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RESUMO 

 

RIBEIRO, Augusto Volpi Magluf Mattos. O Pelotão de Reconhecimento do BIL Mth: o 

ataque de infiltração e o uso do capacete e colete balísticos nesta operação. Resende: AMAN, 

2017. Monografia. 

 

Atualmente, o tema Operações em Montanha, e em particular o emprego do Pelotão de 

Reconhecimento do batalhão de Infantaria leve de Montanha, tem adquirido importância, 

pois, nos últimos quatro anos, o Exército Brasileiro, por intermédio da 4ª Brigada de 

Infantaria Leve de Montanha, orientada pelo Estado-Maior do Exército (EME), vêm 

desenvolvendo o trabalho de elaboração de manuais sobre o emprego daquele tipo de Brigada 

de Infantaria, bem como os relativos às suas Unidades e frações integrantes. Seu estudo é 

relevante para o meio militar, uma vez que as transformações do Exército Brasileiro são 

alinhadas à Estratégia Nacional de Defesa. A pesquisa realizada buscou tratar do assunto 

conforme definido no o Caderno de Instrução do Pelotão de Reconhecimento do Batalhão de 

Infantaria Leve de Montanha, do Comando de Operações Terrestres (COTER). Assim, 

delimitou-se o foco de pesquisa no emprego do Pelotão no Ataque de Infiltração em terreno 

montanhoso, com a utilização de capacetes e coletes balísticos por parte dos integrantes da 

fração, observando-se as funções no Escalão de Reconhecimento e Segurança (ERS). O 

objetivo geral do estudo consistiu no estudo do seu emprego e o uso de equipamentos de 

segurança no emprego do Pelotão e a proposta de modelos de capacetes e de coletes balísticos 

para uso da tropa de montanha do Exército Brasileiro. O aprofundamento desses 

conhecimentos significa um aperfeiçoamento da operacionalidade das tropas de montanha e 

da possibilidade de emprego nas várias missões em ambiente montanhoso. 

 

Palavras-chave: Montanha. Ataque. Infiltração. Reconhecimento. Capacete. Coletete. 

Balístico.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Augusto Volpi Magluf Mattos. Reconnaissance Platoon of Mountain light 

infantry battalion: the infiltration attack and the use of combat helmet and plate carrier vest 

in this operation. Resende: AMAN, 2017. Monograph. 

 

Nowadays, Mountain Operations theme has acquired importance, thus in the last four years 

by means of 4
th

 Mountain Light Infantry Brigade, which is guided by Army General Staff 

(EME), the Brazilian Army is developing work of preparing manuals on employment of that 

kind of Infantry Brigade, as well as those related to all mountain units. This study is relevant 

to brazilian military, since Brazilian Army transformations are aligned with the National 

Defense Strategy. In this context, employment of Reconnaissance Platoon of Light Mountain 

Infantry battalion also has acquired a huge importance. The research carried out on the subject 

as defined in Land Operations Command (COTER) Instruction Manual of Reconnaissance 

Platoon of the Mountain Light Infantry Battalion. So the research's focus on Platoon 

employment was delimited in the Infiltration Attack on mountainous terrain, use of combat 

helmets and plate carrier vests by platoon members, it considering the functions in 

Recognition and Security Team (ERS). The research overall aims was to study platoon 

employment and safety equipment use in Reconnaissance Platoon employment  and to 

propose of combat helmets and plate carrier vests for the use by the Brazilian Army Mountain 

Troops. The deepening of this knowledge means an improvement of these Troops operability 

and their employment possibilities in the various missions in mountainous environment. 

 

Key words: Mountain. Attack. Infiltration. Reconnaissance. Helmet. Vest. Plate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

Atualmente, o tema Operações em Montanha, e neste contexto, o emprego do 

Pelotão de Reconhecimento do batalhão de Infantaria leve de Montanha, tem adquirido 

importância, pois, nos últimos quatro anos, o Exército Brasileiro, por intermédio da 4ªBrigada 

de Infantaria Leve de Montanha, sendo esta orientada e supervisionada pelo Estado-Maior do 

Exército (EME), vêm desenvolvendo o trabalho de elaboração de manuais sobre o emprego 

da Brigada de Infantaria Leve de Montanha em operações, bem como os relativos às suas 

Unidades e frações integrantes.  

Seu estudo é relevante para o meio militar, uma vez que as transformações do Exército 

Brasileiro são alinhadas à Estratégia Nacional de Defesa e estão baseadas em três 

pressupostos básicos: a preservação da cultura institucional do Exército, a manutenção da 

estratégia da presença e a continuação do Serviço Militar obrigatório. (PERI, 2012) 

Assim, segundo Araujo (2013), os estudos estratégicos, operacionais, doutrinários e 

táticos estão ocasionando profundas e significativas alterações no tocante à natureza das 

Grandes Unidades operacionais da F Ter. 

Nesse contexto, pode-se destacar o processo pelo qual passa a 4ª Brigada de Infantaria 

Leve Montanha [4ª Bda Inf L (Mth)], sediada em Juiz de Fora-MG, orgânica da 1ª Divisão de 

Exército (1ªDE) e do Comando Militar do Leste (CML), por intermédio desta DE. Como 

consequência, todas as suas Unidades e frações orgânicas estão passando por processos 

idênticos, uma vez que são as partes constituintes do grande corpo “Brigada 31 de Março”. 

Os trabalhos realizados pela Seção de Doutrina da 4ª Bda Inf L Mth, bem como dos 

Oficias de Doutrina das Organizações Militares diretamente subordinadas (OMDS) àquela 

Grande Unidade (GU), procuram em suas ações confirmar a pertinência e adequabilidade de 

soluções doutrinárias a serem adotadas pelas tropas de montanha do EB. Dentre elas, pode-se 

falar dos Pel Rec do BIL Mth, que: 

[...] em função de seu adestramento e de seu material de dotação, possui algumas 

características como: [...] e) dotado de armamento e equipamento que permitem 

mobilidade e segurança da fração, possui excelente mobilidade em terreno restrito e 

sob condições de pouca visibilidade (BRASIL, 2016, p 2-1). 

 

Segundo Brasil (2016, p 2-1), “dentre as missões que este pelotão está vocacionado é a 

de infiltrar em território hostil, antecedendo operações ofensivas, utilizando-se de qualquer 

meio de transporte aéreo, terrestre, marítimo ou fluvial”. 
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A pesquisa realizada busca tratar do assunto o Pelotão de Reconhecimento do 

Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, conforme definido no o Caderno de Instrução do 

Pelotão de Reconhecimento do Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, do Comando de 

Operações Terrestres. 

A missão atribuída ao Pelotão de Reconhecimento, que durante um ataque de 

infiltração em terreno montanhoso poderá ser empregado para reforçar ou constituir um 

Escalão de Reconhecimento e Segurança (ERS), requer da fração uma preparação adequada 

em material e equipamentos, no que diz respeito entre outras, à manutenção do sigilo, da 

segurança e a da rapidez das ações, constituindo equilíbrio entre as medidas táticas e as de 

segurança individual da tropa. 

Portanto, delimitou-se o foco de pesquisa no emprego do Pel Rec do BIL Mth no 

Ataque de Infiltração em terreno montanhoso, com a utilização de capacetes e coletes 

balísticos por parte dos integrantes da fração, observando-se as funções no Escalão de 

Reconhecimento e Segurança (ERS). O contexto do estudo será a missão da Bda Inf L (Mth) 

nas Operações Ofensivas em ambiente de montanha. 

O objetivo geral do estudo consistiu no estudo da atuação do pelotão e o uso daqueles 

equipamentos de segurança no emprego do Pelotão Reconhecimento, potencializando seu 

desempenho naquela operação ofensiva, ao oferecer maior segurança aos militares desta 

fração, que devido às suas características e formas de atuação, exige que estes estejam 

plenamente familiarizados com as técnicas, armamentos e equipamentos adequados às 

operações em um ambiente com características especiais como o de montanha. Ainda, propor 

modelos de capacetes e de coletes balísticos para uso da tropa de montanha do Exército 

Brasileiro 

O aprofundamento desses conhecimentos significa um aperfeiçoamento da 

operacionalidade das tropas de montanha do Exército Brasileiro e a possibilidade de emprego 

nas várias missões tanto em Operações Ofensivas como também nas Defensivas em ambiente 

montanhoso. 

Nossas principais fontes foram: manuais do Exército Brasileiro (EB), com 

destaque para Operações (EB20-MF-10.103), Caderno de Instrução do Pel Rec do BIL Mth 

(EB20-MC-10.204) e Batalhões de Infantaria (C7-10); trabalhos monográficos; artigos 

científicos; entrevista com especialistas; e manuais de exércitos estrangeiros com destaque 

para Espanha, França, Argentina, Chile e Estados Unidos da América. 
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1.2 Caracterização do ambiente operacional de montanha 

 

A importância geoestratégica e militar de uma montanha ou região 

montanhosa é definida pela sua situação dentro de um continente ou em 

relação ao mar, pela sua posição, se no hemisfério norte ou sul, se presente 

em determinada zona climática ou em micro-climas diferenciados, se 

próximos a regiões tranquilas ou em zonas de crise e conflitos, se presente 

num espaço econômico favorável ou desfavorável, dentre outras. (DE 

OLIVEIRA, 2015, apud ESPANHA, 1999, p. 25) 

 

 
Figura 1 – A região montanhosa 

Fonte: Disponível em: < http://eskipaper.com/awesome-mountain-landscape.html>. Acesso em 19 Abr 

2017 

 

O estudo da caracterização do ambiente operacional de montanha é fundamental para 

que se possam compreender as possibilidades da tropa especializada. Segundo Brasil (2016, 

p.1-2), “a exigência de conduzir operações militares em regiões montanhosas, apresenta aos 

comandantes desafios distintos daqueles encontrados em ambientes menos acidentados, 

exigindo humildade, paciência e perseverança”. 

Conforme 11º BIMth (2013, p.272): 

O ambiente operacional de montanha possui diversas peculiaridades. Suas 

grandes variações no relevo, encostas íngremes, condições meteorológicas e 

a falta de rotas acessíveis restringem a mobilidade da tropa e aumentam de 

forma significativa o tempo de deslocamento. Além disso, o ressuprimento e 

a utilização de certos armamentos pode tornar-se ineficaz diante desses 

fatores. 

 

Ainda conforme Brasil (2016, p. 1-2): 

O terreno montanhoso é caracterizado por possuir elevações acima de 500 

metros, apresentando ainda encostas íngremes. As encostas desenvolvem-se 

em ângulos de 15 a 45 graus, podendo, ainda, apresentar em alguns locais 

penhascos verticais é até com ângulos negativos. 
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Figura 2 – Monte Roraima, no norte do Brasil, serra de Pacaraima, 2810m 

Fonte: Disponível em: < http://desviantes.com.br/blog/post/>. Acesso em 19 Abr 2017 
 

As estradas constituem, na maioria das vezes, os únicos itinerários de movimento, 

apesar de serem limitadas pelas peculiaridades do terreno. Na maioria dos casos, 

desenvolvem-se em vales. 

