvolver procedimentos de gestão de dados e arquivos; 
g) coordenar o apoio do E6 quanto à manutenção de redes, bancos de dados, 
armazenamento e assistência técnica; e 
h) analisar fontes externas de conhecimento e integrá-las, quando for o caso, às redes de 
conhecimentos da FTC;  
3.5.3.6.8 Oficial de Dissimulação 

3.5.3.6.8.1 O Oficial de Dissimulação é o responsável por planejar as Operações de 
Dissimulação e coordenar os meios utilizados para tal fim. Normalmente, este oficial 
especialista é utilizado em operações de grande vulto, sendo integrado à 8ª Seção do EM. 
Possui, entre outras, as seguintes atribuições: 
a) realizar a supervisão, no âmbito do EM, das atividades de dissimulação; 
b) proporcionar conhecimento técnico para o planejamento de Operações de 
Dissimulação; 
c) gerenciar a informação necessária para conduzir Operações de Dissimulação e a 
análise das Considerações Civis para efeitos de dissimulação; 
d) determinar necessidades e oportunidades para a realização das Operações de 
Dissimulação em coordenação com o E2, por intermédio da avaliação das LA mais 
prováveis do inimigo; 
e) coordenar com o planejador do apoio de informação às operações o apoio para os 
Alvos de Dissimulação, Objetivos de Dissimulação e Estória de Dissimulação; 
f) produzir, difundir, apresentar e coordenar o Plano de Dissimulação, determinando os 
militares que devem ter conhecimento para a sua execução; 
g) coordenar as medidas de segurança operativas para proteger o Plano de Dissimulação 
com o Oficial de Segurança das Operações; 
h) integrar os meios de dissimulação militar (convencionais e não convencionais); e 
i) avaliar a execução das operações de dissimulação e os seus efeitos. 
3.5.3.6.9 Oficial de Segurança das Operações 

3.5.3.6.9.1 O Oficial de Segurança das Operações é o responsável por desenvolver os 
procedimentos de segurança das operações. Além disso, suas atribuições incluem: 
a) identificar e propor os elementos essenciais de informações amigas (EEIA); 
b) conduzir a análise dos adversários, como parte do PITCIC; 
c) conduzir a análise de vulnerabilidades, como parte do PITCIC; 
d) avaliar o risco de segurança das operações; 
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e) desenvolver, coordenar e aplicar medidas de segurança das operações através do    
EM FTC; 
f) escrever a Estimativa Corrente para o Risco das Operações; 
g) escrever o Apêndice de Segurança das Operações do Anexo de Proteção ao Plano ou 
Ordem de Operações; 
h) monitorar, avaliar e ajustar a segurança das operações, caso necessário; 
i) revisar os documentos do EM FTC, os acessos aos sistemas de informação e as 
interações com a mídia, verificando o vazamento de informações sensíveis e o potencial 
comprometimento dos EEIA; 
j) pesquisar nas fontes de notícias, blogs e websites em busca de informações sensíveis e 
comprometimento dos EEIA;  
k) participar da Célula Funcional de Proteção; e 
l) participar do Grupo de Integração de Operações de Informação, quando solicitado. 
3.5.3.6.10 Oficial de Recuperação de Pessoal 
3.5.3.6.10.1 O Oficial de Recuperação de Pessoal é o responsável por coordenar todos os 
assuntos relacionados com busca, salvamento e resgate de pessoal. Suas atribuições 
incluem: 
a) desenvolver e manter atualizado o Programa de Recuperação de Pessoal da FTC; 
b) propor LA de busca e salvamento em combate; 
c) coordenar questões relativas à recuperação de pessoal com os escalões superior e 
subordinado, e com as demais forças componentes; 
d) desenvolver POP, planos e ordens e o Apêndice de Recuperação de Pessoal do Anexo 
de Proteção ao Plano ou Ordem de Operações; 
e) apoiar a busca e salvamento em combate no nível conjunto, bem como a busca e 
salvamento em apoio a órgãos civis, se necessário;  
f) participar da Célula Funcional de Proteção; e 
g) assistir ao pessoal responsável pela atividade nos escalões subordinados no 
desenvolvimento dos seus Planos de Busca e Salvamento. 
3.5.3.6.11 Oficial de Polícia do Exército 
3.5.3.6.11.1 O Oficial de Polícia do Exército é o responsável por planejar, coordenar e 
empregar todos os meios de PE existentes na FTC. Normalmente, desempenha esta 
função o comandante de unidade de PE mais antigo. Um Oficial de PE pode ser integrado 
ao EM FTC, quando esta possuir tropa de PE de valor significativo e as ações envolvendo 
esse tipo de OM exigirem, por sua quantidade e relevância, planejamento específico. 
Algumas das suas atribuições são as seguintes:  
a) conduzir operações de apoio ao movimento, incluindo reconhecimentos de itinerário, 
vigilância, controle de circulação, controle de civis deslocados e de distúrbios e 
disseminação de informações; 
b) controlar os meios de PE empregados em operações de segurança de área, inclusive 
atividades associadas a antiterrorismo, reconhecimento, pontos de controle de acesso, 
segurança física de meios críticos, nós viários e materiais sensíveis; 
c) gerenciar, em coordenação com o E4, à internação e reassentamento de prisioneiros 
de guerra, civis internados, civis deslocados e presos militares; 
d) exercer a ligação com autoridades de segurança pública e organizações policiais 
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locais, coordenando as atividades, quando for o caso; 
e) conduzir operações de inteligência policial, em coordenação com o E2, no âmbito da 
FTC; 
f) coordenar os esforços de combate e prevenção ao uso de drogas na FTC; 
g) planejar e coordenar a segurança pessoal dos comandantes; 
h) auxiliar o controle de danos e a detecção e alerta QBRN na área da FTC; 
i) auxiliar o E1 no controle da disciplina, da lei e da ordem; 
j) preparar dados estatísticos acerca de militares ausentes e desertores para o E1 por 
intermédio do Chefe da Seção (ou célula) de Proteção;  
k) participar da Célula Funcional de Proteção; e  
l) coordenar com o E4 as necessidades logísticas referentes a prisioneiros de guerra, civis 
internados, presos militares e civis deslocados. 
3.5.3.6.12 Oficial de Prevenção de Acidentes 
3.5.3.6.12.1 É o responsável, no âmbito do EM pelas atividades relacionadas à prevenção 
de acidentes. Suas atribuições compreendem, entre outras: 
a) implementar o Plano de Prevenção de Acidentes da FTC; 
b) proporcionar informações ao E1 sobre a projeção de Perdas Fora de Combate; 
c) proporcionar treinamento sobre segurança no serviço para a mão de obra civil 
contratada; 
d) participar da Célula Funcional de Proteção; e 
e) revisar as avaliações de risco e propor medidas de redução de risco para todas as 
operações, principalmente quanto ao risco de fratricídio. 
3.5.3.6.13 Assessor Jurídico 
3.5.3.6.13.1 O assessor jurídico é o responsável por, sob a supervisão direta do Ch EM, 
proporcionar assessoria referente a assuntos legais para o comando e EM FTC. O E1 
poderá exercer responsabilidade de coordenação sobre o Assessor Jurídico, quando 
determinado. Suas atribuições incluem, mas não são limitadas a: 
a) proporcionar assessoria em assuntos relacionados à justiça e disciplina militar; 
b) cooperar com o E3 na elaboração das regras de engajamento da FTC; 
c) proporcionar supervisão técnica às atividades das demais seções do EM, quando 
solicitado; e 
d) assessorar o comando quanto a aspectos legais relacionados às operações, incluindo 
legislação internacional e Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), quando for 
o caso. 
3.5.3.6.14 Oficial de Apoio à Informação  
3.5.3.6.14.1 O Oficial de Apoio à Informação integra a Seção de Operações de 
Informação do EM. Tem como principal atribuição a preparação do apêndice de 
Operações de Apoio à Informação (Op Ap Info) ao Anexo de Op Info do Plano ou Ordem 
de Operações. Suas outras atribuições englobam: 
a) coordenar com o E8 para assegurar a sincronização das Op Ap Info com as demais 
atividades de Op Info; 
b) planejar, coordenar e sincronizar as Op Ap Info para apoiar a operação; 
c) propor a priorização dos esforços dos meios de Op Ap Info colocados à disposição da 
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FTC; 
d) avaliar os esforços de informação do inimigo e a eficácia das ações amigas de Op Ap 
Info nos públicos-alvo (juntamente com o E2 e o E9); 
e) avaliar a eficácia das Op Ap Info; 
f) avaliar o efeito psicológico das operações sobre o inimigo e a população civil da área de 
responsabilidade da FTC; 
g) avaliar o efeito potencial das Op Info inimigas e, em coordenação com o E7 e o E8, 
determinar a melhor resposta, se for o caso; e 
h) auxiliar a realização de Operações de Dissimulação no desenvolvimento da estória de 
dissimulação para atingir os objetivos do comandante; 
i) verificar e neutralizar possíveis ações de contrapropaganda; e 
j) em coordenação com a Seção de Pessoal, acompanhar a situação do moral na FTC e 
nas tropas subordinadas, propondo medidas para o seu fortalecimento e a manutenção 
deste moral em patamar elevado. 
3.5.3.6.15 Elemento de Coordenação do Espaço Aéreo 
3.5.3.6.15.1 O Elemento de Coordenação do Espaço Aéreo é o responsável pela 
coordenação da utilização do Espaço Aéreo, evitando o conflito entre os seus usuários. 
Suas atribuições incluem, entre outras: 
a) planejar e coordenar a utilização do espaço aéreo; 
b) Ligar-se com a Célula de Coordenação de Operações Aéreas (CCOA) e com a Célula 
de Coordenação Naval (CCN) para assuntos referentes à Coordenação do Espaço Aéreo; 
c) Coordenar com o ECAF/FTC a integração das MCAF com as Medidas de Coordenação 
e Controle do Espaço Aéreo (MCCEA); 
d) propor à CCOA, em estreita coordenação com o Elemento de Defesa Antiaérea, as 
MCCEA necessárias para o emprego da FTC; e 
e) disseminar os planos e ordens referentes ao controle do espaço aéreo provenientes do 
escalão superior 
3.5.3.6.16 Meteorologista 