Uma característica do terreno montanhoso é apresentar um relevo escarpado 

que dificulta os deslocamentos, possuindo obstáculos mais ou menos 

consideráveis que compartimentam o terreno, bem como desníveis muito 

marcados que obrigam o emprego de tropa por tempo prolongado nos 

diversos movimentos [...] (DE OLIVEIRA, 2015, apud ESPANHA, 1999, 

p.25) 

 

Quando se analisa os aspectos topotáticos do ambiente operacional de montanha, em 

Brasil (2016), este o destaca como favorável para operações com características especiais, 

como infiltrações, incursões e operações noturnas. 

Ainda para Brasil (2016, p. 1-3), o “terreno e a meteorologia exigem das tropas um 

grande adestramento para combater e subsistir no ambiente montanhoso”. 

Quando operando em grandes altitudes a aclimatação do pessoal será 

obrigatória e existirá limitação ao emprego de helicópteros. [...] obrigando o 

condicionamento e preparação das Unidades para o movimento à pé ou por 

meio de veículos, sob condições meteorológicas extremas e variáveis, em 

prazos curtos e com previsão de flexibilidade de planejamento e 

descentralização de comando. (DE OLIVEIRA, 2015, apud ESPANHA, 

2006, p. 25) 

 

Segundo Brasil (2016), as características da vegetação são definidas pela altitude e 

pelo clima nos quais se encontram, sendo que o solo também varia, mas de acordo com o tipo 
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de rocha que constitui a região que pertencem, além da incidência no local de chuvas, de 

neve, entre outras. 

[...] podemos classificar a vegetação em três categorias: a Densa, 

caracterizada por mata fechada que permite cobertura contra a observação 

terrestre e aérea; a Média, que permite uma cobertura contra a observação 

terrestre, contudo permite a observação aérea ou terrestre de posição 

elevada; e a Rala, que não permite boa cobertura contra observação, 

caracterizando por uma vegetação de gramíneas. (BRASIL, 2016, p. 1-4) 

 

Ainda em uma visão do solo das regiões montanhosas, Brasil (2016, p.1-4) diz que: 

[...] a natureza pode variar com a incidência de chuvas e o tipo de rocha que 

compõem a região montanhosa. O solo pode se classificar em três tipos: 

Firme, que não dificulta ou restringe o deslocamento e permite a instalação 

de infraestruras; Arenoso, semelhante ao de praia a ao leito seco dos rios, 

normalmente desprovido de vegetação, dificultando o movimento do 

homem; e lodoso, solo lamacento, comum em terras baixas que recebem e 

acumulam água, podendo restringir o movimento. 

 

Conforme Brasil (2016), o clima das montanhas é, em geral, mais frio do que nas 

planícies no seu entorno. As suas condições climáticas sofrem alterações marcantes devido a 

aspectos como a altitude, latitude, massas de ar e exposição a ventos atmosféricos. 

Com relação aos ventos, Brasil (2016) afirma que, nos ambientes de montanha, são 

fenômenos constantes, sendo um dos causadores deslizamentos e quedas de pedras, assim 

como de efeitos biológicos no corpo humano, como rachaduras na pele, aumento da sensação 

térmica do frio, entre outros. 

Segundo Coelho (1996), à medida que se sobe, desde o nível do mar, a temperatura 

vai diminuindo e as precipitações começam aumentar, principalmente em regiões de altitudes 

médias. Isto determina um escalonamento climático cuja consequência é a graduação vertical 

da vegetação, ou dizendo-se de outra maneira, a aparição de diversos níveis ecológicos. A 

relação entre a paisagem natural e a paisagem cultural, ou seja, a colonização humana, 

ocorrerá até um determinado limite, sendo uma consequência final de toda a região 

montanhosa. 

Já as precipitações nas áreas montanhosas, segundo Brasil (2016), são muito comuns 

e, com elas, aparecem raios, cujas descargas elétricas ocorrem geralmente em terrenos de 

maior altitude, tornando este ambiente bastante agressivo e exigindo uma preparação e 

atenção especiais por parte da tropa de montanha, pois os nevoeiros são muito freqüentes, 

dificultando a orientação, a escalada e tornando a rocha escorregadia. 
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Figura 3 - Agulhas Negras, Serra da Mantiqueira, no Estado do Rio de Janeiro  

Fonte: Disponível em: < http://desviantes.com.br/blog/post/>. Acesso em 19 Abr 2017 

 

Quanto à classificação militar das regiões montanhosas no Brasil, segundo Santiago 

(1991), a atividade militar brasileira por suas características e peculiaridades de emprego 

operacional, tático e técnico, bem como baseada na doutrina militar norte-americana, resolveu 

classificar de forma diferenciada o relevo de montanha, considerando-o a partir de 500m de 

altitude. Diferentemente da classificação civil, considera-se baixa montanha as altitudes de 

500m a 1500m; média montanha de 1500m a 2500m; e alta montanha a partir de 2500m. 

Assim, de acordo com a classificação militar, temos em território nacional brasileiro 21,5% de 

média montanha e 0,5% de alta montanha. As baixas montanhas são relevantes em virtude de 

grande parte se localizar em planaltos elevados, constituindo depressões em regiões pontuais 

com áreas de difícil transposição e de possíveis homizios. 

Finalmente, conforme de Oliveira (2015, p. 25): 

Em resumo o ambiente de montanha é um meio hostil onde o isolamento se 

combina com obstáculos, as dificuldades e os perigos de múltiplas naturezas 

se elevam e obrigam o emprego de técnicas, meios e procedimentos táticos 

específicos, sendo encontrado em todos os continentes, representando 

aproximadamente 38% de toda a superfície emergida do globo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Nosso tema de pesquisa insere-se na linha de pesquisa Operações Ofensivas, com o 

Pelotão de Reconhecimento do batalhão de infantaria leve de Montanha no Ataque de 

Infiltração e na área de estudo Operações Militares. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre o 

tema “o Pelotão de Reconhecimento do batalhão de infantaria leve de montanha”, buscamos 

diversos manuais nacionais e estrangeiros, trabalhos acadêmicos e artigos. Neste esforço, 

pode-se destacar o CI EB20-MC-10.204, Caderno de Instrução do Pelotão de 

Reconhecimento do Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, do Comando de Operações 

Terrestres. 

 O escopo da pesquisa consistiu no desempenho do Pel Rec do BIL Mth no Ataque de 

Infiltração em terreno montanhoso, com a utilização de capacetes e coletes balísticos por parte 

dos integrantes da fração, nos seus aspectos coletivos e individuais, observando-se as funções 

no Escalão de Reconhecimento e Segurança (ERS). O contexto do estudo foi a missão da Bda 

Inf L Mth nas Operações Ofensivas em ambiente de montanha. 

Segundo Ribeiro Neto (2017), aquela fração, deverá estar equipada com material 

adequado à sua segurança, sem comprometer o sigilo, segurança e a necessária rapidez das 

ações ofensivas de um Ataque de Infiltração em terreno montanhoso, que possibilitará a 

surpresa sobre o inimigo, o que provavelmente decidirá o combate em favor da tropa atacante. 

Pretendeu-se verificar as relações de equilíbrio entre os níveis de segurança, de rapidez 

e de sigilo dos militares que exercem suas funções no Pelotão de Reconhecimento, 

principalmente quando da constituição de um ERS. 

O adequado desempenho do Pel Rec do BIL Mth durante a execução do Ataque de 

Infiltração, principalmente compondo um ERS, é fundamental para a condução daquela 

operação ofensiva. Assim, a sua organização é de especial interesse, visto que sua eficiência 

no cumprimento das missões de reconhecimento e segurança da tropa a ser infiltrada passa 

por um trabalho sigiloso, rápido e seguro desta fração. 

Diante do que encontramos na literatura acerca do tema, podemos identificar algumas 

questões que nos parecem problemáticas – como explicar: 
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- Com quais equipamentos de segurança (capacetes e coletes balísticos) as tropas de 

montanha do EB escalam? 

- Os capacetes e coletes utilizados para as ações de combate são os mesmos utilizados 

para escalada? 

- O EB necessita adotar equipamentos de segurança específicos (capacete e colete 

balísticos especiais) para as tropas que operam em ambiente montanhoso? 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Visando a investigar o desempenho do Pelotão de Reconhecimento do Batalhão de 

Infantaria Leve de Montanha na operação ofensiva, Ataque de Infiltração, em terreno 

montanhoso, com a utilização pelos militares desta fração dos equipamentos de segurança, 

capacete e colete balísticos, formulamos o seguinte problema de pesquisa: os atuais modelos 

de capacetes e coletes balísticos disponíveis à tropa de montanha do Exército Brasileiro são 

considerados adequados ao cumprimento das missões de reconhecimento e segurança do 

Pelotão de Reconhecimento? 

 Partimos da hipótese de que o Pel Rec do BIL Mth deverá estar equipado com material 

adequado à sua segurança, sem comprometer o sigilo, segurança e a necessária rapidez das 

ações ofensivas de um Ataque de Infiltração em terreno montanhoso, que possibilitará a 

surpresa sobre o inimigo. 

Nossos objetivos foram o de estudar do uso de equipamentos de segurança no emprego 

do Pelotão Reconhecimento, potencializando seu desempenho naquela operação ofensiva, ao 

oferecer maior segurança aos militares desta fração e propor modelos de capacetes e de 

coletes balísticos para uso da tropa de montanha do Exército Brasileiro. 

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, os procedimentos metodológicos 

foram os seguintes: leituras preliminares para aprofundamento do tema; definição da 

população e amostra a ser investigada; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de 

dados e definição das etapas de análise do material. 

No decorrer de pesquisa realizamos os seguintes procedimentos: apresentação da 

pesquisa bibliográfica relacionada à temática "o Pelotão de Reconhecimento do Batalhão de 

Infantaria Leve de Montanha no Ataque de Infiltração". Identificamos, inicialmente, o 

Caderno de Instrução do Pelotão de Reconhecimento do Batalhão de Infantaria Leve de 

Montanha (2016) e o manual Brigada de Infantaria Leve (1996), bem como manuais de 
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exércitos estrangeiros com tropas de montanha, que desenvolvem os conceitos necessários a 

nossa pesquisa. 

Procedemos à definição do perfil da população-alvo do trabalho e definimos as 

características da amostra que foi submetida aos questionários da pesquisa. Os procedimentos 

seguintes foram a elaboração do questionário e entrevistas para a coleta de dados. 

Remetemos os questionários definitivos aos membros da amostra. 

Em seguida, foram feitas a tabulação de questionários e a análise dos dados apurados. 

Por fim, confrontaremos os dados com as hipóteses propostas, pretendendo a refutação 

ou corroboração da adequabilidade do uso do capacete e colete balísticos no emprego do 

Pelotão de Reconhecimento do Batalhão de Infantaria Leve de Montanha nas operações 

ofensivas, em particular no Ataque de Infiltração. 

A coleta de dados foi realizada com militares que serviram ou servem nas OM da 4ª 

Brigada de Infantaria Leve (Montanha), em particular das Unidades da arma de Infantaria, 

perfazendo uma população de 16 (dezesseis) militares. 

A pesquisa contou também com a colaboração de um instrutor da Academia Militar 

das Agulhas Negras (AMAN) que realizou cursos em exércitos estrangeiros e ex-instrutor-

chefe do CIM do 11ºBIMth, e um ex-comandante do 32º Batalhão de Infantaria Leve de 

Montanha e ex-integrante do Comando da 4ª Bda Inf L (Mth) e do 11º BIMth, isto é, oficiais 

com experiência tática e técnica em operações em ambiente de montanha. 

As entrevistas foram desenvolvidas com os militares citados no item anterior e foram 

realizadas por meio virtual ou pessoalmente. 

 

2.3 Fundamentos das operações em montanha 

 
Figura 4 –  Militares da 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha) do Exército Brasileiro 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
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De acordo com 11º BIMth (2013), nas montanhas o combate decisivo normalmente é 

travado nas partes altas, já que lá se obtém comandamento sobre os passos e o fundo dos 

vales. 

Conforme Brasil (2016), os passos e o fundo dos vales determinam a direção geral de 

operações de grande vulto, pois, pelas facilidades que possibilitam a movimentação das tropas 

e do seu equipamento pesado e armamento coletivo, são fundamentais para proporcionar 

diversos apoios ao combate, em particular o logístico. Contudo, para se obter a posse dos 

vales, torna-se condição mandatória a conquista e manutenção das alturas que os controlam.  

Em busca da superioridade tática e moral, o que possibilita as melhores condições 

para a execução das operações, o esforço de conquista das alturas se torna uma necessidade 

natural das tropas de montanha.(BRASIL, 2016, p. 3-1) 

 

Las operaciones en montaña tendrán muchas particularidades derivadas de 

un aspecto condicionante para el desarrollo de las mismas: el factor 

terreno, que define, caracteriza y distingue a este ambiente geográfico 

particular como lugar o espacio privativo en donde se opera. Al mismo 

tiempo, las operaciones en montaña en distintas épocas del año por efecto 

del factor clima, o en distintos tipos de montaña, también presentarán 

diferentes particularidades, originando así subespecializaciones dentro de 

las mismas tropas de montaña.( FRAQUELLI, 2010, p. 2-16) 

 

 

Segundo Brasil (2016, p. 3-1), “nas operações realizadas nesse ambiente, muitas 

vezes teremos elementos amigos combatendo o inimigo em um nível diferente de altitude”. 

Ainda conforme Brasil (2016, p.3-1), “encostas e cumes com vista para o terreno 

abaixo podem ser usadas para influenciar as operações nesses níveis”. 

Tem-se como características marcantes das operações em montanha, segundo 

11ºBIMth (2013, p.272): 

As operações em regiões montanhosas, de uma maneira geral, apresentam as 

seguintes características: operações lentas e cansativas; estradas e caminhos 

escassos, dificultando o movimento; emprego de pequenos efetivos, tendo 

em vista o terreno acidentado e as dificuldades de ressuprimento; grande 

dificuldade para o apoio logístico; escassez de recursos locais; necessidade 

de adoção de técnicas e equipamentos especiais; condições metereológicas 

adversas; necessidade de aclimatação e adaptação da tropa. 

 

No ambiente operacional montanhoso, em Brasil (2016), deve-se observar que não se 

tem a montanha em si como objetivo final de uma operação militar, pois as partes mais 

importantes do terreno, isto é, as regiões de maior valor estão nas áreas de planície. 
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Ainda sobre o assunto, em Brasil (2016), o combate decisivo não deverá ser travado 

com pequenos efetivos nas partes altas das regiões montanhosas. As operações em montanha 

são um meio, e não, um fim. 

 

 
Figura 5 – Adestramento em escalada 
Fonte: Arquivo pessoal (2014) 
 

Para de Oliveira (2015, p. 45): 

Especial atenção deve ser dada aos quadros das unidades, os quais devem ser 

capacitados para a condução de suas frações em montanhas de forma 

descentralizada, fomentando o desenvolvimento de líderes, com 

conhecimento diversos e com o entendimento da manobra do seu escalão e 

do escalão superior, bem como as atividades desencadeadas pelas demais 

tropas de combate e apoio, uma vez que poderão estar atuando com suas 

tropas de forma isolada, principalmente em virtude do caráter difuso das 

ameaças do combate moderno. 

 

Em Brasil (2016, p. 3-1), “o ambiente operacional de montanha dita que as operações 

devem ter planejamento centralizado e execução descentralizada e com pequenas frações, 

pois, normalmente este ambiente é caracterizado por áreas não contiguas”. 

A ocupação humana é influenciada pelas montanhas. Segundo Brasil (2016), o 

terreno montanhoso pode englobar extensas áreas, por diversas vezes em enormes distâncias 

entre as regiões com população humana. 

As longas distâncias, muitas vezes, separam as unidades que operam neste 

terreno, além disso, a compartimentação dos vales, naturalmente divididos 

por altas elevações, dificulta o movimento entre compartimentos. Apesar de 

as unidades poderem atuar como parte de uma força maior, um combate em 

terreno mais elevado tende a ser conduzido por pequenas frações. 
(BRASIL, 2016, p. 3-1) 

 

Em Brasil (2016, p.3-2), “por restringir a mobilidade, as operações em montanha não 

oferecem muitas oportunidades para a manobra de grandes unidades. Mesmo pequenas são 

forçadas a deslocar-se em coluna”.  
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As operações em montanha são fortemente influenciadas pelas condições 

meteorológicas. O tempo pode ser usado em favor da tropa de montanha, 

desde que esta consiga compreender as condições momentâneas e suas 

potenciais mudanças. Fenômenos climáticos, tais como tempestades 

repentinas ou inesperadas, nevoeiros, chuvas, neve, entre outras, podem 

inviabilizar uma operação planejada. Por outro lado, tais fenômenos podem 

propiciar segurança para um deslocamento mascarado ou criar obstáculos 

naturais. (BRASIL, 2016, p. 3-2) 

 

Conforme Brasil (2016), a proteção contra as ações do inimigo se constitui em uma 

grande preocupação nas operações em montanha, este terreno oferece oportunidades para 

emboscadas do inimigo. 

Ainda para Brasil (2016, p 3-2): 

O planejamento detalhado dos itinerários de deslocamento, controle das 

partes altas e preparação para as ações de contraemboscada devem 

considerar as potenciais ameaças impostas a partir dos corredores naturais, 

que podem ser usados pelo inimigo para o emprego de meios aéreos ou 

usadas em proveito próprio. 

  

 
Figura 6 – Helicóptero em apoio às operações em montanha (Exército Austríaco) 

Fonte: Disponível em: < http://www.bundesheer.at/english/dynmod/galerie>. Acesso em 22 Abr 2017 

 

 

Os helicópteros são de uso vital nas operações em montanha. As aeronaves 

podem ser utilizadas para a realização de reconhecimento, ressuprimento e 

no movimento da tropa, infiltrando ou exfiltrando elementos em pontos 

críticos. Uma limitação no seu emprego é a influência das condições 

meteorológicas. (BRASIL, 2016, p 3-2). 

 

2.3.1 Funções de Combate nas Operações em Montanha 

Segundo de Oliveira (2015, p.86), “as estruturas das diferentes funções de combate 

devem ser flexíveis, adaptáveis, modulares, elásticas e sustentáveis, podendo haver variação 

na constituição das U e das SU de mesma natureza, de acordo com ambiente operacional”. 
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2.3.1.1 Movimento e manobra 

 

Para de Oliveira (2015, p.87), “as tarefas ligadas ao movimento estão ligadas à 

geração do Poder de Combate, enquanto a manobra visa a busca de uma vantagem tática 

sobre o oponente, mediante o emprego coordenado de Unidades e frações”. 

Conforme Brasil (2016, p. 3-2):  

O movimento e manobra: são restringidos pelo terreno acidentado e com 

numerosos compartimentos; as unidades blindadas e mecanizadas sofrem 

muitas restrições no terreno montanhoso, ficando limitadas às estradas e 

trilhas existentes, sendo frequente a necessidade de trabalhos de engenharia 

para que possam ser utilizados; as tropas mecanizadas são empregadas em 

missões de reconhecimento afastado (na frente e nos flancos), ou como 

proteção nos flancos, sendo muito vulneráveis às emboscadas; os carros de 

combate são empregados como elementos de apoio de fogo, com apoio de 

tropas de infantaria nas partes altas do terreno; uma limitação no seu 

emprego é a dificuldade de apoio logístico; a importância da engenharia 

aumenta com as dificuldades do terreno, sendo a conservação das estradas 

existentes e a construção de novas são de capital importância, a existência de 

numerosos pontos sensíveis, nas poucas estradas, facilita as destruições; o 

solo rochoso requer o emprego de explosivos, mesmo para a construção das 

simples organizações do terreno; e a equipagem de pontes leves e facilmente 

transportáveis são necessárias nas operações. 

 

Ainda, de acordo com de Oliveira (2015, apud ESPANHA, 1999), os principais 

movimentos nos terrenos de montanha dar-se-ão para tomada de dispositivos, 

reconhecimentos e reposicionamento de Unidades, dado que os movimentos em montanha são 

lentos. A essência do movimento em montanha reside na maior velocidade do deslocamento. 

Dessa forma, os exércitos que conseguirem se deslocar em relação ao inimigo, por qualquer 

tipo de terreno montanhoso, seja pelo emprego de Unidades melhores preparadas fisicamente, 

tecnicamente e psicologicamente, seja pela utilização de meios de transporte mais adequados 

e adaptados, certamente terão vantagens determinantes no combate em montanha. 

 

2.3.1.2 Fogos 

Conjunto de atividades, tarefas e sistemas interrelacionados que permitem o 

emprego coletivo e coordenado de fogos cinéticos, orgânicos da Força ou 

conjuntos, integrados pelos processos de planejamento e coordenação de 

fogos. (BRASIL, 2014, p. 3-21) 
 

No ambiente de montanha, em Brasil (2016), as tropas de infantaria tem grande 

dificuldade em serem apoiadas pela artilharia, pois esta atira com poucas mudanças de 

posição, devido ao terreno, e pelo grande esforço para realizar o seu remuniciamento; a 

eficiência dos fogos de contrabateria é reduzida, já que a localização das baterias inimigas é 
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muito prejudicada; entretanto, a eficiência dos tiros de interdição é aumentada em razão do 

número restrito de pontos de passagem obrigatório para o inimigo. 

Os meios produtores de apoio de fogo no combate em montanha, orgânicos, 

disponíveis, designados ou em condições de reforçar, mais eficazes para a 

condução do apoio de fogo devem reunir as características de mobilidade, 

capacidade de tiro no segundo setor, grande alcance e robustez. (DE 

OLIVEIRA, 2015, apud ESPANHA, 1999, p.94) 

 

2.3.1.3 Comando & Controle 

 

[...] O conjunto de atividades tarefas e sistemas da função de combate 

Comando & Controle é empregado para integrar as demais funções de 

combate e elementos do Poder de Combate, de forma a emassar os efeitos 

dos mesmos no momento e locais decisivos, mediante o planejamento, 

direção, coordenação, planejamento e controle das forças e meios nas 

operações (BRASIL, 2014). 

 

 

Assim, para de Oliveira (2015, p 101), “deve ser buscado o desenvolvimento da 

consciência situacional, integrando os sistemas de sensores e de apoio à decisão, a fim de ligar 

os escalões mais elevados ao combatente individual, caracterizando a acessibilidade e 

interatividade adequada”. 