3.5.3.6.16.1 Em operações que demandem o largo emprego de meios aéreos ou nas 
quais seja verificada a necessidade de informações meteorológicas mais precisas, a FTC 
poderá contar com um sargento especialista em meteorologia. Este especialista coordena 
o apoio meteorológico às operações militares por intermédio do E2, sendo um integrante 
da Seção de Inteligência do EM. Suas atribuições incluem, entre outras: 
a) proporcionar ou fiscalizar os serviços meteorológicos para os demais integrantes do 
EM e para a operação de aeródromos; 
b) integrar previsões meteorológicas no apoio ao Exame de Situação e tomada de 
decisão; 
c) gerenciar o banco de dados meteorológicos e preparar o plano de coleta de dados 
meteorológicos; e 
d) realizar a ligação com a FAC no tocante a dados meteorológicos. 
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Capítulo  1 
 

 

Capítulo  2CAPÍTULO IV 
 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO-MAIOR DA FTC 
 
 
 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

4.1.1 Em operações, o efetivo exercício do 
Comando e Controle requer coordenação, 
sincronização e compartilhamento de 
informações entre os diversos integrantes do 
EM. 
4.1.2 Para que seja obtida a integração necessária, as seções do EM FTC podem ser 
organizadas em células, que irão compor o CC Op da FTC. Além disso, a integração do 
EM é ampliada por intermédio de reuniões dos grupos de integração e de uma rotina de 
trabalho bem estabelecida. 
4.1.3 O PC é o local onde o comando e o EM FTC desempenham as suas atividades. A 
organização do PC é função do efetivo do estado-maior e das necessidades da operação, 
conforme a determinação do comandante, assessorado pelo Ch EM.  
4.1.4 Normalmente, o PC é composto pela estrutura de comando, pelo CC Op e por 
elementos de apoio (Anexo A). As principais atividades desempenhadas no PC da FTC 
são as seguintes: 
a) preparação e manutenção das Estimativas Correntes e do Cenário Operativo Comum;  
b) elaboração e disseminação de planos e ordens; 
c) controle das operações; 
d) avaliação das operações; 
e) coordenação com os escalões superior, subordinado e com as outras forças 
componentes; 
f) condução da gestão do conhecimento e gestão das informações; e 
g) realização da administração do próprio PC. 
 
 
4.2 AS CÉLULAS DO CENTRO DE COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES E AS SEÇÕES 
DO ESTADO-MAIOR  

4.2.1 As células do CC Op podem ser descritas como sendo um conjunto de pessoal e 
equipamento organizado por função de combate ou por horizonte temporal de 
planejamento, de forma a facilitar o exercício do Comando e Controle. As Células 
Funcionais reúnem o pessoal e o equipamento por funções de combate, ao passo que as 
Células de Integração grupam pessoal e equipamento por horizonte temporal de 
planejamento. 
4.2.2 Embora o CC Op possa ser organizado da forma que melhor se adeque à 
constituição do EM e às demandas específicas da operação, a organização por Células 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
4.2 AS CÉLULAS DO CENTRO 
COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES 
E AS SEÇÕES DO ESTADO - 
MAIOR 
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Funcionais e de Integração (Fig 4-1) proporciona condições ideais para a condução e 
coordenação das operações, garantindo o fluxo contínuo de informações entre as seções.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 CÉLULAS FUNCIONAIS 

4.2.3.1 As Células Funcionais coordenam e sincronizam forças e atividades por funções 
de combate: Comando e Controle, Inteligência, Movimento e Manobra, Fogos, Proteção e 
Logística.  
4.2.3.2 Normalmente, são estabelecidas as seis células funcionais correspondentes a 
cada uma das funções, porém, conforme as dimensões do EM e as características da 
operação, algumas funções de combate podem ser grupadas dentro de uma mesma 
célula. Em uma operação de Apoio a Órgãos Governamentais, por exemplo, pode ser 
suprimida a Célula de Fogos, sendo a integração dessa função de combate, se for o caso, 
realizada por um Coordenador do Apoio de Fogo na Célula de Movimento e Manobra.  
4.2.3.3 Célula de Comando e Controle 

4.2.3.3.1 A Célula de Comando e Controle (Fig 4-2) é composta pela Seção de Comando 
e Controle, Seção de Comunicação Social, Seção de Assuntos Civis, Seção de 
Operações de Informação do Estado-Maior da FTC, pelo Elemento de Guerra Eletrônica e 
por elementos de Operações Cibernéticas e de Geoinformação.  
4.2.3.3.2 Embora as seções que integram esta célula devam coordenar as suas ações, o 
chefe de cada uma delas responde diretamente ao Chefe do Estado-Maior. 
  

Fig 4-1 Células Funcionais e de Integração 

ORGANIZAÇÃO DO CC Op 
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4.2.3.4 Célula de Inteligência 

4.2.3.4.1 A Célula de Inteligência coordena atividades e sistemas que auxiliam o Cmt da 
FTC a entender o inimigo, o terreno, as condições climáticas e meteorológicas e as 
considerações civis.  
4.2.3.4.2 Esta célula solicita, recebe e analisa dados de todas as fontes disponíveis, para 
produzir e distribuir produtos de Inteligência, constituindo-se em um centro integrador e 
difusor de Inteligência. Realizam também as tarefas relacionadas com o Processo de 
Integração do Terreno, Condições Climáticas e Meteorológicas, Inimigo e Considerações 
Civis (PITCIC), e com reconhecimento e vigilância. A maioria dos integrantes da Seção de 
Inteligência do EM participa dessa célula, que é chefiada pelo E2 (Fig 4-3).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4-3 Célula Funcional de Inteligência 

Fig 4-2 Célula Funcional de Comando e Controle 
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4.2.3.5 Célula de Movimento e Manobra 

4.2.3.5.1 A Célula de Movimento e Manobra (Fig 4-4) coordena as atividades e sistemas 
necessários para movimentar forças de forma a obter uma posição de vantagem em 
relação ao oponente. Isso inclui as tarefas associadas à combinação de forças com fogos 
letais ou fogos não letais e projeção ou concentração de forças (movimento), que estão 
relacionadas com a obtenção de uma posição de vantagem. 
4.2.3.5.2 Esta célula é integrada pela Seção de Operações, pela Subseção de 
Engenharia, pelo Elm Lig Av Ex e Elemento de Coordenação do Espaço Aéreo. A Célula 
de Movimento e Manobra é a base da Célula de Operações Correntes. 

 

4.2.3.6 Célula de Fogos 

4.2.3.6.1 A Célula de Fogos (Fig 4-5) coordena as atividades e sistemas que propiciam a 
utilização coletiva e coordenada dos fogos indiretos.  
4.2.3.6.2 É a célula responsável por coordenar o apoio de fogo da FTC com outros meios 
de Apoio de Fogo Conjunto, além de conduzir o processo de coordenação do emprego de 
atuadores não cinéticos, por intermédio das atividades do Grupo de Integração de 
Seleção e Priorização de Alvos.  
4.2.3.6.3 É constituída pelo Elemento de Coordenação e Apoio de Fogo (ECAF) e por 
representantes da Célula de Coordenação Naval (CCN), da Equipe de Controle 
Aerotático/Oficial de Ligação Aérea (ECAT/OLA) e outros representantes necessários ao 
cumprimento da sua missão. O Chefe do ECAF/FTC é o responsável por chefiar a Célula 
de Fogos. 
 
 
 

Fig 4-4 Célula Funcional de Movimento e Manobra 
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4.2.3.7 Célula de Proteção 

4.2.3.7.1 A Célula de Proteção (Fig 4-6) coordena as atividades e sistemas destinados a 
preservar a força por intermédio de uma sistemática de gerenciamento de risco, a qual 
inclui tarefas relacionadas com a proteção do pessoal, dos meios físicos e das 
informações.  
4.2.3.7.2 A Célula de Proteção é integrada por militares da Seção de Proteção do 
EM/FTC (caso ativada), pelo Elemento de Defesa Antiaérea, pelo Oficial de DQBRN, por 
um Oficial da Subseção de Engenharia, pelo Oficial de Segurança das Operações, pelo 
Oficial de Recuperação de Pessoal, pelo Oficial de Polícia do Exército e pelo Oficial de 
Prevenção de Acidentes.  
4.2.3.7.3 A Célula de Proteção coordena com a Seção de Comando e Controle (6ª Seção) 
na Célula de Comando e Controle os aspectos relativos à tarefa de proteção da 
informação. A célula é chefiada pelo Chefe da Seção de Proteção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4-6 Célula Funcional de Proteção 

Fig 4-5 Célula Funcional de Fogos 

                                                     CÉLULA DE FOGOS  
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4.2.3.8 Célula de Logística 

4.2.3.8.1 A Célula de Logística (Fig 4-7) coordena atividades e sistemas destinados a 
proporcionar apoio e serviços para assegurar a liberdade de ação, ampliar o alcance 
operativo e prolongar a resistência em combate, incluindo as tarefas nas áreas de 
pessoal, material e saúde.  
4.2.3.8.2 Esta célula é chefiada pelo E4 e composta pelas seções de Logística, de 
Pessoal e de Administração Financeira e por um Oficial da Subseção de Engenharia. 

 

4.2.4 CÉLULAS DE INTEGRAÇÃO 
4.2.4.1 Enquanto as Células Funcionais são organizadas por funções de combate, as 
células de integração são organizadas por horizonte temporal de planejamento. Elas 
realizam a coordenação e sincronização das forças e funções de combate no longo, 
médio e curto prazo, podendo ser estabelecidas, respectivamente, três células de 
integração: a Célula de Planejamento de Longo Prazo, a Célula de Operações de Médio 
Prazo e a Célula de Operações Correntes. 
4.2.4.2 Um horizonte temporal de planejamento é um ponto no tempo que os 
comandantes utilizam para focalizar os esforços de planejamento do EM, de forma a 
influenciar, adequadamente, os eventos futuros. Esses horizontes são decorrentes da 
situação, podendo variar de horas e dias até semanas e meses.  