No ambiente de montanha, conforme Brasil (2016, p 3-3): 

As comunicações são prejudicadas pelas áreas de silencio provocadas pelas 

elevações, pela dificuldade de se estender linhas telefônicas de campanha e 

pela campanha e pela demora para os mensageiros percorrerem o difícil 

terreno de montanha. Normalmente, os postos de comando dos batalhões 

ficam próximos dos postos de observação; e as operações são normalmente 

descentralizadas e as comunicações VHF restritas pela dificuldade em se 

obter visada direta. 

 

Durante os deslocamentos em montanha, em Estados Unidos (2000), aeronaves ou 

plataformas de retransmissão aeroterrestres podem ser usados para transmitir informações e 

controlar os movimentos das peças de manobra, porém, em quaisquer situações os postos de 

comando deverão ser localizados bem a frente e deslocados ao longo dos terrenos ou posições 

dominantes. 

 

2.3.1.4 Logística 

A função logística, segundo Brasil (2014, p.3-21): 

Conjunto de atividades, tarefas e sistemas interrelacionados para prover 

apoio e serviços, de modo a assegurar a liberdade de ação e proporcionar 

amplitude de alcance e de duração às operações. Engloba as Áreas 

Funcionais de apoio ao material, apoio ao pessoal e apoio de saúde. 



 28   

 

Segundo Brasil (2014), as duas características principais são: flexibilidade, que diz 

respeito à capacidade de adaptação às diferentes atitudes vivenciadas nas operações; e 

resiliência logística, que diz respeito à capacidade de resistir às oscilações do combate, 

mantendo a necessária prontidão logística. 

Para Brasil (2016, p 3-3):  

O fluxo de suprimentos é extremamente dificultado pela ausência de uma 

rede de estradas que possibilite o trânsito de viaturas para a linha de frente. 

Na maioria das vezes, os soldados conduzirão consigo a maior parte dos 

meios de subsistência e munição por eles empregados no combate”. 
 

 
 

2.3.1.5 Inteligência 

Em Brasil (2014, p. 3-21): 

[...] Conjunto de atividades, tarefas e sistemas interrelacionados empregados 

para assegurar a compreensão sobre o ambiente operacional, as ameaças 

(atuais e potenciais), os oponentes, o terreno e as Considerações Civis. Com 

base nas diretrizes do comandante, executa as tarefas associadas às 

operações de Inteligência, Vigilância, Aquisição de Alvos (e ameaças) e 

Reconhecimento. 

 

A fim de satisfazer as necessidades do Comando, segundo Brasil (2014), a 

Inteligência visa complementar o conhecimento a respeito do inimigo e o ambiente 

operacional (condições meteorológicas e terreno), para facilitar o processo de planejamento, 

de condução das operações, o levantamento amplo do inimigo. 

De acordo com Brasil (2016, p 3-3), “a existência de vastas áreas desprovidas de 

forças amiga e órgãos de busca dificultam as atividades de inteligência”. 

Devido à lentidão dos movimentos e a dificuldade da variação dos 

desdobramentos das tropas, o Comando deve planejar as ações de 

inteligência, decidindo seu emprego com maiores margens de tempo de que 

as frações das Unidades, utilizadas para este fim, possam cumprir a missão 

com oportunidade. O combate em montanha requer a disposição das 

informações precisas sobre o inimigo, o terreno e as condições 

meteorológicas, com maior antecipação, pois a partir da tomada de decisão, 

sua variação será bastante dificultada. (DE OLIVEIRA, 2015, apud 

ESPANHA, 1999, p.97) 

 

2.3.1.6 Proteção 

Conforme Brasil (2014, p.3-21): 

[...] Conjunto de atividades, tarefas e sistemas interrelacionados empregados 

na preservação da força, permitindo que os comandantes disponham do 

máximo poder de combate para emprego. As tarefas permitem identificar, 

prevenir e mitigar ameaças às forças e aos meios vitais para as operações, de 
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modo a preservar o poder de combate e a liberdade de ação. Permitem, 

também, preservar populações civis. 

 

Para Brasil (2016, p 3-3), “o apoio de engenharia é muitas vezes necessário para 

ajudar nas medidas de proteção, construindo ou melhorando fortificações em ambiente de 

montanha”. 

Ainda conforme de Oliveira (2015, p 104), “é conveniente que as atividades de 

construção de fortificações fiquem sob o encargo e responsabilidade das Unidades e frações 

de engenharia, em virtude de apoios técnicos e das características e princípios da arma”. 

Os engenheiros podem transformar um pedaço de terreno rochoso, duro e 

irregular em local adequado para o estabelecimento de uma base ou um local 

de pouso. Eles são necessários na construção de uma posição fortificada e 

em outros esforços de construção vertical ou horizontal, devem ter 

equipamento pesado para limpar áreas e levantar pesados materiais de 

construção. (BRASIL,2016, p 3-3) 

 

 

Segundo Brasil (2016), a preparação de locais pelas tropas com o auxílio da 

engenharia oferecem uma maior proteção contra o fogo do inimigo, diretos e indiretos, por 

intermédio da construção de bermas, barreiras, cercas, torres de vigia e paredes”. 

Ainda, de acordo com BRASIL (2016, p 3-3):  

Devem ser considerados: a lentidão nos movimentos; posições bem 

defendidas frontalmente apresentando, porém, espaços vazios e flancos 

descobertos; grande desgaste para a tropa; maiores problemas de apoio 

logístico e a saturação tática dos itinerários; eixos de suprimentos escassos e 

vulneráveis; e grande possibilidade de obtenção da surpresa. 

 

Segundo de Oliveira (2015, p 103), “a proteção contra ocorrências naturais, em geral, 

são relativas ao meio montanhoso e aos efeitos do frio extremo sobre a tropa, obrigando que 

todos os Comandos de Unidade estejam preocupados e atuantes”. 

 

2.4 O Pelotão de Reconhecimento do BIL Mth 

Es una actividad orientada para obtener información sobre las actividades e 

medios del enemigo, actual o potencial, las características del terreno, las 

condiciones meteorológicas, la población y otros datos del ambiente que se 

consideren de interés para alcanzar los objectivos tácticos.(ESPANHA, 

2014, p. 6-5) 

 

A necessidade de se dispor de informações com maior antecipação que em 

outros tipos de operações, obrigará a inserção de elementos para a obtenção 

das mesmas, bem antes da vanguarda e das forças de cobertura. Na Itália é 

utilizado Pelotão Alpiniere para este fim, nos Estados Unidos, a tropa de 

Inteligência. No Brasil buscou-se constituir o Pelotão de Reconhecimento 

nos batalhões de infantaria, que só atualmente possuem um efetivo capaz de 
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executar tais tarefas em prol das Unidades ou das Grandes Unidades. (DE 

OLIVEIRA, 2015, p.123) 

 

2.4.1 Características e peculiaridades 

Sobre o Pel Rec, pode-se dizer que “suas atividades são planejadas e controladas 

pelo oficial chefe da 2ªseção (Oficial de Inteligência do batalhão), em coordenação com o 

chefe da 3ª seção (Oficial de Operações do batalhão)”. (BRASIL, 2016, p. 2-1) 

O Pelotão de Reconhecimento do BIL Mth, para Brasil (2017, p. 21-1), possui 

características tais como: 

a) É composto por militares especializados, possuidores dos cursos e 

estágios ministrados pelo Centro de Instrução de Operações em Montanha 

(CIOpMth) e dotados de elevada iniciativa e criatividade 

b) É a fração mais apta no âmbito da Unidade a cumprir missões de busca de 

dados, pois está dotado de equipamentos que permitem a coleta com 

qualidade e a transmissão com oportunidade; 

c) Está subordinado à Cia C Ap, porém, poderá ser empregado em controle 

operacional ao comando do Batalhão (Btl) e/ou da Brigada (Bda); 

d) Precede operações ofensivas do BIL Mth, sendo componente do Escalão 

Avançado, no qual tem por missão principal, infiltrar, reconhecer e guiar até 

duas companhias simultaneamente na transposição de obstáculos rochosos, 

mobiliando até oito vias de escalada, desde que os integrantes dessas 

companhias sejam possuidores do Estágio Básico do Combatente de 

Montanha. 

e) É dotado de armamento e munição que permitem mobilidade e segurança, 

mesmo em terreno restrito e sob condições de pouca visibilidade..  
 

2.4.2 Missões 

 

As Ações de Reconhecimento são conduzidas, por meio do emprego de 

meios terrestres, aéreos ou aquáticos, com o propósito de obter 

dados/informações relacionadas ao oponente, ao terreno (físico e humano), 

às condições meteorológicas, dentre outros aspectos relacionados ao 

provável TO/A Op. Normalmente, são executadas, de acordo com os 

fundamentos, a seguir discriminados: orientar-se segundo os objetivos de 

informação; participar com rapidez e precisão todos os dados/ informações 

obtidas; evitar o engajamento decisivo; manter o contato com o oponente; e 

esclarecer a situação. (BRASIL, 2014, p. 7-2) 
 

Para Brasil (2016, p 2-1), “[...] listam-se algumas das missões que lhe são atribuídas. 

Trata-se de missões de caráter geral, para as quais o Pelotão de Reconhecimento está 

vocacionado e que se aplicam tanto às operações ofensivas quanto às operações defensivas”. 

De forma geral, a missão do pelotão é a realização de reconhecimentos, e sobre isto 

nos diz Brasil (2014, p 7-2) que: 

Há três tipos de reconhecimento: de eixo, de zona e de área. O Exame de 

Situação e a análise dos fatores da decisão, aliados à definição dos 

dados/informações de onde devem ser buscados/coletados e o tempo 
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disponível para obtê-los, do valor da força de reconhecimento necessária, 

permitem identificar qual o tipo mais adequado a cada situação. 

 

As missões específicas para as quais o Pelotão de Reconhecimento é vocacionado, 

segundo Brasil (2017, p 21-1) são: 

a) Assessorar Unidades e Grandes Unidades na seleção da Faixa de 

Infiltração (F Infl), das vias de escalada dos obstáculos rochosos, do 

emprego do Pel Rec e das Operações em Montanha; 

b) Transpor obstáculos rochosos e equipar vias, utilizando Técnicas, Táticas 

e Procedimentos Operacionais (TTP) específicos de operações militares em 

montanha; 

c) Conduzir ações de reconhecimento e vigilância, agregando capacidade de 

Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA); 

d) Monitorar Regiões de Interesse para a Inteligência (RIPI) e Pontos de 

Decisão, difundindo oportunamente dados sobre a situação do inimigo. 

e) Conduzir operações de interdição, neutralização, eliminação, destruição, 

resgate, dentre outras, em alvos significativos; 

f) Conduzir fogos terrestres e aéreos; 

g) Realizar limitadas operações de segurança 
 

2.4.3 Possibilidades 

As ações de Reconhecimento e Vigilância, comuns a todas as operações, 

normalmente, são realizadas, por meio do emprego de meios (pessoal e 

material) militares para coletar/buscar e/ou verificar dados/informações e/ou 

conhecimentos que servirão de matéria prima para a etapa da produção de 

Inteligência nas operações terrestres. São abrangidas pelas capacidades da 

Inteligência, de Reconhecimento, de Vigilância e de Aquisição de Alvos 

(IRVA). As Ações de Rec e Seg são integradas e sincronizadas com outras 

fontes e pertencem ao Sistema de Inteligência Militar. Essenciais ao 

processo decisório, apoiam os esforços realizados por outros vetores e/ou 

fontes de Inteligência (humanas, de sinais, de imagens e cibernéticas). 

(BRASIL, 2014, p 7-1) 
 

No momento do planejamento, deve-se observar que, conforme Brasil (2016, p 2-2), 

“para que o Pelotão de Reconhecimento possa agir de maneira eficiente em proveito do 

batalhão, o planejamento de seu emprego deve observar minuciosamente suas possibilidades e 

limitações”. 

Conforme Brasil (2017, p. 21-2), o Pelotão de Reconhecimento tem como 

possibilidades: 

a) Infiltrar em terreno hostil ou sob controle do inimigo, por meios aéreos, 

terrestres e aquáticos; 

b) Atuar como Escalão de Reconhecimento e Segurança, facilitando a 

infiltração da tropa, mobiliando obstáculos rochosos e guiando a tropa na 

transposição desses obstáculos; 

c) Estabelecer e guarnecer Linhas de Reconhecimento e Segurança (LRS); 

d) Estabelecer Postos de Observação e de Vigilância (até 04 postos); 

e) Executar missões de caçador; 
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f) Guiar, se necessário, as frações da F Infl até o objetivo e prover sua 

segurança nas abordagens, nas ascensões e nas reorganizações após as 

escaladas; 

g) Executar tarefas de Observador Avançado (OA) e de Guia Aéreo 

Avançado (GAA); 

h) Monitorar RIPI; 

i) Realizar Ação de Busca e Salvamento em Montanha (ABSM), resgate e 

auto-resgate; 

j) Operar Zonas de Pouso de Helicóptero (ZPH); 

k) Cooperar com as Operações Complementares, principalmente nas 

Operações Aeromóveis, de Dissimulação, Contra Forças Irregulares, Junção 

e de Interdição; 

l) Cooperar com as Ações Comuns às Operações Terrestres, principalmente 

nas Operações de Reconhecimento e Vigilância, Segurança das Operações, 

Seleção, Análise e Aquisição de Alvos, Cooperação Civil-Militar e Assuntos 

Civis; 

m) Cooperara nas Operações de Pacificação; e 

n) Cooperar nas Operações de Apoio a Órgãos Governamentais. 
 

2.4.4 Limitações 

 

Sobre as limitações do Pelotão de Reconhecimento, em Brasil (2016, p 2-3), cita-se 

que: “a capacidade de durar na ação, com seus meios orgânicos, restrita a 72 (setenta e duas) 

horas; reduzido poder de combate; ausência de proteção blindada; capacidade reduzida de 

transporte de material e equipamento; efetivo reduzido; e dificuldade logística”. 

 

2.4.5 Organização 

Conforme Brasil (2016, p 2-3), “o pelotão de reconhecimento é estruturado em 01 

(uma) seção de Comando, 04 (quatro) Grupos de reconhecimento e 01 (um) Grupo de Apoio”.  

Figura 7 – Quadro de Organização do Pelotão de Reconhecimento do BIL Mth 

Grupo Posto/Grad Função 

Seção de Comando 

1º Tenente  Comandante do Pelotão 

1º Sargento Adjunto do Pelotão 

Soldado Radio Operador 

Grupo 

 de  

Reconhecimento 

(4) 

2º Sargento Comandante do Grupo 

3º Sargento Subcomandante do Grupo 

Cabo/Soldado Auxiliar de Guia de Cordadada 

Cabo/Soldado Auxiliar de Guia de Cordadada 

Grupo de Apoio 

3º Sargento Comandante do Grupo 

Cabo Chefe de Peça 

Cabo Chefe de Peça 

Cabo Chefe de Peça 

Soldado Atirador 

Soldado Atirador 

Soldado Atirador 

Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. EB60-MT-34.404: Caderno de 

Instrução do Pelotão de Reconhecimento do BIL Mth. 1.ed. Brasília: COTER, 2016. p 2-4 
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2.4.5.1 Constituição 

De acordo com Brasil (2017, p 21-3), “a seção de Comando é constituída por 01 

(um) 1º tenente comandante, possuidor do CAM; 01 (um) 1º sargento Adjunto, também 

possuidor do CAM e um 3º sargento especialista de Comunicações, possuidor do CBM”. 

Já os grupos de reconhecimento, para Brasil (2016) são constituídos por 01 (um) 2º 

sargento comandante de grupo, 01 (um) 3º sargento subcomandante do grupo, ambos 

possuidores do CAM, e de 02(dois) Cabos ou Soldados auxiliares de guia de cordada, 

possuidores do Estágio de Auxiliar de Guia de Cordada (EAGC).  

Com relação ao Grupo de Apoio, ainda conforme Brasil (2016, p 2-3) “é constituído 

por 01 (um) 3º sargento comandante do grupo, possuidor do CBM, 03 (três) cabos, 

possuidores do EAGC e 03 (três) soldados, possuidores do EBCM”.  

2.4.5.2 Atribuições dos principais elementos no pelotão 

São atribuições do comandante do pelotão:  

Ser o responsável pelo controle, instrução e disciplina dos integrantes do 

pelotão; supervisionar e coordenar as atividades de reconhecimento do 

pelotão; auxiliar o chefe da 2ª seção (S2) e o chefe da 3ª seção (S3) no 

planejamento e na execução da segurança da área da retaguarda (SEGAR), 

quando for necessário; coordenar com o S2 as medidas de reconhecimento, 

contra reconhecimento e segurança; assessorar o S2 e S3 no estudo de 

situação; e planejar o emprego do pelotão em operações. (BRASIL, 2016, p 

2-3) 

 

 

Com relação às atribuições do adjunto do pelotão, elas são: 

Ser o substituto eventual do comandante do pelotão, auxiliar o comandante 

do pelotão nas atividades relacionadas ao comando e ao controle (C²), à 

disciplina, à instrução, ao emprego tático e ao apoio logístico; coordenar as 

atividades logísticas no âmbito do pelotão, principalmente as relacionadas ao 

ressuprimento; e supervisionar a manutenção e a conservação do material 

distribuído ao pelotão. (BRASIL, 2016, p 2-4) 

 

Já em relação às atribuições do comandante do grupo de reconhecimento, são: 
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Controlar, instruir e disciplinar os integrantes do seu grupo; coordenar as 

atividades de reconhecimento do seu grupo; controlar o material distribuído 

à sua fração; executar a equipagem de via; e estar apto a executar missões de 

caçador. (BRASIL, 2016, p 2-4) 

 

No que diz respeito às atribuições do comandante do grupo de apoio, pode-se afirmar 

que são: 

Auxiliar o comandante do pelotão na execução das missões atribuídas à 

fração; controlar e coordenar o emprego e conduta do grupo; auxiliar o 

adjunto no remuniciamento do pelotão de reconhecimento; coordenar os 

grupos de segurança de base e de topo durante a equipagem de vias, 

delimitando suas posições e setores de tiro. (BRASIL, 2016, p 2-5) 

 

2.5 O Pelotão de Reconhecimento no ataque de infiltração 

2.5.1 Generalidades 

As Operações Ofensivas são operações terrestres agressivas nas quais 

predominam o movimento, a manobra e a iniciativa, com a finalidade de 

cerrar sobre o inimigo, concentrar um poder de combate superior, no local e 

momento decisivo, e aplicá-lo para destruir suas forças por meio do fogo, do 

movimento e da ação de choque e, obtido sucesso, passar ao aproveitamento 

do êxito ou à perseguição. (BRASIL, 2014, p 4-3) 

 

Ao iniciar o estudo do emprego do Pel Rec em operações em montanha, conforme 

Brasil (2016, p 3-4), “a doutrina militar de emprego de uma força em região montanhosa não 

difere, em sua essência, daquela preconizada para o terreno convencional. Ela sofre, 

entretanto, algumas adaptações que as características do ambiente operacional impõem”.  

Segundo de Oliveira (2015, p 121): 

As operações ofensivas em sua totalidade nos terrenos de montanha ou 

constituindo uma fase das operações realizadas em outros terrenos 

convencionais ou planos. Assim, sendo desenvolvidas em terrenos 

montanhosos, todas as fases da operação ofensiva, deste os reconhecimentos, 

marcha para o combate, o ataque propriamente dito, a exploração do êxito e 

a perseguição apresentarão características próprias do combate em montanha 

sem soluções de continuidade. No caso de constituir-se uma fase de outras 

operações, poderá ser desencadeada em qualquer uma das fases de uma 

operação ofensiva, sendo as de maior probabilidade, a exploração do êxito 

de um ataque iniciado em terrenos planos por Grandes Unidades, quando se 

objetiva a ocupação de zonas chaves no terreno montanhoso na vanguarda, 

ou de uma perseguição, quando o objetivo seja a destruição de refugiada em 

região montanhosa. 
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Conforme Brasil (2014, p 4-4), “a ofensiva é o modo decisivo de empregar a força 

militar no campo de batalha para impor a nossa vontade sobre o inimigo que se concentra para 

o combate de alta intensidade, representando o melhor caminho para obter-se a vitória”. 

As operações ofensivas visam ao cumprimento de uma ou mais das seguintes 

finalidades: a) destruir forças inimigas; b) conquistar áreas ou pontos 

importantes do terreno que permitam obter vantagens para futuras operações; 

c) obter informações sobre o inimigo, particularmente sobre a situação e 

poder de combate, e adquirir ou comprovar dados referentes ao terreno e às 

condições meteorológicas; d) confundir e distrair a atenção do inimigo sobre 

o esforço principal, desviando-o para outras áreas; e) antecipar-se ao inimigo 

para obter a iniciativa, aproveitando qualquer oportunidade que se apresente, 

por fugaz que seja, negando-lhe qualquer tipo de vantagem; f) fixar o 

inimigo, restringindo-lhe a liberdade de movimentos e manobra mediante 

diferentes esforços e apoios de fogo com o objetivo de permitir concentrar o 

máximo poder de combate sobre ele no ponto selecionado; g) privar o 

inimigo de recursos essenciais com os quais sustente suas ações, realizando 

atividades e operações em profundidade que lhe neguem a liberdade de ação 

e interrompam a coerência e o ritmo de suas operações; e h) desorganizar o 

inimigo mediante ataques sobre aqueles meios ou funções de que sejam 

essenciais para gerar e empregar coerentemente seu poder de combate”. 
(BRASIL, 2014, p 4-4) 
 

As partes altas das regiões montanhosas tem uma grande importância tática. Para 

Brasil (2016, p 3-4), “o combate decisivo [...] é travado nas partes mais altas do terreno, que 

têm comandamento sobre vias transporte, os passos e os desfiladeiros”. 

Ainda afirma Brasil (2016, p 3-4) que “o emprego de grandes efetivos fica restrito às 

operações realizadas nos vales, os quais são imprescindíveis para atender às necessidades de 

apoio logístico da tropa”.  

Sobre as operações, segundo Brasil (2016, p 3-4), “as operações ofensivas são 

realizadas para destruir forças inimigas, conquistar acidentes capitais do terreno ou obter 

informações sobre o inimigo”.  