 

 

Fig 4-7 Célula Funcional de Logística 

   A capacidade do EM FTC mobiliar as três células de integração varia de acordo com o efetivo 
e as seções estabelecidas no EM, bem como em função dos meios existentes e da natureza 
das operações conduzidas.  
   Assim, uma FTC com um EM reduzido pode ter uma pequena Célula de Planejamento de 
Longo Prazo, entretanto pode não dispor de pessoal para a composição de uma Célula de 
Operações de Médio Prazo. Neste caso, as operações de curto e médio prazo ficam a cargo da 
Célula de Operações Correntes (Anexo B). 
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4.2.4.3 Célula de Planejamento de Longo Prazo 

4.2.4.3.1 A Célula de Planejamento de Longo Prazo (Fig 4-8) é responsável por planejar 
operações no horizonte de planejamento distante, preparando planos para operações que 
estão além do expresso na Ordem de Operações em execução, incluindo os planos de 
ações alternativas e subsequentes. Ela também é responsável por fiscalizar os Planos de 
Dissimulação.   
4.2.4.3.2 A Célula de Planejamento de Longo Prazo tem por base a Seção de 
Planejamento do EM FTC, é chefiada pelo E5 e integrada por militares de todas as 
seções do EM, conforme a necessidade. Caso o efetivo das seções do EM seja limitado, 
esta célula pode ser reduzida e os integrantes do EM passam a dividir os seus esforços 
entre a Célula de Planejamento de Longo Prazo e a Célula de Operações Correntes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.4 Célula de Operações de Médio Prazo  
4.2.4.4.1 A Célula de Operações de Médio Prazo (Fig 4-9) é responsável por planejar 
operações em um horizonte de planejamento intermediário, com foco na realização de 
ajustes às operações correntes – incluindo posicionamento ou manobra de forças em 
profundidade – que possam facilitar o prosseguimento das operações em curso. A célula 
consiste de um grupo de planejadores, chefiada por um dos Adjuntos do E3 e apoiada por 
militares de todas as seções do EM, conforme a necessidade. 
4.2.4.4.2 A Célula de Operações de Médio Prazo serve como célula de fusão entre as 
células de Planejamento de Longo Prazo e de Operações Correntes. Ela monitora as 
operações em curso, determinando as suas implicações no horizonte de planejamento de 
médio alcance. Em coordenação com a Célula de Operações Correntes, avalia se a 
operação em andamento deve ser modificada para atingir os objetivos estabelecidos para 
a fase em curso.  
4.2.4.4.3 Nesse contexto, tem a missão de propor ao Cmt FTC opções de ajustes às 
operações em curso e preparar as Ordens Fragmentárias. A Célula de Operações de 

Fig 4-8 Célula de Integração de Planejamento de Longo Prazo 
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Médio Prazo participa do processo de seleção e priorização de alvos do C Op, uma vez 
que, normalmente, trabalha no mesmo horizonte temporal (72 horas). Além disso, atualiza 
e acrescenta detalhes aos planos alternativos visualizados para a operação corrente e 
prepara as ordens necessárias para implementar as ações subsequentes (Anexo C). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.5 Célula de Operações Correntes 

4.2.4.5.1 A Célula de Operações Correntes (Fig 4-10) é o ponto central para a execução 
das operações. Destinam-se a avaliar a situação corrente e controlar o emprego das 
forças e funções de combate de acordo com a missão, a intenção do comandante e o 
conceito da operação. 
4.2.4.5.2 Na Célula de Operações Correntes, é exposto o Cenário Operativo Comum, são 
conduzidas as mudanças de turnos no CC Op e as diversas avaliações e reuniões. Nesta 
célula, são geradas informações acerca da situação da operação para todos os 
integrantes do EM, para o C Op, para outras F Cte e para os elementos subordinados.  
4.2.4.5.3 Dentre as diversas atividades da Célula de Operações Correntes, destaca-se a 
Reunião de Sincronização das Operações, atividade mais importante na rotina de trabalho 
do PC. 
4.2.4.5.4 O Oficial de Operações é o chefe da Célula de Operações Correntes, sendo 
auxiliado por um dos seus adjuntos. A Célula (funcional) de Movimento e Manobra 
constitui a base da Célula de Operações Correntes, que é completada por elementos das 
demais seções do estado-maior e oficiais de ligação destacados para a FTC. Todas as 
seções do EM devem ser representadas nesta célula, ou de forma permanente ou 
mediante acionamento, conforme a demanda.    
  

 

 

Fig 4-9 Célula de Integração de Operações de Médio Prazo 
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4.2.4.6 Outros Oficiais do Estado-Maior 

4.2.4.6.1 Nem todos os elementos do EM serão integrados às diferentes células do       
CC Op. Alguns oficiais especialistas, como o Assessor Jurídico, por exemplo, possuem 
características específicas e podem participar das células funcionais ou de integração 
conforme a necessidade, ou coordenar suas atividades por intermédio das diferentes 
reuniões que compõem a rotina de trabalho do PC. 
4.2.4.7 O funcionamento do PC e do CC Op da FTC são apresentados no Anexo D –      
O Funcionamento do Posto de Comando. 

 
 
 

CÉLULA DE OPERAÇÕES CORRENTES 

Fig 4-10 Célula de Integração de Operações Correntes 
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Capítulo  1CAPÍTULO V 
 

COMPOSIÇÃO DOS MEIOS DA FTC 

 
 
 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

5.1.1 Os meios terrestres adjudicados ao C Op 
são, conforme os imperativos do planejamento 
operacional, distribuídos entre as Forças 
Componentes que se fizerem necessárias, 
cabendo à maioria a FTC. A organização 
desses meios é feita conforme as 
necessidades referentes ao planejamento em 
questão. 
5.1.2 Para a composição da FTC, 
independentemente do escalão com base no 
qual ela é estruturada, são priorizados os 
meios já existentes no Comando Militar de Área 
em que é ativado o TO/A Op.  
5.1.3 Portanto, deve ser realizado um cuidadoso 
levantamento das capacidades requeridas para a 
operação, de forma a verificar se os meios 
previamente existentes, assim como os 
complementares recebidos na alocação de meios pelo C Op, possuem as capacidades 
necessárias.  
5.1.4 Caso se verifique que os elementos de manobra, apoio ao combate ou apoio 
logístico não atendem total ou parcialmente às demandas da operação, devem ser 
solicitados novos meios ao Ministro da Defesa, por intermédio do C Op.  

5.1.5 O estudo detalhado para ratificação ou retificação da composição de meios da FTC 
deve levar em conta a estrutura preexistente das GU previstas para serem empregadas. A 
partir dessa estrutura, devem ser acrescidos os elementos de manobra, de apoio ao 
combate e de apoio logístico necessário. Da mesma forma, devem ser retirados os meios 
que não possuam previsão de emprego na operação. 
5.1.6 Em sua organização, a FTC deve possuir, além do seu Comando e Estado-Maior, 
uma companhia de comando, que se destina a prover o apoio logístico e administrativo ao 
comando e EM FTC, capacitando-os para a condução das operações e recebimento dos 

   Cabe ressaltar que a solicitação de meios por intermédio da cadeia de comando não exclui a 
realização das ligações necessárias com o Comando do Exército, a fim de acelerar o processo 
de preparação das unidades e o seu desdobramento para a região do TO/A Op, caso elas 
estejam disponíveis para emprego.    
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5.2 ELEMENTOS DE MANOBRA 
5.3 MEIOS DE ARTILHARIA 
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5.5 A ESTRUTURA LOGÍSTICA DA 
FTC 
5.6 MEIOS DE COMANDO E 
CONTROLE 
5.7 MEIOS DE GUERRA 
ELETRÔNICA 
5.8 A ESTRUTURA DOS MEIOS 
DQBRN 
5.9 INTELIGÊNCIA 
5.10 OPERAÇÕES DE APOIO À 
INFORMAÇÃO  
5.11 ELEMENTOS DE OPERAÇÕES 
ESPECIAIS 
5.12 A COMPOSIÇÃO DE MEIOS 

REVOGADO



EB20-MC-10.202 

5-2 

Fig 5-1 Ligação da Estrutura Básica da FTC com Elementos de Apoio Antes da Ativação do TO/A Op 

demais meios operativos. Esses elementos constituem a estrutura básica da FTC.  
5.1.7 A FTC é composta, necessariamente, por elementos que lhe proporcionem as 
capacidades essenciais de Comando e Controle, Inteligência e Logística, priorizando-se 
os existentes no Comando Militar de Área em que será ativado o TO/A Op.  
5.1.8 Estes elementos, desde a situação de normalidade, independentemente da ativação 
de um TO/A Op, devem manter estreita ligação com os G Cmdo Op/GU que irão constituir 
o Cmdo FTC, conforme visualizado nos planejamentos operacionais (Fig 5-1).  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.9 Uma FTC criada para uma situação de contingência não contemplada em nenhum 
PEECFA/Planejamento Operacional deve ser estabelecida de forma similar à apresentada 
anteriormente. São utilizados, inicialmente, os meios já existentes nas GU, completados 
por meios do C Mil A e por meios de outras regiões. 
5.1.10 Módulos com capacidades específicas, como de Guerra Eletrônica, de Operações 
de Apoio à Informação, de Forças Especiais e de DQBRN, entre outros, devem ser 
acrescidos à estrutura da FTC, atendendo às necessidades levantadas no Exame de 
Situação.  
 
 
5.2 ELEMENTOS DE MANOBRA 

5.2.1 O planejamento dos elementos de manobra adjudicados ao C Op é realizado de 
forma encadeada, iniciando-se com o estabelecimento da Lista de Necessidades do 
PEECFA, relativa à situação de emprego.  
5.2.2 Posteriormente, este planejamento é ajustado, conforme as demandas levantadas 
pelo C Op, que define o poder de combate necessário ao cumprimento da missão 
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(levantamento das capacidades necessárias). Além disso, o próprio Cmdo FTC pode 
solicitar novos meios, caso julgue necessário, após analisados os fatores da decisão. 
5.2.3 A FTC é integrada por módulos das armas base, que podem variar desde o escalão 
subunidade até unidade. Estes elementos de manobra são grupados, dependendo do 
escalão de comando considerado para compor o comando da FTC, em GU. Caso a FTC 
seja estabelecida com base em um comando de GU, esta terá a sua constituição ajustada 
conforme a necessidade, sendo-lhe subtraídos os elementos orgânicos desnecessários à 
operação e acrescidos outros módulos julgados necessários. 
5.2.4 O comando da FTC pode integrar um número variável de módulos de combate, em 
função da estrutura e meios de Comando e Controle existentes na sua composição. 
Também, conforme a situação pode dispor de módulos de combate de emprego 
específico como elemento de FE, Pqdt e outros. 
5.2.5 AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
5.2.5.1 O Cmdo FTC deve identificar as necessidades de emprego dos meios de asa 
rotativa, possibilitando a estruturação do elemento operativo de Av Ex da forma que 
melhor atenda às demandas da operação, permitindo a composição da força de 
helicópteros com aeronaves de reconhecimento e ataque e/ou aeronaves de manobra. 
5.2.5.2 Em operações de grande vulto, que exigem elevada quantidade de meios de      
Av Ex, pode ser estruturado um Comando de Aviação da FTC, a fim de enquadrar os 
diversos elementos da Av Ex, incluindo módulos de apoio logístico necessários.  
 
 
5.3 MEIOS DE ARTILHARIA 

5.3.1 ARTILHARIA DE CAMPANHA 

5.3.1.1 A Artilharia de Campanha da FTC é organizada para proporcionar o necessário 
apoio de fogo às operações e pode contemplar os seguintes escalões: Comando de 
Artilharia, Artilharia do G Cmdo Op, Agrupamento de Artilharia (Agpt Art), Agrupamento-
Grupo (Agpt Gp), Grupo de Artilharia de Campanha (tubo, mísseis e foguetes) e Bateria 
de Artilharia de Campanha (tubo, mísseis e foguetes).  
5.3.1.2 O elemento que enquadra os meios de artilharia da FTC é o Comando de 
Artilharia da FTC (CAFTC), estruturado modularmente, com base no maior escalão de 
artilharia utilizado para a operação. O CAFTC deve possuir um comando, um estado-        
-maior e uma Bateria de Comando, unidades e/ou subunidades de Artilharia de 
Campanha e Busca de Alvos. Apesar de não ter organização fixa, deve dispor de meios 
capazes de realizar, eficazmente, as atividades atinentes a todos os sistemas de Artilharia 
em proveito da FTC. 
5.3.1.3 A missão do CAFTC pode ser descrita pelas seguintes atividades: 
a) comandar e coordenar as operações das unidades de Artilharia; 
b) ampliar o apoio de fogo disponível nos escalões subordinados; 
c) planejar e coordenar a execução do apoio de fogo à FTC; 
d) empregar, quando for o caso, sob seu controle operacional, os elementos de Artilharia 
que atuam em proveito dos escalões subordinados; e 
e) realizar fogos de contrabateria, dentro do alcance do seu material. 
5.3.1.4 Para cumprir adequadamente a sua missão, deve possuir as seguintes 
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capacidades: 
a) concentrar unidades para proporcionar maior poder de fogo em regiões específicas; 
b) reforçar com meios de Artilharia os elementos que integram a FTC; 
c) reforçar os fogos dos elementos subordinados, conforme a situação o permita; 
d) realizar a saturação de área e destruir alvos-ponto em proveito da FTC ou do Comando 
do TO/A Op, caso necessário; 
e) realizar fogos de contrabateria; 
f) realizar a iluminação do campo de batalha e o lançamento de agentes fumígenos e 
material de propaganda, ou cooperar para que isso seja realizado; 
g) planejar, coordenar e executar a atividade de busca de alvos no âmbito da FTC; e 
h) prover suas necessidades em comunicações, topografia e dados meteorológicos. 
5.3.1.5 Caso a necessidade de meios de artilharia dimensionada para a operação seja 
limitada, o CAFTC deve ser constituído por um Agrupamento de Artilharia ou escalões 
menores. Nesse caso, os módulos necessários para o planejamento e coordenação de 
fogos, bem como outros trabalhos afetos ao CAFTC, serão organizados de maneira 
proporcional (meteorologia, busca de alvos, topografia). 
5.3.2 ARTILHARIA ANTIAÉREA 

5.3.2.1 Em todas as áreas de responsabilidade dos C Op ativados e mesmo na parcela do 
território nacional não incluída no TO, na A Op ou nas ZD, deve haver um órgão 
responsável pela defesa antiaérea.  
5.3.2.2 O COMDABRA é o responsável direto pela defesa aeroespacial do território 
nacional, assumindo o controle operacional de elementos de artilharia antiaérea do 
Exército, distribuídos pelas Regiões de Defesa Aeroespacial (RDA), que estão alocados 
para a defesa do SISDABRA. No espaço aéreo sobrejacente ao TO ou A Op, a 
responsabilidade normalmente é atribuída à Força Aérea Componente.   
5.3.2.3 O Comandante Operacional é o responsável por priorizar a utilização dos meios 
antiaéreos no TO/A Op, adjudicando às forças componentes os meios necessários à 
proteção dos pontos sensíveis, de elevada importância operacional, em suas respectivas 
áreas de responsabilidade. 
5.3.2.4 A defesa antiaérea da FTC é estruturada com base nos meios existentes nos 
elementos operativos colocados sob sua responsabilidade. Após exame de situação 
detalhado, podem ser solicitados outros meios de AAAe, a fim de compor o sistema de 
defesa antiaérea da FTC.   
5.3.2.5 Assim, de acordo com o volume de meios à disposição, pode ser estruturado um 
Comando de Artilharia Antiaérea da FTC, valor unidade ou grande unidade, que enquadra 
as unidades ou subunidades de Artilharia Antiaérea que estejam sobre o controle direto 
da FTC durante a operação.  
5.3.2.6 O Comando de Artilharia Antiaérea da FTC normalmente não exerce o controle 
operacional dos meios antiaéreos dos escalões subordinados. Cabe a esse comando 
realizar a coordenação, visando à integração, economia de meios e o controle temporário 
do tiro, e coordenar, junto à FAC, a utilização dos meios antiaéreos da FTC no contexto 
da defesa aeroespacial do TO/A Op. 
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5.4 MEIOS DE ENGENHARIA  

5.4.1 O Comando de Engenharia da FTC (CEFTC) é o comando estruturado para integrar 
os meios de Engenharia colocados à disposição da Força Terrestre Componente, sendo 
responsável por planejar, coordenar e supervisionar a condução das operações de 
engenharia da FTC.  
5.4.2 O CEFTC busca atender ao princípio da interoperabilidade, cooperando com as 
demais Forças Componentes e com o C Op, via canal técnico, na realização do esforço 
de Engenharia do TO de forma integrada e sincronizada. 
5.4.3 O CEFTC é composto pelo Comandante, com seu estado-maior geral e especial, e 
pela Companhia de Comando, ativada quando necessário. Considerando as operações 
no amplo espectro, o CEFTC pode dispor de um ou mais Gpt E e/ou OM Eng, de acordo 
com a situação. 
5.4.4 Da mesma forma, nas operações de pequeno vulto, envolvendo uma FTC valor GU, 
o CEFTC é uma OM valor subunidade ou unidade de Engenharia. 
 
 
5.5 A ESTRUTURA LOGÍSTICA DA FTC 

5.5.1 A estrutura logística da FTC deve, assim como a composição dos seus módulos de 
combate, ser organizada conforme a necessidade específica da operação. A diversidade 
e o valor dos meios logísticos empenhados na composição da FTC variam em função da 
quantidade, natureza e características dos elementos a serem apoiados.  
5.5.2 Embora os módulos logísticos destinados à execução do apoio possam ser 
estruturados de diferentes formas, a FTC deve contar com um Comando Logístico da 
Força Terrestre Componente (CLFTC) em sua organização, a fim de desempenhar as 
atividades atinentes ao planejamento e coordenação da Logística. 
5.5.3 COMANDO LOGÍSTICO DA FORÇA TERRESTRE COMPONENTE  
5.5.3.1 O CLFTC é o comando responsável pelo planejamento e coordenação do apoio 
logístico para as Unidades e Grandes Unidades da FTC, e, quando determinado, a outras 
forças, agências e população na sua área de responsabilidade. Cabe a ele realizar a 
integração dos planejamentos e estruturas logísticas da FTC com os planejamentos e 
estrutura logística conjuntos. 
5.5.3.2 O CLFTC tem o seu comando e EM estruturados com base nos Grupamentos 
Logísticos do C Mil A no qual o TO/A Op é ativado. Este elemento deve ser organizado de 
acordo com a situação, os recursos logísticos disponíveis e a missão atribuída à FTC.  
5.5.3.3 Aspectos relacionados aos efetivos a apoiar, à complexidade da manutenção dos 
materiais e sistemas de armas, à quantidade de artigos de suprimento a ser distribuída e 
armazenada, necessidades de transporte e controle de movimento, apoio à população e a 
outros vetores nacionais e/ou multinacionais, e à possibilidade de utilização da 
infraestrutura local existente podem condicionar, mas não restringir, a organização do 
CLFTC. 
5.5.3.4 O CLFTC não possui uma estrutura fixa, porém será organizado, 
necessariamente, com um Estado-Maior (EM) funcional, assessorias especializadas, um 
Centro de Coordenação de Operações Logísticas (CCOL) e um braço operativo 
constituído por um número variável de módulos das OM Log funcionais que serão 
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desdobrados nas Bases Logísticas Terrestres e/ou Bases Logísticas de GU, 
dimensionadas conforme as necessidades de apoio aos elementos da FTC. 
5.5.3.5 O CLFTC deve ser reforçado por recursos (materiais e humanos) especializados 
na Área Funcional Apoio de Material (Função Logística Engenharia). Além disso, deve 
contar com outros meios necessários ao cumprimento de suas tarefas, que não se 
restringem às atinentes à Função de Combate Logística. 
5.5.3.6 O CLFTC tem as seguintes tarefas, que podem ser acrescidas ou suprimidas, 
conforme a situação: 
a) assessorar o Cmt FTC nos assuntos atinentes ao planejamento e à execução da 
logística no nível tático; 
b) coordenar, controlar e fazer executar as ações previstas nos planejamentos táticos 
para apoiar a geração de poder de combate e a sustentação das tropas da FTC; 
c) manter estreito relacionamento com o CLTO/CLAO, visando à coordenação do apoio 
logístico às operações correntes, futuras e as previstas nos planos, além das atividades 
de mobilização; 
d) planejar e coordenar com o CLTO/CLAO e os setores envolvidos a execução das 
atividades e tarefas das áreas funcionais da logística e a localização dos órgãos e 
instalações de apoio logístico na FTC; 
e) coordenar com o CLTO/CLAO o atendimento das necessidades de evacuação 
aeromédica e a proposta de Normas de Evacuação (N Ev); 
f) planejar e coordenar com o CLTO/CLAO e os setores envolvidos o emprego dos meios 
de transporte e o controle de movimento; e 
g) planejar e coordenar com o CLTO/CLAO a reversão dos meios da FTC. 
5.5.4 BASE LOGÍSTICA TERRESTRE  
5.5.4.1 A Base Logística Terrestre (BLT) é a área onde o Gpt Log desdobra seus módulos 
logísticos e recursos específicos referentes ao apoio de Engenharia. Executa o apoio 
logístico aos elementos integrantes da FTC, podendo, caso determinado e se reforçado 
com meios, prover o suporte total ou parcial a outra F Cte, agências ou população 
localizada em sua área de responsabilidade. 
5.5.4.2 A FTC pode, eventualmente, receber Ap Log diretamente da Ba Log Cj e/ou de 
Grupos Tarefas Logísticos (GT Log) em apoio direto, em função das considerações 
logísticas levantadas no Exame de Situação. A BLT não constitui um escalão da cadeia 
logística do componente terrestre, não sendo sistematicamente desdobrada.  
5.5.4.3 A localização, a quantidade e a composição da BLT são definidas conforme o 
exame de situação tático e logístico. A missão precípua dos órgãos desdobrados na BLT 
é servir de ponto intermediário entre a logística operacional e a tática, executando as 
atividades das áreas funcionais da logística na FTC, conforme o nível de serviço 
determinado pelo CLFTC. 
5.5.4.4 De uma maneira geral, as BLT têm uma organização variável, sendo estruturadas 
pelos Gpt Log, conforme as necessidades requeridas para o cumprimento da missão. 
Normalmente, contam com elementos de comando e controle, de coordenação das 
operações de apoio logístico, e um braço operativo constituído de um número variável de 
módulos das OM Log funcionais dimensionados às necessidades de apoio aos elementos 
da FTC. 
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5.6 MEIOS DE COMANDO E CONTROLE  