 

2.5.2 Tipos de operações ofensivas 

  

Las acciones ofensivas en montaña estarán encaminadas a lograr, 

normalmente en el marco de actuación de las GU, s. superiores, las 

siguientes finalidades: conquistar o mantener un determinado territorio o 

zona de terreno montañoso de importancia táctica o estratégica. Distraer la 

atención del enemigo sobre zonas de interés secundario, para lograr la 

sorpresa en otras de interés especial. (ESPANHA, 1990, p 37) 
 

 “Os tipos de operações ofensivas, caracterizados pelas finalidades específicas que 

buscam, são: a Marcha para o Combate, o Reconhecimento em Força, o Ataque, o 

Aproveitamento do Êxito e a Perseguição”. (BRASIL, 2014, p 4-6) 
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A combinação com outras atitudes e tarefas das Operações no Amplo Espectro é uma 

característica das Operações Ofensivas, segundo Brasil (2014), considerando o ambiente 

operacional e as características dos conflitos contemporâneos, nos quais os combates 

ocorrerão predominantemente em áreas humanizadas. 

2.5.3 Ataque 

El ataque es la acción del combate ofensivo; su finalidad es ocupar los 

objectivos finales o hacerlo posible en una fase posterior. [...] 

Normalmente, el ataque se articulará en un esfuerzo principal y en uno o 

más complementarios, desarrollados por unidades de entidad variable. 

(ESPANHA, 1990, p 43) 
 

O ataque é uma operação, segundo Brasil (2014), que visa destruir ou neutralizar o 

inimigo. Consta, ainda, que a diferença entre os tipos de ataque é tempo disponível ao 

comandante e seu estado-maior, para o planejamento, a coordenação e a preparação antes da 

sua execução do mesmo. 

Divide-se em Ataque de Oportunidade e Ataque Coordenado. O ataque de 

oportunidade pode ser executado na sequência de um combate de encontro 

ou de uma defesa exitosa. Caracteriza-se por trocar tempo de planejamento 

por rapidez de ação. O ataque coordenado caracteriza-se pelo emprego 

coordenado da manobra e potência de fogo para cerrar sobre as forças 

inimigas para destruí-las ou neutralizá-las. É empregado contra posições 

defensivas inimigas, necessitando de apoio aéreo. (BRASIL, 2014, p 4-6) 
 

Quanto ao emprego do Pel Rec, para Brasil (2016, p 3-6), este “[...] faz 

reconhecimento na zona de ação do batalhão”. 

Durante o planejamento para um ataque, inicia antecipadamente a 

observação, o patrulhamento e o reconhecimento, visando a obtenção de 

elemento essenciais de inteligência (EEI), levantados pelo comandante do 

batalhão. Pode ainda instalar postos de observação (P Obs) e/ou enviar 

patrulhas a determinados alvos de busca localizados na zona inimiga. 

(BRASIL, 2016, p 3-6) 
 

Ainda, conforme Brasil (2016, p 3-6), “durante o ataque, seus elementos podem ser 

empregados para manter a ligação com outras tropas amigas, devendo manter comunicações 

com o comandante da fração e com o posto de comando principal do batalhão”.  

Durante a noite, o pelotão de reconhecimento patrulhará e/ou instalará postos 

de escuta para obter dados sobre as atividades do inimigo e de seus órgãos 

de fogo, a fim evitar a surpresa para o batalhão. Devendo para isso seguir 

alguns preceitos: o reconhecimento à noite deve ser bem planejado e 

realizado, apenas, após minucioso estudo da carta; quando possível, um 

reconhecimento  ou observação dos itinerários é feito à luz do dia, quando 

será organizado um esboço mostrando o itinerário a ser seguido, a rede de 

estradas, acidentes importantes (facilmente identificáveis à noite) e a 

distância do ponto inicial (PI) a pontos notáveis ao longo do itinerário; são 

estabelecidos meios de identificação definidos e sinais convencionados 

(lanternas parcialmente escurecidas e sinais acústicos podem ser utilizados 



 37   

para identificação e transmissão de mensagens convencionados); os planos 

para controle devem ser simples e completos, com a designação de pontos de 

reunião em locais que possam ser facilmente encontrados à noite e as frações 

deslocam-se por lanços para os objetivos de reconhecimento. (BRASIL, 

2016, p 3-6) 

 

2.5.4 Formas de manobra das operações ofensivas 

 

Nas operações ofensivas, as forças atacantes buscam obter uma vantagem 

sobre o inimigo, cerrar sobre ele e destruí-lo. Selecionar a forma de manobra 

mais adequada é uma arte e não isenta os comandantes terrestres de riscos, 

pois têm de utilizar parâmetros opostos, tais como: velocidade frente ao 

tempo; largura versus profundidade; concentração frente à dispersão; dentre 

outros. Trata-se, basicamente, de iludir o inimigo quanto aos seus pontos 

fortes e concentrar o poder de combate sobre suas vulnerabilidades. 

(BRASIL, 2014, p 4-7) 

 

De acordo com Brasil (2014), nas operações ofensivas, as formas de manobra tática 

podem ter de 5 (cinco) formas: o desbordamento, o envolvimento, a penetração, a infiltração e 

o ataque frontal.  

Nas operações em montanhas, como em qualquer outra, o desbordamento é 

preferido em relação à penetração. Os pontos fortes da defesa, embora 

organizados para prover segurança em todas as direções, normalmente 

oferecem um ou mais flancos acessíveis e são vulneráveis a ataques 

procedentes de múltiplas direções. (BRASIL, 2003, p 6-8) 

 

 
Figura 8 – Operações ofensivas 

Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro.EB20-MF.10.103: Operações. 

1ed. Brasília: EME, 2014. p 4-7 

 

2.5.5 Infiltração 

Dos diferentes tipos de manobra ofensiva, no combate em 

montanha é conveniente que se empregue, preferencialmente, a 

infiltração. Esta poderá desembocar em uma manobra envolvente, 

sofrendo um alargamento da faixa de infiltração e se apoiando em 

outras operações desencadeadas [...], uma vez que as forças que 

realizam esta manobra, certamente, encontrarão dificuldades para 
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sustentação logística, não permitindo uma manobra desbordante. 

(DE OLIVEIRA, 2015, apud ESPANHA, 1999, p. 122) 

 

Segundo Brasil (2014), atualmente, uma das características mais marcantes no 

ambientes operacionais atuais é a não linearidade, pela ênfase na destruição da força inimiga, 

em detrimento da conquista do terreno. 

Ainda conforme Brasil (2014, p. 4-8), o acima descrito ocorre: 

[...] por serem executadas em profundidade, com velocidade e de forma 

continuada, priorizando as manobras envolventes e desbordantes contra os 

flancos ou retaguarda do inimigo, possibilitando o surgimento de 

oportunidades para o emprego de unidades leves e versáteis. (BRASIL, 

2014, p 4-8) 

 

Em Brasil (2016), a operação de infiltração é descrita como uma forma de manobra 

ofensiva tática na qual se procura desdobrar uma força à retaguarda de uma posição inimiga, 

valendo-se de um movimento de tropa dissimulado, objetivando o cumprimento de uma 

missão que colabore efetivamente para o sucesso da manobra do escalão ao qual está 

subordinado a força que se infiltra. 

Para de Oliveira (2015 apud US ARMY, 2011, p. 123), uma infiltração “[...] exige 

um grau de sigilo, mobilidade através campo, flexibilidade, operações independentes, suporte 

logístico e treinamento que são características da infantaria leve”. 

Segundo Brasil (2003, p. 4-28): 

Os objetivos da infiltração: atacar posições sumariamente organizadas; 

atacar pontos fortes, reservas, instalações de comando ou logísticas no flanco 

ou retaguarda do inimigo; ocupar posições importantes que contribuam com 

a ação principal do escalão superior; conquistar terreno decisivo no contexto 

geral da operação; e conduzir operações de inquietação e desgaste à 

retaguarda do inimigo. 

 

Ainda conforme Brasil (2003, p 4-28), “os Tipos de infiltração, considerando-se o 

meio de transporte utilizado pela força infiltrante, são a infiltração terrestre, aérea e aquática”. 

Para Brasil (2016, p. 3-4), “as unidades de infantaria leve, de montanha, 

paraquedista, de selva e motorizada são tropas mais aptas a realizarem a infiltração, 

considerando-se suas peculiaridades de emprego e os respectivos ambientes operacionais”. 

As vantagens da forma de manobra de infiltração são: multiplicar o poder de 

combate, permitindo que uma tropa seja empregada contra um inimigo de 

maior poder de combate; menor número de baixas, desde que mantido o 

sigilo e obtida a surpresa; possibilidade de garantir posse de região vital em 

profundidade com rapidez, desarticulando o sistema defensivo do inimigo no 

escalão considerado; possibilidade de desorientar e desorganizar o inimigo 

voltado para o combate linear. (BRASIL, 2003, p 4-28) 
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“Durante um ataque empregando a forma de manobra infiltração, o pelotão de 

reconhecimento poderá reforçar ou mesmo constituir o escalão de reconhecimento e 

segurança”, afirma Brasil (2016, p 3-7). 

Para qualquer que seja o escalão executante, há fatores que favorecem a 

realização da infiltração, tais como: existência de faixas de terreno em que a 

observação e vigilância inimigas sejam limitadas, permitindo a ocultação do 

deslocamento da força infiltrante (matas, pântanos, áreas alagadas, etc); 

disponibilidade de tempo suficiente para a infiltração da tropa com os meios 

de deslocamento disponíveis; condições de restrição de visibilidade como 

nevoeiros, períodos noturnos sem luar, precipitações pluviométricas, etc; 

inimigo apresentar dispositivo defensivo disperso, com intervalos não 

ocupados ou vigilância deficiente. (BRASIL, 2003, p 4-29) 

 

A infiltração, para Brasil (2003), possui as seguintes particularidades: [...] imperiosa 

necessidade de reconhecimentos minuciosos das faixas de infiltração por militares 

especializados, os Guias de Montanha, para verificar a necessidade da equipagem dos 

obstáculos a ultrapassar e definir o tipo e quantidade de equipamentos a serem empregados. 

 

 
Figura 9 – Esquema de Manobra do Batalhão de Infantaria na Infiltração 

Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. C 7-20: Batalhões de 

Infantaria. 3. ed. Brasília: EGGCF, 2003. p 4-37 

 

 

2.5.5.1 Escalão de Reconhecimento e Segurança 

 

De acordo com Brasil (2016, p. 3-7), “o Pelotão de Reconhecimento, no contexto do 

batalhão de infantaria leve de montanha, tem uma participação fundamental, participando ou 

constituindo o escalão de reconhecimento e segurança (ERS)”. 
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 Ainda, de acordo com 11ºBIMth (2013, p.285), “o ERS é uma fração de constituição 

temporária constituída especificamente para as operações de infiltração”.  