5.6.1 A Força Terrestre Componente deve ser dotada de meios de Comando e Controle 
necessários à condução das operações e do Ap Log.  
5.6.2 A dispersão, a flexibilidade e a combinação de atitudes, características nas 
operações da FTC, demandam um sistema de comunicações ágil, confiável, seguro e 
com elevada capacidade de transmissão de dados, de forma a proporcionar ao 
comandante a capacidade de intervir, com oportunidade, na condução das operações.  
5.6.3 Esse sistema deve ser compatível com as necessidades observadas no Exame de 
Situação e tem como base os elementos de comunicações vinculados ao comando 
designado para constituir a FTC. 
5.6.4 O E6, Chefe da Seção de Comando e Controle, é o responsável pela estruturação 
do sistema de Comando e Controle da FTC, bem como por coordenar e disciplinar o seu 
funcionamento.  
 
 
5.7 MEIOS DE GUERRA ELETRÔNICA 

5.7.1 A FTC deve possuir os meios de GE compatíveis com a sua missão e sua 
dimensão. De acordo com o escalão e as necessidades levantadas, poderão ser 
empregados módulos que variam desde pelotão até batalhão de GE.  
 
 
5.8 A ESTRUTURA DOS MEIOS DE DQBRN 

5.8.1 De acordo com o Exame de Situação, unidades/subunidades com capacidades 
específicas de DQBRN devem ser incorporadas à estrutura da FTC, atendendo às 
necessidades levantadas quando da análise dos diversos fatores da decisão. 
5.8.2 Os meios de DQBRN devem ser constituídos por módulos já existentes (Força de 
Reação Inicial ou Força de Resposta a Emergências) ou podem ser organizadas            
FT DQBRN, conforme a necessidade (reconhecimento DQBRN, monitoramento ou 
descontaminação). 
5.8.3 FORÇA DE RESPOSTA INICIAL 
5.8.3.1 A Força de Resposta Inicial (FRI) é composta pelo Dst DQBRN, constituído por 
módulos dos vetores Proteção, Logística e Saúde orgânicos de Grande Comando/Grande 
Unidade (G Cmdo/GU), para atuação em eventos QBRN de pequena magnitude.  
5.8.4 FORÇA DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS 
5.8.4.1 A Força de Resposta a Emergências (FRE) é constituída pelo Batalhão de 
DQBRN (Btl DQBRN) e/ou Companhia de DQBRN (Cia DQBRN), podendo ser reforçados 
por elementos de Assessoria Científica.  
 
 
5.9 INTELIGÊNCIA 

5.9.1 O apoio operativo de inteligência é prestado pela totalidade ou parte dos meios do 
Batalhão de Inteligência Militar do C Mil A correspondente ao TO/ A Op. A composição 
dos meios dessa unidade em apoio à operação deve ser realizada levando-se em conta 
as necessidades de inteligência e as características técnicas de emprego dessa unidade. 
Caso necessário, esses meios devem ser reforçados.  
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COMPOSIÇÃO DOS MEIOS DA FTC (MODULAR) 

Fig 5-2 Composição de Meios Baseada nas Capacidades Requeridas para a Missão  

5.10 OPERAÇÕES DE APOIO À INFORMAÇÃO 

5.10.1 De acordo com as necessidades de cada operação, devem ser incluídos na 
composição da FTC um ou mais Destacamentos de Operações de Apoio à Informação                
(Dst Op Ap Info).  
 
 
5.11 ELEMENTOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 

5.11.1 A FTC pode dispor de elementos de operações especiais, necessários ao 
cumprimento da missão, caso não tenha sido estabelecida uma F(FT) Cj Op Esp no 
âmbito do C Op. Neste caso, é agregada à estrutura da FTC uma Força de Operações 
Especiais (F Op Esp) ou uma Força-Tarefa de Operações Especiais (FT Op Esp), de 
acordo com a previsão de emprego deste elemento, durante toda a operação ou para o 
desempenho de tarefas limitadas no tempo. 
5.11.2 A composição da F Op Esp é feita conforme as demandas da operação, integrando 
destacamentos de Forças Especiais e/ou elementos de comandos, os quais podem variar 
desde um Destacamento de Ações de Comandos (DAC) até o Batalhão de Ações de 
Comandos (BAC).   
 
 
5.12 A COMPOSIÇÃO DE MEIOS 

5.12.1 Os meios que compõem a FTC são determinados de acordo com o estudo dos 
fatores da decisão. Uma cuidadosa análise da missão indica as tarefas a serem 
executadas em cada uma das funções de combate e, consequentemente, as capacidades 
requeridas para a operação.  
5.12.2 O conhecimento das capacidades requeridas possibilita ao EM FTC a verificação 
da adequabilidade dos meios previamente alocados pelo C Op e o levantamento das 
possíveis necessidades e excessos (Fig 5-2). 
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5.12.3 Na organização das suas tropas, o EM FTC utiliza o mesmo princípio descrito, 
anteriormente, tanto para a composição dos seus elementos operativos, quanto para a 
distribuição dos módulos de apoio ao combate e apoio logístico. 
5.12.4 A estruturação dos meios é uma das etapas mais importantes do planejamento 
inicial, uma vez que determina o poder de combate com o qual a FTC cumprirá a sua 
missão. Nesse processo deve-se levar em conta não apenas as tarefas a serem 
executadas, mas também a necessidade de flexibilidade para fazer face às possíveis 
evoluções da situação. 
5.12.5 O EM FTC, quando da composição dos meios, realiza uma análise detalhada da 
missão a ser cumprida para visualizar que elementos operativos são necessários e como 
tais elementos devem estar organizados.  
5.12.6 O processo de estruturação dos meios da FTC é de importância capital, uma vez 
que garante o início da operação, de forma organizada, facilitando a obtenção da iniciativa 
das ações e o cumprimento da missão. Entretanto, o Cmdo FTC pode, de acordo com as 
necessidades observadas nas operações em curso, solicitar outros meios ou reorganizar 
os seus módulos de combate a qualquer tempo. 
5.12.7 Em uma FTC estruturada com base em um G Cmdo Op, por exemplo, o trabalho 
não consiste apenas em determinar as GU necessárias ao cumprimento da missão, mas 
também em determinar como esses elementos devem ser estruturados (Fig 5-3). O 
estabelecimento da composição dos meios da FTC consiste, desde o início, de um 
processo de organização da força para o combate. 
5.12.8 Em uma FTC estruturada com base em uma GU, o processo de composição é o 
mesmo. Somente as capacidades necessárias são ativadas e organizadas para o 
emprego. Contudo, as estruturas existentes de U e SU orgânicas dessa GU são a base 
para a composição de meios da F Cte.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   A figura acima apresenta um caso esquemático da organização de uma FTC baseada em 
um comando de G Cmdo Op para uma operação de Apoio a Órgãos Governamentais, em 
um quadro de Op GLO e evacuação de não combatentes de uma área de risco. Neste caso, 
foram empregadas duas Bda Inf.  
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   Uma GU com encargo de realizar operações de GLO em sua zona de ação foi organizada 
com elementos de manobra previamente existentes na A Op (01 BI Mec, 01 BIL e 01 RC 
Mec, além de um    B Log). 
   A outra GU, com encargo de realizar a evacuação de não combatentes de uma área 
considerada com alto risco QBRN, foi organizada com 01 BIL, 01 BPE e o Btl DQBRN. 
Observa-se, nesse caso, que não foram mantidos meios de DQBRN sob o comando da FTC, 
uma vez que a situação indicou a necessidade de todos os meios dessa natureza na zona de 
ação de uma das GU. 
   O comando da FTC manteve a sua capacidade de intervir nas ações das GU por 
intermédio da manutenção de um BIL em reserva. Além disso, manteve centralizados sob o 
comando da FTC alguns meios (Av Ex, IM, GE, Op Ap Info) passíveis de serem empregados 
em toda a sua área de responsabilidade, em proveito da operação como um todo, ou para 
reforçar as GU em suas zonas de ação, caso necessário. 
   Embora o exemplo apresentado esteja baseado em situação hipotética de operação de não 
guerra, o princípio utilizado para a organização da FTC, baseado no levantamento das 
tarefas necessárias ao cumprimento da missão e nas capacidades requeridas para a 
execução dessas tarefas, é o mesmo que será seguido para a organização da F Cte para 
operações de guerra, conforme apresentado na figura abaixo. 

 

 

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO DE MEIOS DE UMA FTC PARA  

OPERAÇÕES DE GUERRA 

 Fig 5-3 Estruturação de FTC (Exemplos)  
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CAPÍTULO VI 
 

OUTRAS SITUAÇÕES  
 
 
 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1.1 Os aspectos doutrinários atinentes à FTC 
podem ser utilizados, como referência inicial, 
quando necessário o estabelecimento ou criação 
de um comando singular, consideradas as 
peculiaridades da referida operação. 
6.1.2 Por analogia, o modelo de FTC estabelecido neste manual pode ser empregado 
para outras situações. 
 