Na infiltração em montanha, o ERS tem como missões gerais: infiltrar-se, 

reconhecer e balizar todas as medidas de coordenação e controle nos 

itinerários, transmitir informações desse reconhecimento para o escalão 

superior e para a força infiltrante, através do envio de dados por 

equipamento via satélite; fornecer guias de trecho, quando necessário, para a 

condução da força infiltrante a partir dos pontos de liberação da subunidade 

(P Lib SU), através da(s) faixa(s) de infiltração (Fx Infl) até as posições de 

ataque (P Atq); equipar vias em obstáculos rochosos facilitando a 

transposição da tropa infiltrante; estabelece a segurança nas áreas de 

reagrupamento e posições de ataque; e ficar em condições de prosseguir com 

a tropa infiltrante ou retrair mediante ordem, conforme o planejamento da 

missão. (BRASIL, 2016, p 3-7) 

 

Conforme Brasil (2016, p 3-7), o ERS deverá ter uma composição flexível, baseado 

no Pel Rec, sendo que seu efetivo poderá ser completado com por militares das companhias 

de fuzileiros, de engenharia, de comunicações, observadores avançados, caçadores, entre 

outros.  

Embora o estabelecimento de um ERS não seja impositivo, ele é altamente 

desejável, haja vista que a sua constituição possibilita a manutenção do 

sigilo e a obtenção da surpresa pela força infiltrante, conferindo a esta uma 

maior velocidade de deslocamento no interior da(s) faixa(s) de infiltração, 

aumentando substancialmente a possibilidade de êxito na operação. 

(11ºBIMth, 2013, p.285) 

 

A Faixa de infiltração (Fx Infl), segundo Brasil (2003, p 4-19), “é a faixa do terreno 

que contêm itinerários ou caminhamentos a serem utilizados por uma força, realizando uma 

manobra de infiltração”.  

Deve permitir à força de infiltração passar através das posições avançadas do 

inimigo sem que haja necessidade de engajamento em combate. As faixas de 

infiltração devem ter suas larguras especificadas, para facilitar o controle dos 

fogos amigos em sua adjacência. Não se caracteriza como medida de 

coordenação restritiva, podendo ter seus limites ultrapassados durante o 

cumprimento da missão, se for o caso, mediante coordenação ou autorização 

prévia. O número de Fx Infl a serem adotadas será fruto da análise do 

dispositivo inimigo, do tempo disponível, das características do terreno e dos 

meios disponíveis. Em linhas gerais, o número de faixas de infiltração 

estabelecidas será direta e inversamente proporcional à necessidade de 

rapidez e a segurança, respectivamente. Sua profundidade será determinada 

em função da possibilidade de apoio da artilharia orgânica e do tempo 

disponível para deslocamento no interior da Fx Infl. Contudo, caso seja 

necessário, o Btl pode atuar além do alcance da artilharia orgânica do Esc 

Sp, contando, nesta situação, apenas com seu apoio de fogo orgânico (o 

Pelotão de Morteiros). (BRASIL, 2003, p 4-19) 
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Para Brasil (2003, p 6-8), “normalmente, são utilizadas várias faixas de infiltração, 

de modo a permitir o deslocamento do maior efetivo possível e no mais curto espaço de 

tempo”.  

 

De acordo com 11ºBIMth (2013, p.286): 

O efetivo do ERS será estabelecido em função do numero de faixas de 

infiltração, de sua extensão, da quantidade de medidas de coordenação e 

controle determinadas e das peculiaridades do terreno e condições de 

visibilidade que influenciarão no número de guias de trecho em cada faixa 

de infiltração. 

 

O Comandante do ERS, para Brasil (2016), planeja sua operação de maneira a 

infiltrar-se nas linhas inimigas com tempo hábil para a realização de um bom reconhecimento 

e balizamento dos itinerários e para tomada medidas de coordenação e controle, tudo a ser 

percorrido pelos guias de trecho, levando-se em consideração que estas tarefas serão, em 

princípio, executadas apenas nos períodos de restrição de visibilidade, fora isto, os integrantes 

do ERS estarão homiziados. 

Embora o tempo necessário para a condução dos trabalhos do ERS seja 

condicionado a fatores como o volume de trabalho, meios disponíveis e 

outros fatores da decisão, considera-se desejável a infiltração do ERS 48 

horas antes da hora do ataque. Cabe ressaltar que em determinadas situações 

este período será bastante abreviado, sendo determinado em função de 

minucioso planejamento por parte do Estado-Maior. (BRASIL, 2016, p 3-7) 

 

2.5.5.2 Organização de um Escalão de Reconhecimento e Segurança 

 

A organização de um ERS é semelhante a de uma patrulha de 

reconhecimento. Como o Pelotão de Reconhecimento já possui em sua 

constituição Grupos de Escaladores para a equipagem de vias, a segurança 

de base e a segurança de topo ficarão a cargo do Grupo de Apoio, assim 

como a distribuição dos guias de trecho, se for o caso. (BRASIL, 2016, p. 3-

7) 

 

Segundo Brasil (2016, p. 3-8), “o Pelotão de Reconhecimento quando atuando como 

ERS, será organizado em: Comando, Grupo de Comando, Equipe de Navegação, Grupo de 

Escaladores, Grupo de Segurança e Grupo de Guias de Trecho”. 

Para 11ºBIMth (2013), o comandante deverá ser um Guia de Montanha, isto é 

possuidor do Curso Avançado de Montanhismo (CAM), isto pois é o elemento mais 

qualificado para planejar e conduzir dos trabalhos do ERS, empregando a sua experiência na 

seleção dos locais e dos tipos de vias a serem equipadas, além de possuir diversos 

conhecimentos técnicos atinentes a especialidade. 



 42   

De acordo com Brasil (2016), o Grupo de Comando é composto pelo 

subcomandante, que será o substituto eventual do comandante do escalão e seu auxiliar 

imediato nas atividades de planejamento, de condução e de emprego do ERS, 

obrigatoriamente um Guia de Montanha; e pelo rádio operador, responsável por operar todas 

as Comunicações do escalão. 

Ainda conforme Brasil (2016), a Equipe de Navegação poderá ser formada por 

integrantes dos outros grupos do ERS. É comum que o homem-carta faça parte do Grupo de 

Guias de Trecho, para isto deverá ser o guia do último trecho da infiltração, desta forma, pode 

conduzir o escalão até o término da faixa antes de assumir sua função de guia de trecho. 

Segundo 11ºBIMth (2013), para a Equipe de Guias de Trecho facilitar a atuação dos 

seus guias, a faixa de Infiltração será dividida em trechos, e estes serão os responsáveis por 

conduzir a tropa que realiza a infiltração. 

Os trechos fáceis deverão ser mais longos, economizando-se homens para os 

trechos mais difíceis, nesses locais serão empregados os guias menos 

experientes. Os trechos mais difíceis devem mais curtos e devem ser 

designados para os guias mais experientes. (11ºBIMth, 2013, p.287) 

 

 

O Grupo de Escaladores, conforme Brasil (2016) será composto por equipes de 2 

(duas) cordadas, como são designadas as equipes de escalada, sendo cada cordada será 

constituída por um elemento Guia de Montanha ou Guia de Cordada, designação do militar 

possuidor do Curso Básico de Montanhismo (CBM). 

A missão do Grupo de Escaladores é equipar as vias, no paredão a ser 

escalado, conforme a orientação do Comandante do Escalão, informando ao 

mesmo a sua conclusão. Normalmente, cada a via a ser equipada deve ser 

constituída de 1 (uma) cordada.[...] Durante todo o seu trabalho, o sigilo é 

fundamental para o sucesso da missão. (BRASIL, 2016, p 3-8) 

 

 

Ainda conforme Brasil (2016), após a equipagem das vias e a mobilização de um 

paredão, cada cordada das Equipes do Grupo de Escaladores adota a seguinte a sistemática de 

trabalho: ao finalizar sua escalada, o escalador número 01 faz o reconhecimento, no topo do 

paredão, da área de reagrupamento da tropa que escalará, devendo testar toda a via e, em 

seguida, os escaladores números 01 e 02 retraem para a área de reunião próxima do objetivo 

(ARPO) para guiarem a tropa que escalará até a base do obstáculo a ser transposto, o paredão. 

Em Brasil (2016), para a ação do Grupo de Escaladores, durante a transposição da 

via equipada pela tropa, isto é, para escalada, o escalador número 01 escala à frente e guia a 

tropa até a área de reagrupamento como cerra-fila, o último elemento da coluna de 
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deslocamento. O escalador número 02 realiza a inspeção do equipamento da tropa antes da 

escalada. 

 

Em Brasil (2016, p 3-8), “a ação do Grupo de Escaladores, ao final da transposição 

da via equipada pela tropa, deve ser desequipar as vias, acompanhando a tropa ou retraindo, 

conforme as ordens do comandante do ERS”.  

Ainda para Brasil (2016), o Grupo de Segurança é formado por equipes de 

segurança, integrados por elementos do grupo de apoio, e tem como principal missão ser 

responsável pela segurança na ARPO, no sopé e no alto do paredão, onde serão equipadas as 

vias, sendo impositivo que, para cada via de acesso ao paredão, deverá ser colocada uma 

equipe de segurança de base. 

 

Para realizar a segurança do grupo de escaladores contra ameaças vindas do 

alto do paredão, será lançada a equipe de segurança de topo. Inicialmente, a 

equipe de segurança de topo ficará localizada na base do paredão e, logo 

após a equipagem da primeira via, ultrapassará o obstáculo e realizará a 

segurança no topo e das áreas de reagrupamento, bloqueando as vias de 

acesso para os mesmos; e as equipes de segurança somente retrairão 

mediante ordem do comandante do escalão, após a passagem de todos os 

elementos das frações da tropa infiltrante. (BRASIL, 2016, p 3-9) 
 
 

 
Figura 10 - Equipagem de vias pelo ERS 

Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. C 7-20: Batalhões de Infantaria. 3. ed. 

Brasília: EGGCF, 2003. p 6-9 
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2.6 Capacete e colete balísticos 

 
 

 
Figura 11 – Capacete balístico padrão do Exército Brasileiro 
Fonte: Disponível em:<http://www.revistaoperacional.com.br/2014/exercito>. Acesso em 26 Fev 2017 

 

El vestuário y equipo deben ser adecuados a las adversas y variables 

ciscunstancias de la vida em montaña y, dada su difícil reposición y 

transporte, deberán reunir las mejores condiciones de abrigo, 

impermeabilidade, peso y volumen para la función que desempeñan. 

(ESPANHA, 1990, p 19) 

 

No que diz respeito às ações do Pelotão de Reconhecimento  do batalhão de 

infantaria leve de montanha, o equipamento e armamento utilizado são adaptações aos da 

tropa de infantaria em terreno convencional. 

 

A doutrina militar de emprego de uma força em região montanhosa não 

difere, em sua essência, daquela preconizada para o terreno convencional. 

Ela sofre, entretanto, algumas adaptações que as características do ambiente 

operacional impõem.(BRASIL, 2003, p 6-3) 

 

 

No desenvolver das operações, as exigências de segurança da tropa face ao inimigo 

se equilibram ao sigilo necessário a todas as operações em montanha, que tem na surpresa um 

dos princípios mais explorados. Esta segurança não se reveste somente às táticas, técnicas e 

procedimentos, mas também é proporcionada pela utilização de equipamentos de proteção 

como capacetes e coletes, ambos balísticos. Assim, todos os materiais necessários às missões 

em ambiente montanhoso devem estar voltados para os movimentos em montanha 

propriamente ditos (marchas e escaladas), como para proteção individual durante as ações de 

combate. 
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Em relação aos materiais de uso individual para a vida em montanha, o ideal 

é que todos [...] possuam. Já os materiais para o movimento montanha, kit 

individual de escalada, é conveniente que seja distribuído apenas àquelas 

tropas que operarão no combate ou apoio ao combate, que necessitem de 

lanços de escalada, tendo em vista a facilidade, praticidade e segurança 

proporcionada por estes meios, a fim de garantir a velocidade e presteza nas 

mais variadas tarefas e missões a cumprir. (DE OLIVEIRA, 2015, p 74) 

 

Ao se consultar a literatura especializada, baseada nos manuais militares ou trabalhos 

científicos dedicados ao assunto, verifica-se que estes não abordam de maneira mais detalhada 

observações especificas quanto ao equipamento individual de proteção para o combate das 

tropas em ambiente montanha. 