 
6.2 OPERAÇÕES SINGULARES 

6.2.1 A doutrina conjunta prevê que, conforme a necessidade, pode ser estabelecido um 
Comando Operacional Singular. Neste caso, a Força Operativa Singular (F Op S) – 
equivalente à FTC em uma operação singular - é o maior escalão no nível tático, 
responsável por conjugar o planejamento com a condução das operações. 
6.2.2 Por se tratar de uma operação envolvendo apenas meios da Força Terrestre, o 
Comando Operacional Singular e o da F Op S são estruturados simultaneamente 
considerando as demandas da operação. A F Op S é constituída conforme os mesmos 
princípios estabelecidos para a FTC, levando-se em conta o valor dos elementos 
operativos que a integram. 
6.2.3 A estruturação de comandos distintos nos dois níveis, operacional e tático, é 
fundamental para evitar a sobrecarga no planejamento e condução das operações em um 
único EM.  
6.2.4 Ao Comando Operacional Singular cabe planejar a campanha, realizar a interface 
com os níveis Político e Estratégico e lideranças políticas regionais, analisar riscos e 
gerenciar crises que possam comprometer as operações e a F Ter.  
6.2.5 Ao comando da F Op S cabe o planejamento e a condução das ações táticas de 
forma a atingir os objetivos gerais estabelecidos pelo C Op. Em operações de Apoio a 
Órgãos Governamentais, por exemplo, essa divisão de atribuições permite que o Cmt 
tático não seja engajado em constantes interações com a imprensa, as autoridades civis 
locais, entre outros atores, evitando um procedimento que reduziria consideravelmente o 
tempo disponível para a condução das operações.  
 
 

6.3 OPERAÇÕES DE PAZ  
6.3.1 A organização e composição de um contingente militar para uma operação de paz é 
condicionada ao mandato estabelecido pelo organismo internacional sob o qual a força 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
6.2 OPERAÇÕES SINGULARES 
6.3 OPERAÇÕES DE PAZ 
6.4 A FORÇA EXPEDICIONÁRIA 
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opera. Os aspectos relativos à organização e estruturação da FTC podem ser utilizados 
nesse tipo de operação, naquilo que for aplicável. 
 
 
6.4 A FORÇA EXPEDICIONÁRIA 

6.4.1 As operações militares fora do território nacional demandam a constituição de uma 
Força Expedicionária a ser empregada em ambiente multinacional ou isoladamente.  
6.4.2 Para o emprego expedicionário, o Comando do Exército propõe as capacidades a 
serem consideradas na organização da FTC, de acordo com a região e o contexto na qual 
a missão estiver inserida. 
6.4.3 O estabelecimento de uma força expedicionária singular terrestre apresenta 
especificidades, em função da missão, valor e finalidade dessa força. Normalmente, nesta 
situação, a força expedicionária estará integrando uma força multinacional, podendo ou 
não constituir o mais alto escalão terrestre.  
6.4.4 Os princípios estabelecidos para a composição e organização da FTC são 
aplicáveis apenas no caso de o comando da força expedicionária ser também o comando 
do componente terrestre da operação multinacional. 
6.4.5 Na atuação como Força Expedicionária, caso a FTC seja composta por tropa e/ou 
oficiais de EM de mais de um país, ela é denominada Força Terrestre Componente 
Combinada (FTC Cbn). A organização e o emprego da FTC Cbn levam em consideração, 
além dos aspectos contidos neste manual, as ordens, diretrizes e especificidades do 
comando multinacional no qual ela se enquadra. 
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ANEXO A 
 

ESBOÇO DE UM POSTO DE COMANDO DA FTC (EXEMPLO) 
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ANEXO B 
 

ESQUEMA REPRESENTATIVO DA ORGANIZAÇÃO DO CC Op DE UMA FTC 
COM ESTADO-MAIOR REDUZIDO (EXEMPLO) 

 
 
 

 
 

1- A célula de proteção somente será constituída caso exista algum Oficial 
Especialista relacionado com a Função de Combate proteção para compor 
a referida célula juntamente com o Oficial de Engenharia. 

2- A célula de fogos somente será constituída caso exista algum Oficial 
Especialista relacionado com a Função de Combate fogos para compor a 
referida célula juntamente com o Coordenador do Apoio de Fogo. 
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ANEXO C 
 

ESQUEMA REPRESENTATIVO DA RELAÇÃO ENTRE AS CÉLULAS DE 
INTEGRAÇÃO 
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ANEXO D 
 

O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COMANDO 
 
 
 

1 GENERALIDADES 

1.1 O PC da FTC deve ser mobiliado, equipado 
e organizado de forma a possibilitar a 
coordenação e o controle das operações por 
longos períodos, de forma efetiva, operando em 
regime de 24/7, mantendo a comunicação 
contínua com o escalão superior, os elementos 
subordinados e outras forças componentes.  
1.2 O PC é organizado para facilitar a coordenação, o compartilhamento de 
informações e a rápida tomada de decisão. O funcionamento do PC é baseado no 
estabelecimento de uma rotina de trabalho, composta de várias reuniões e de 
procedimentos operativos padrão. 
 
 
2 ROTINA DE TRABALHO  

2.1 A rotina de trabalho consiste de uma série de reuniões, apresentações e outras 
atividades sincronizadas por tempo e propósito. É um ciclo planejado de atividades 
do comando, do EM e da FTC com o objetivo de sincronizar as operações correntes 
e as operações de médio prazo. 
2.2 O estabelecimento e fiscalização da rotina de trabalho é uma atribuição do Chefe 
do Estado-Maior (secundado pelo E5) que estabelece uma sequência lógica de 
atividades de forma a permitir a utilização dos produtos das reuniões ou 
apresentação nas atividades seguintes.  
2.3 No estabelecimento da rotina de trabalho, o Ch EM deve equilibrar as diversas 
responsabilidades e atribuições do EM com o tempo necessário para planejamento e 
preparação para reuniões, bem como limitar a frequência a tais reuniões ao pessoal 
estritamente necessário.   
2.4 A rotina de trabalho possibilita: 
a) estabelecer procedimentos para a interação e coordenação do EM; 
b) facilitar a interação entre o Cmt e o EM; 
c) sincronizar as atividades do EM no tempo e propósito; e 
d) facilitar o planejamento pelo EM e a tomada de decisão pelo Cmt. 
2.5 A rotina de trabalho pode ser alterada conforme o progresso das operações. Por 
exemplo: no início da operação, o comandante pode necessitar de um briefing de 
atualização de planejamento diário; conforme a situação evoluir, a realização diária 
desse briefing pode passar a não ser mais necessária e sua realização passar a 
ocorrer a cada três dias.  

1 GENERALIDADES 
2 ROTINA DE TRABALHO 
3 PROCEDIMENTOS 
OPERATIVOS PADRÃO 
4 REUNIÕES 

REVOGADO



EB20-MC-10.202 
 

D-2 
 

2.6 Alguns fatores devem ser considerados na elaboração da rotina de trabalho, 
como: a proficiência do EM, a rotina de trabalho do escalão superior, a missão em 
curso, as necessidades de planejamento das células de integração e a duração e 
intensidade da operação (Fig D-1). 

Fig D-1 Rotina de Trabalho da FTC (Exemplo) 
 
 
3 PROCEDIMENTOS OPERATIVOS PADRÃO (POP) 

3.1 Os Procedimentos Operativos Padrão concebidos para auxiliar na condução das 
operações podem ser divididos em dois tipos: os internos e os externos.  
3.2 Os internos destinam-se a padronizar os procedimentos de operação e 
administração internos do PC;  
3.3 Os externos dizem respeito à FTC como um todo e têm a finalidade de 
padronizar o relacionamento entre os postos de comando dos diversos elementos 
que a integram. 
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3.4 O PC deve possuir POP que abordem o seguinte: 
a) organização e composição do PC e do CC Op; 
b) rotina de trabalho do EM e planos de substituição, incluindo plano de refeições e 
de descanso; 
c) segurança física e defesa do PC; 
d) prioridades de trabalho; 
e) manutenção dos equipamentos e veículos; 
f) planos de carregamento e relações de material; 
g) procedimentos para produção e disseminação de ordens; e 
h) planos para manuseio, armazenamento e limpeza de materiais ou produtos 
perigosos. 
3.5 Além dos POP serão regulados os procedimentos para: 
a) treinamentos de situações diversas  
b) briefings de mudança de turno; 
c) relatórios e documentos de controle das operações; 
d) briefings de atualização e avaliação das operações; e 
e) reuniões de sincronização das operações.  
3.6 TREINAMENTOS DE SITUAÇÕES DIVERSAS 
3.6.1 Deverão ser estabelecidos, no âmbito do PC da FTC, procedimentos para 
reação a situações diversas que podem vir a ocorrer no curso das operações, que 
demandam pronta resposta por parte de todos os integrantes do PC ou do CC Op. 
Esses procedimentos devem constar dos POP do PC e ser ensaiados durante os 
exercícios e operações. Entre outras, podem ser reguladas as seguintes situações: 
a) reação em caso de ataque aéreo, terrestre ou QBRN (PC como um todo); 
b) reação ao fogo indireto (PC como um todo); 
c) reação à interferência ou suspeita do comprometimento das comunicações (PC 
como um todo); 
d) execução do engajamento de alvos de oportunidade (Célula de Operações 
Correntes); 
e) execução de apoio aéreo aproximado ou missão de fogos conjuntos (CC Op); 
f) reação a um incidente de baixas em massa (CC Op); 
g) reação a um incidente de distúrbio civil (CC Op); 
h) reação a uma situação de dano colateral significativo (CC Op); e 
i) reação a um incidente de desinformação ou de uma operação de dissimulação 
militar bem sucedida do inimigo (CC Op). 
3.7 BRIEFING DE MUDANÇA DE TURNO 

3.7.1 Durante operações continuadas, o PC da FTC opera em turnos, de forma a 
garantir a continuidade do seu funcionamento. Para assegurar a não interrupção das 
operações, deve ser realizado um briefing, que poderá incluir todo o EM ou apenas 
membros selecionados. Normalmente, os elementos-chave para a operação das 
diferentes células do CC Op devem participar dessa reunião, que é conduzida pelo 
Ch EM e tem por finalidade informar aos integrantes do turno, que está assumindo a 
operação do PC, acerca da situação atual dos elementos da FTC, das atividades 
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significantes que ocorreram durante o turno que está saindo e dos eventos e das 
decisões antecipadas para o turno que está entrando. O comandante pode participar 
e, até mesmo, alterar o foco do briefing, requerendo a emissão de uma subsequente 
Ordem Fragmentária, em caso de uma nova diretriz ou decisão decorrente da 
reunião. 
3.7.2 O Briefing de Mudança de Turno é um mecanismo para intercâmbio de 
informações de forma periódica entre os integrantes do EM, embora as 
coordenações e troca de informações entre as seções, no âmbito do CC Op, sejam 
constantes. Durante o briefing, são difundidas informações que respondem aos 
elementos essenciais de inteligência (EEI), informações excepcionais para o Cmt e 
as informações que afetam toda a FTC, as quais também devem ser difundidas para 
o C Op e elementos subordinados, conforme a situação (Anexo E – modelo de 
roteiro do Briefing de Mudança de Turno).  
3.8 RELATÓRIOS E DOCUMENTOS DE CONTROLE DAS OPERAÇÕES 

3.8.1 O PC da FTC deve contar com um sistema que facilite a troca de informações 
oportunas entre os PC dos escalões superior e subordinado e as outras forças 
componentes. Um procedimento operativo padrão bem estruturado para relatórios e 
documentos de controle das operações conduz a uma gestão das informações 
eficaz. Este POP deve determinar quem deve escrever, com que frequência e 
horário de entrada e quem recebe cada relatório ou documento. 
3.9 BRIEFING DE ATUALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO 

3.9.1 Um briefing de atualização e avaliação da operação pode ocorrer diariamente 
ou a qualquer tempo em que o Cmt determinar a sua realização. Seu conteúdo é 
semelhante ao do briefing de mudança de turno, porém possui uma audiência 
diferente. O estado-maior conduz o briefing para o Cmt FTC e comandantes 
subordinados, proporcionando aos elementos-chave uma consciência situacional 
comum. Normalmente, os comandantes determinam a realização de uma reunião 
desse tipo imediatamente antes do início de uma operação, a fim de sintetizar as 
mudanças realizadas durante os trabalhos de preparação da operação, incluindo as 
decorrentes do esforço de reconhecimento e vigilância. 
3.9.2 Durante a realização do briefing, as seções do EM apresentam as suas 
estimativas correntes, e os comandantes subordinados apresentam a sua situação 
atual e atividades planejadas. Por envolver diversos comandantes, os quais 
dificilmente têm condições de se deslocar ao PC da FTC, esta reunião pode ser 
conduzida por intermédio de vídeo ou teleconferência.  
3.9.3 O briefing deverá seguir um formato estabelecido nos POP, o que mantém as 
apresentações breves, completas e de fácil anotação pelos participantes. Embora 
siga, de maneira geral, o formato do briefing de mudança de turno, não deverá 
incluir os aspectos relativos à administração do PC. 
3.10 A REUNIÃO DE SINCRONIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES 
3.10.1 A reunião de sincronização das operações é uma atividade chave na rotina 
de trabalho em suporte às operações correntes. Sua finalidade principal é 
sincronizar todas as funções de combate e outras atividades no horizonte temporal 
de planejamento de curto prazo. É uma reunião concebida para garantir que todos 
os integrantes do EM tenham um entendimento comum das operações correntes, 
incluindo as próximas atividades e as ações planejadas nos pontos de decisão. 
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3.10.2 A reunião de sincronização das operações não substitui os briefings de 
mudança de turno ou de atualização e avaliação da operação. É conduzida pelo E3 
e conta com a participação de militares de todas as células do CC Op e dos oficiais 
especialistas do EM que forem necessários.  
3.10.3 Como resultado dessa reunião, podem ser produzidas: Ordens Fragmentárias 
abordando as modificações no planejamento, necessárias para a sincronização das 
operações correntes; diretrizes de planejamento para os próximos grupos de 
integração ou grupos decisórios; e ordens aos elementos subordinados baseadas na 
intenção do comandante para as operações. 
 
 
4 REUNIÕES 
4.1 A finalidade das reuniões é realizar a troca de informações, solucionar 
problemas, coordenar ações e tomar decisões. Elas podem envolver o EM, o       
Cmt FTC, os comandantes subordinados e outros militares julgados necessários. O 
assunto objeto da reunião serve como base para a determinação dos seus 
participantes. Integrantes do EM FTC também podem ser designados para participar 
de reuniões no C Op. 
4.2 A quantidade de reuniões e o assunto que elas abordam dependem do escalão e 
da situação. As reuniões formais, incluídas na rotina de trabalho, e as respectivas 
células responsáveis por elas são as seguintes: 
a) briefing de mudança de turno – Célula de Operações Correntes; 
b) briefing de atualização e avaliação das operações – Célula de Operações 
Correntes; 
c) reunião de sincronização das informações – Célula de Operações Correntes; 
d) reuniões de planejamento e briefings – Célula de Planejamento de Longo Prazo 
ou de Operações de Médio Prazo; e 
e) grupos de integração e grupos decisórios. 
4.3 Normalmente, o comandante mantém apenas as reuniões estritamente 
necessárias, conforme a situação. Com base no assessoramento do Ch EM, 
poderão ser incluídas ou retiradas reuniões da rotina de trabalho do PC, ou ainda, 
estabelecidas reuniões inopinadas e eventuais. 
4.4 Os POP para as reuniões devem abordar: 
a) a finalidade; 
b) a frequência; 
c) composição (quem coordena e os participantes); 
d) os assuntos a serem tratados e os resultados esperados; e 
e) a agenda. 
4.5 Grupos de Integração e Grupos Decisórios são tipos de reuniões que podem ser 
incluídos na rotina de trabalho do PC da FTC. Os primeiros são grupos compostos 
por integrantes pré-determinados do EM, os quais se reúnem para proporcionar 
análises específicas, realizar coordenações e apresentar propostas sobre temas 
específicos ou determinada função. Sua composição engloba elementos de 
diferentes funções, possibilitando a coordenação de assuntos do interesse de 
diversas células do CC Op ou seções do EM. Um exemplo de grupo de integração é 
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o do Grupo de Seleção e Priorização de Alvos, o qual é composto por integrantes de 
todas as células interessadas na referida atividade, materializando as contribuições 
de todos os elementos do EM com o trabalho da Célula de Fogos, possibilitando, 
ainda, a sincronização dos fogos com os atuadores não cinéticos, no contexto das 
operações correntes e de médio prazo. 
4.6 Os Grupos de Integração podem abordar diferentes assuntos, dependendo da 
situação e do escalão. A quantidade de Grupos de Integração e a frequência de 
trabalho dependem, diretamente, do efetivo do Comando da FTC (ou seja, do 
escalão que foi base para sua constituição). Os trabalhos dos Grupos de Integração 
poderão incluir reuniões diárias, semanais, ou de ocorrência intermitente, 
dependendo do assunto, situação ou escalão. Podem ser citados como exemplos de 
grupos de integração, com as respectivas células que os coordenam, os seguintes: 
a) Grupo de Integração de Avaliação das Operações (Células de Planejamento de 
Longo Prazo ou Operações de Médio Prazo); 
b) Grupo de Integração de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (Célula de 
Inteligência); 
c) Grupo de Integração de Seleção e Priorização de Alvos (Célula de Fogos); 
d) Grupo de Integração de Proteção (Célula de Proteção); 
e) Grupo de Integração de Assuntos Civis (Seção de Assuntos Civis – E9);  
f) Grupo de Integração de Planejamento de Comunicações (Seção de Comunicação 
Social – E7); e 
g) Grupo de Integração de Operações de Informação (Seção de Operações de 
Informação – E8). 
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ANEXO E 
 

BRIEFING DE MUDANÇA DE TURNO (EXEMPLO) 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO DA MISSÃO ATUAL E INTENÇÃO DO COMANDANTE (CH EM) 
2. APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DO INIMIGO (E2) 

- Atividades importantes do Ini durante o turno passado. 
- Situação atual do Ini e mudanças observadas na sua Linha de Ação mais provável. 
- Ameaças significativas antecipadas para as próximas 12/24/48 horas. 
- Mudança na prioridade dos requisitos de inteligência. 
- Atualização de aspectos relacionados a visibilidade e condições climáticas e 

meteorológicas. 
- Mudanças nas prioridades de coleta e atualização das ferramentas de 

sincronização de inteligência. 
- Dispositivo e situação das principais unidades de reconhecimento e vigilância e 

suas capacidades. 
3. APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO CIVIL (E9) 

- Ações significantes da população durante o turno passado. 
- Situação civil corrente. 
- Dispositivo e situação dos elementos operativos de As Civ. 
- Atividades significantes da população antecipadas para o próximo turno. 

4. APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO AMIGA (E3) 
- Atividades amigas significativas durante o último turno. 
- Dispositivo das unidades subordinadas e sua situação. 
- Dispositivo e situação do C Op e das outras forças componentes. 
- Mudanças na organização para o combate e missões para os elementos 

subordinados que tenham ocorrido no último turno. 
- Respostas aos elementos essenciais de inteligência (EEI) e mudanças nas 

necessidades de inteligência. 
- Alterações nas atividades de reconhecimento e vigilância. 
- Respostas para as Necessidades de Informações das Forças Amigas (NIFA) e 

alterações nas NIFA. 
- Atividades significativas e decisões previstas para o próximo turno (revisão da 

matriz de apoio à decisão). 
- Necessidades de planejamento antecipadas. 

5. RESUMO DAS ESTIMATIVAS CORRENTES POR FUNÇÕES DE COMBATE E 
SEÇÕES DO EM, INCLUINDO: 

a) Fogos; 
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b) Oficial de Ligação Aérea; 
c) O Lig Av Ex; 
d) O DAAe; 
e) E6; 
f) E7; 
g) E8; 
h) O DAAe; 
i) Oficial de Engenharia; 
j) O DQBRN; 
i) Oficial de Polícia do Exército; 
k) E1; e 
l) E4. 
Serão abordados pelos diversos oficiais, além das estimativas correntes, os 

seguintes aspectos:  
a) atividades significativas ocorridas durante o último turno; 
b) dispositivo e situação das unidades dentro da sua área de especialização; 
c) qualquer mudança que tenha implicações para o EM como um todo (por exemplo, 

alterações de planejamento do C Op em áreas específicas e suas repercussões para a 
FTC como um todo); e 
    d) atividades previstas e mudanças antecipadas durante o próximo turno. 
6. OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PC E DO CC Op 

- Assuntos logísticos do PC. 
- Segurança do PC. 
- Plano de deslocamento do PC e sua nova localização. 
- Prioridade de Trabalho. 
- Outros assuntos não relacionados diretamente com a condução das operações. 

7. ORIENTAÇÕES DO Ch EM PARA O PRÓXIMO TURNO, INCLUINDO AS 
PRIORIDADES DE TRABALHO DO EM E AS MUDANÇAS NA ROTINA DE 
TRABALHO (sfc) REVOGADO
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GLOSSÁRIO 
 

PARTE I – ABREVIATURAS E SIGLAS  
 
 
 

A 
 

 Abreviaturas/Siglas Significado 

As Civ  Assuntos Civis 
  
C 
 

 Abreviaturas/Siglas Significado 

C Op Comando Operacional 
CC Op Centro de Coordenação de Operações 
Cmdo A Op  Comando da Área de Operações  
Cmt Op  Comandante Operacional 
CCN Célula de Coordenação Naval 
CLFTC Comando Logístico da Força Terrestre Componente 
  
D 
 

 Abreviaturas/Siglas Significado 

DICA Direito Internacional dos Conflitos Armados 
  
E 
 

 Abreviaturas/Siglas Significado 

EM C Op Estado-Maior do Comando Operacional 
EM FTC Estado-Maior da FTC 
EEIA Elementos Essenciais de Informações Amigas 
EFD Estado Final Desejado 
  
F 
 

 Abreviaturas/Siglas Significado 

F Cj Força Conjunta  
F Cj Op Esp Força Conjunta de Operações Especiais  
F Op S Força Operativa Singular 
FT Cj Força-Tarefa Conjunta  
FTC Cbn Força Terrestre Componente Combinada 
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G 
 

Abreviaturas/Siglas Significado 

G Cmdo Op Grande Comando Operativo  
Gpt E Grupamento de Engenharia 
Gpt Log Grupamento Logístico 
  
L 
 

 Abreviaturas/Siglas Significado 

LA Linha de Ação 
LAOI Levantamento de Área de Operações de Informação 
  
M 
 

 Abreviaturas/Siglas Significado 

MC Manual de Campanha  
  
N 
 

 Abreviaturas/Siglas Significado 

NCIC Necessidades Críticas de Informações do Comandante 
NI Necessidades de Inteligência  
NIFA Necessidades de Informações das Forças Amigas 
  
O 
 

 Abreviaturas/Siglas Significado 

O Lig Av Ex Oficial de Ligação da Aviação do Exército 
Op Ap Info Operações de Apoio à Informação  
Op Info Operações de Informação 
  
P 
 

 Abreviaturas/Siglas Significado 

PITCIC Processo de Integração do Terreno, Condições Climáticas e 
Meteorológicas, Inimigo e Considerações Civis 

  
S 
 

 Abreviaturas/Siglas Significado 

Sbr C Bat Sobrevivência no Campo de Batalha 
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PARTE II – TERMOS E DEFINIÇÕES  

 
 

24/7 – regime de trabalho contínuo durante as vinte e quatro horas do dia, sete dias por 
semana. 

Alvo Altamente Compensador – alvo cuja perda para o inimigo irá contribuir de forma 
significante para o sucesso da Linha de Ação amiga. São os alvos de alto valor que 
devem ser engajados para o sucesso da missão. 

Alvo de Alto Valor – meio que o comandante inimigo necessita para o cumprimento da 
sua missão. A perda de alvos de alto valor degradará seriamente importantes funções 
inimigas na nossa área de responsabilidade.  

Alvo de Dissimulação – indivíduo ou os indivíduos-chave nos quais toda a operação 
de dissimulação estará focada.  

Avaliação de Praticabilidade – avaliação realizada durante o Exame de Situação a fim 
de determinar se uma Linha de Ação pode ser implementada com as forças, o apoio e a 
tecnologia disponíveis, levando-se em consideração a oposição esperada por parte do 
Inimigo. 

Busca e Salvamento em Combate – são as táticas, técnicas e procedimentos 
utilizados pelas forças para realizar a recuperação de pessoal isolado durante o 
combate. 

Cenário Operativo Comum – cenário ou quadro unificado de exibição de informação 
compartilhada por mais de um serviço ou agência. Um cenário operativo comum facilita 
o planejamento colaborativo e ajuda todos os atores participantes a obterem 
consciência situacional. 

Controle da Operação Planejada – etapa do processo das operações que consiste do 
gerenciamento da operação idealizada, por intermédio da utilização de ferramentas 
adequadas no acompanhamento das ações. Com ela busca-se verificar se os efeitos 
desejados estão sendo alcançados e se a missão está sendo cumprida, a fim de realizar 
as necessárias alterações nas operações planejadas, em razão do surgimento de fatos 
novos ou problemas inopinados.  

Estado Final Desejado – conjunto de condições que definem o atingimento dos 
objetivos do comandante. 

Estimativa Corrente – é a avaliação contínua da situação atual utilizada para 
determinar se a operação em curso está transcorrendo conforme a intenção do 
comandante e se as operações subsequentes planejadas são apoiáveis. O comandante 
e cada seção do EM constantemente consideram os efeitos das novas informações e 
atualizam os fatos, suas suposições, a situação das forças amigas, as atividades e 
capacidades inimigas, as considerações civis e as conclusões e recomendações.   

Estória de Dissimulação – narrativa sucinta sobre o que o planejador da dissimulação 
deseja exatamente que alvo de dissimulação acredite ser a situação real, para que 
baseie suas decisões e ações. 
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Função de Combate – é um conjunto relativamente homogêneo de atividades e tarefas 
afins, que atendem a uma finalidade comum, além dos sistemas empregados na sua 
execução (pessoas, organizações, informações e processos), que orienta o preparo e o 
emprego dos meios no cumprimento de suas missões.  

Gestão da Informação – a função de gerenciar os recursos de informação de uma 
organização pela manipulação do conhecimento adquirido por um ou vários indivíduos e 
organizações de uma forma a otimizar o acesso por todos que tem participação naquele 
conhecimento ou direito de acesso ao mesmo. 

Gestão do Conhecimento – é uma atividade que promove uma abordagem integrada 
para a identificação, busca, avaliação e compartilhamento dos meios de conhecimento 
tácitos e explícitos existentes na organização para alcançar os objetivos da missão. A 
finalidade é conectar aqueles que sabem com os que precisam saber, influenciando a 
transmissão do conhecimento de para muitos dentro da organização. 

Internados (civis internados) – estrangeiros que, a qualquer momento, estejam em 
poder de nossas forças. 

Lista de Meios Críticos Defendidos – listagem dos meios considerados críticos pelo 
Cmt FTC dentro de uma prioridade, de forma a serem defendidos com os recursos 
disponíveis. 

Necessidades Críticas de Informações do Comandante – uma necessidade de 
informação identificada pelo comandante como sendo crítica para apoiar, de forma 
oportuna, o processo decisório. Os seus dois elementos-chave são as necessidades de 
informações sobre as forças amigas e as necessidades prioritárias de inteligência. 

Objetivos de Dissimulação – o objetivo de dissimulação militar é uma afirmação 
concisa sobre qual atitude inimiga se espera com a Dsml Mil. Ele deverá ser expresso 
em termos de ações ou inações do oponente, que estejam diretamente relacionadas 
com a finalidade de dissimulação militar estabelecida. 

Operações de Dissimulação – conjunto de atividades destinadas a, deliberadamente, 
induzir os decisores adversários ao erro, causando a adoção pelo oponente de ações 
(ou inações) que irão contribuir para o cumprimento da missão amiga. 

Ordem de Alerta – uma notificação prévia acerca de uma ordem de operações que 
será emitida. Constitui, ainda, uma diretriz de planejamento que descreve a situação, 
aloca forças e recursos, estabelece relações de comando, apresenta outras orientações 
para planejamento e possibilita o início do planejamento por parte dos elementos 
subordinados. 

Plano Estratégico de Emprego Conjunto das Forças Armadas (PEECFA) – plano 
elaborado pelo EMCFA para atender a uma Hipótese de Emprego. Os Planos 
Estratégicos são base para os Comandos Operacionais produzirem os Planos 
Operacionais, em decorrência dos quais os Comandos das Forças Componentes 
desenvolverão os respectivos Planos Táticos. 

Ponto de Decisão – ponto no espaço e no tempo no qual o comandante ou o EM 
antecipam a tomada de uma decisão relativa a uma Linha de Ação específica. 

Procedimentos Operativos Padrão – conjunto de instruções que abordam os aspectos 
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das operações possíveis de serem padronizados por intermédio de um procedimento, 
sem que percam a sua eficácia. 

Processo de Integração Terreno, Condições Meteorológicas, Inimigo e 
Considerações Civis (PITCIC) – processo cíclico de caráter gráfico que permite, 
mediante análise integrada, a visualização de como o terreno, as condições 
meteorológicas e as considerações civis condicionam as próprias operações e as do 
inimigo, fornecendo dados reais e efetivos para auxiliar a tomada de decisões 
adequadas. É um processo de apoio ao Exame de Situação, particularmente durante a 
montagem das linhas de ação. 

Processo de Seleção e Priorização de Alvos – é o processo de selecionar e priorizar 
os alvos determinando o meio apropriado para engajá-los, considerando as 
necessidades da operação e as capacidades existentes. Durante o processo, devem-se 
considerar os objetivos e as diretrizes listadas pelo escalão superior, assim como regras 
de engajamento, restrições legais, danos colaterais, dentre outros fatores, quando da 
seleção de alvos.  

Refugiado – indivíduo civil que, por razão de um perigo real ou imaginário, deixou seu 
lar para procurar segurança em outro lugar, fora de seu próprio país. 

Segurança das Operações – processo de identificação de informações críticas e 
subsequente análise das ações amigas previstas em uma operação militar e outras 
atividades para: identificar as ações que podem ser observadas pelo sistema de 
inteligência do Ini; determinar indicadores que possam ser obtidos pela inteligência 
inimiga, os quais se colocados juntos ou interpretados possam proporcionar 
informações críticas sobre as nossas tropas em tempo de serem úteis ao adversário; e 
selecionar e executar medidas que eliminem, ou reduzam a um nível aceitável, a 
vulnerabilidade das ações amigas à exploração adversária. 

Sobrevivência no Campo de Batalha – conceito que inclui a realização de todos os 
aspectos da proteção do pessoal, armamento e suprimento, simultaneamente com as 
ações para iludir o inimigo. As táticas de sobrevivência no campo de batalha incluem o 
estabelecimento de um bom sistema defensivo, emprego frequente de movimento, o 
uso de cobertas e abrigos, operações de dissimulação, camuflagem, entre outras. 
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