As tropas de montanha do Exército Brasileiro, integrantes da 4ª Brigada de Infantaria 

Leve (Montanha), com seu quartel-general em Juiz de Fora-MG, no que diz respeito ao uso do 

capacete, utilizam para a instrução e o adestramento das técnicas de montanhismo o capacete 

de escalada civil “militarizado”, de material plástico sem qualquer proteção balística, e, para 

as missões de combate, o capacete balístico da tropa regular. Já com relação ao colete 

balístico, este não foi utilizado ainda. 

 
Figura 12 – Estágio Básico de Combatente de Montanha 

Fonte: Disponível em: < http://www.eb.mil.br/web/resiscomsex/cml>. Acesso em 17 Maio 2017 

 

Assim, ao pesquisar-se em exércitos de outros países, em particular do Reino da 

Espanha, da República Argentina, da República do Chile, dos Estados Unidos da América e 

da República Federal da Alemanha, pode-se observar que as tropas de montanha utilizam o 

capacete nas mesmas condições da tropa de montanha do Exército Brasileiro, capacete de 

escalada e balístico. 
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Figura 13 – Militar espanhol das tropas de montanha com capacete balístico 

Fonte: Disponível em: < http://www.defensa.com/frontend/defensa>. Acesso em 17 Jan 2017 

 

 
Figura 14 - Tropa chilena com capacete balístico 

Fonte: Disponível em: < http://www.taringa.net/posts/imagenes>. Acesso em 17 Jan 2017 

 

 
Figura 15 - Caçadores de Montanha da argentina com capacete balístico 

Fonte: Disponível em: < http://fdra-terrestre.blogspot.com.br>. Acesso em 17 Jan 2017 
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Figura 16 - Exército Alemão – Pionierbataillon 905 (Batalhão de Precursores de Montanha) 

Fonte: Arquivo Pessoal (2014) 

 

Assim, pode-se observar que tais exércitos utilizam estes equipamentos de proteção, 

proporcionando uma preparação adequada em material e equipamentos, no que diz respeito 

entre outras, à manutenção do sigilo, da segurança e a da rapidez das ações, constituindo 

equilíbrio entre as medidas táticas e as de segurança individual da tropa. Tal afirmativa pode-

se confirmar na experiência profissional de militares brasileiros que realizaram cursos e 

participaram de atividades no exterior, em particular nos paises anteriormente citados. 

Com relação ao Exército de Terra Espanhol, de acordo com Magalhães (2017), em 

entrevista, afirma que as tropas de montanha espanholas utilizam o capacete e colete 

balísticos em operações, da seguinte forma, por exemplo: durante uma operação de ataque de 

infiltração, as tropas de reconhecimento, que equivalem ao Pelotão de Reconhecimento 

brasileiro, em particular na missão do que corresponde ao Escalão de Reconhecimento e 

Segurança, ao infiltrar para reconhecer as faixas de infiltração e os paredões a serem 

escalados e, posteriormente, ao escalar e equipar as vias dos mesmos, utilizam o capacete 

balístico e conduzem o colete balístico na mochila; após equipar as vias e, para guiar e 

conduzir as tropas infiltrantes, vestem o colete balístico; e as tropas infiltrantes, ao escalar as 

vias equipadas, o faz utilizando e vestindo o capacete e o colete balísticos. 
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Figura 17 – Tropa de reconhecimento espanhola escalando 

Fonte: Disponível em: < http://www.defensa.com/frontend/defensa>. Acesso em 17 Jan 2017 
 
 

Já com relação ao Exército Brasileiro, a utilização do capacete, afirma Ribeiro Neto 

(2017), em entrevista, que durante as atividades de instrução de montanhismo, as tropas 

utilizam capacetes de escalada como, por exemplo, o Exército argentino. No passado até 

meados dos anos 2000, havia a utilização de capacetes de montanhismo, que são os de 

blindados adaptados para a atividade. 

 
Figura 18 – Militares argentinos em adestramento de montanha 

Fonte: Disponível em: < http://fdra-terrestre.blogspot.com.br>. Acesso em 17 Jan 2017 
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Figura 19 – Militar brasileiro com capacete de blindado adaptado 

Fonte: Arquivo pessoal (2014) 

 
 

Ainda conforme Ribeiro Neto (2017), para as operações, as unidades de montanha do 

Exército Brasileiro, na condição de tropa infiltrante, utilizam o capacete balístico. Já o 

Escalão de Reconhecimento e Segurança, ao escalar para equipar vias, emprega o capacete de 

escalada (sem proteção balística), contudo, após a ação de equipagem da via, passam a utilizar 

o capacete balístico. A utilização do capacete balístico, do modelo atual, proporciona uma 

adequada proteção, contudo este não proporciona o devido conforto e funcionalidade para 

atividade, além de obrigar que a tropa conduza 2 (dois) capacetes. Assim, para fazer face a 

esta situação, há a necessidade da adoção de um capacete balístico específico para estas 

unidades. 

A missão atribuída ao Pelotão de Reconhecimento do batalhão de infantaria leve de 

montanha, durante um ataque de infiltração, requer desta fração uma preparação adequada em 

material e equipamentos, no que diz respeito entre outras, à manutenção do sigilo, da 

segurança e a da rapidez das ações, constituindo equilíbrio entre as medidas táticas e as de 

segurança individual da tropa. Portanto, no prosseguimento do trabalho, será examinado o uso 

do capacete e do colete balísticos, bem como propostas para uma possível adoção do Exército 

Brasileiro. 

 

 



 50   

2.7 Sugestões de capacetes e coletes balísticos 

 

Serão apresentados, a titulo de sugestão para emprego da tropa de montanha, em 

particular para o Pelotão de Reconhecimento do Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, 

modelos de capacetes e coletes balísticos disponíveis no mercado de material militar 

internacional e utilizados por outras forças militares nacionais e internacional. 

 
Figura 20 – Militares de Operações Especiais com capacetes especiais 

Fonte: Arquivo pessoal (2017)  

 

2.7.1 Capacete balístico 

 

2.7.1.1 FAST XP High Cut Helmet 

 

 
Figura 21 - Fast XP High Cut Helmet 

Fonte: Disponível em: < http://www.ops-core.com/fast-xp-high-cut-helmet/>. Acesso em 21 Maio 2017 
 

De acordo com Ops-Core (2017): 

- Fabricante: OPS-CORE Inc. (Estados Unidos da América) 
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- Site: http://www.ops-core.com 

- FAST XP (Formalmente Sistema de Capacete de Corte Alto) 

- Concha de corte alto, feita de um composto híbrido de carbono, polietileno 

unidirecional e aramida tecida. 

- Corte de orelha levantada permite a integração com fones de ouvido de 

comunicações. 

- Possui uma cobertura Ops-Core Skeleton para compatibilidade universal com a 

maioria das montagens NVG (óculos de visão noturna), trilho conectores de acessórios de 4 

posições (ARCs) e laço de marca VELCRO® externo. 

- Disponível com quatro opções de suspensão / retenção. 
 

Concha 

(Fabricação) 

Densidade 

por área 
Espessura Geometria Corte Tamanhos Peso médio 

Dois estágios 

Não fenda 
77.14 g/dm 7.37mm 

Curvatura 

FAST 

Corte 

Alto 

Médio 

Grande 

X-Grande 

XX-Grande 

0,9 kg 

Quadro 1 – Características do capacete balístico FAST XP High Cut Helmet 

Fonte: Disponível em: < http://www.ops-core.com/fast-xp-high-cut-helmet/>. Acesso em 30 Abr 2017 

 

 

2.7.1.2 Vest Guard UK Special Forces Helmet  
 

 
Figura 22 - Vest Guard UK Special Forces Helmet 

Fonte: Disponível em: < http://www.vestguard.co.uk/helmets/pascut-helmet>. Acesso em 21 Maio 2017 

 

Em Vest Guard (2017): 

- Fabricante: Vest Guard UK Ballistic Protection System (Reino Unido) 

- Site: http://www.vestguard.co.uk 

- Capacete extra-leve: O capacete das Forças Especiais oferece uma proteção High 

Ballistic exigida pelo Instituto Nacional Americano de Justiça (NIJ), para capacetes balísticos 

NIJ Nível IIIA. É um capacete de peso leve usando fibra de aramida balística de alta 
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tenacidade feita nas mesmas prensas como o PASGT e PASCUT mas corte de forma diferente 

para fornecer acesso lateral completo para coms e ideal para operações especiais. 

- Alto desempenho balístico com baixo peso 

- O sistema de cinto de ajuste perfeito melhora o conforto, equilíbrio e fadiga de 

estresse com um espaço entre a cabeça eo capacete em todas as direções para uma ventilação 

excelente. 

- Sobrancelha dianteira acolchoada de couro 

- A pintura avançada proporciona resistência contra a exposição ao ar livre e 

protege contra a contaminação após a exposição a agentes químicos. 

- Nenhum componente magnético, peças metálicas não corrosivas 

- Resistente contra temperaturas extremas, Chamas, Água e umidade, Ultra Violeta 

(UV). 

- Oferece proteção contra 9mm, .357 magnum e .44 magnum. 

Geometria Corte Tamanhos Peso médio 

Curvatura FAST Corte Alto 

Pequeno 

Médio 

Grande 

X-Grande 

1,1 kg 

Quadro 2 – Características do capacete balístico Vest Guard UK Special Forces Helmet 

Fonte:Disponível em:< http://www.vestguard.co.uk/helmets/special-forces-helmet-nij-iia-black.htm>.  

Acesso em 30 Abr 2017 

 

2.7.2 Colete balístico 

2.7.2.1 Crye Precision Jumpable Plate Carrier 

 

 
Figura 23 – Crye Precision Jumpable Plate Carrier 

Fonte: Disponível em: < http://militarygearhub.com/best-tactical-vest/>. Acesso em 21 Maio 2017 

Conforme Crye Precision (2017): 

- Fabricante: Crye Precision (Estados Unidos da América) 
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- Site: https://www.cryeprecision.com/ 

- O Jumpable Plate Carrier ™ (JPC) é um colete balístico/tático leve e mínimo 

projetado para máxima mobilidade, economia de peso e embalagem. 

- Peso sem as placas balísticas e as bolsas: 0,56 Kg. 

- JPC ™ oferece uma variedade de opções de configuração para atender às 

necessidades em termos de transporte de carga e conforto. Ele apresenta o sistema de 

esqueleto Skeletal ™, que permite que as bolsas sejam montadas tanto no interior quanto no 

exterior do saco de ombro, perdendo peso e volume desnecessários enquanto melhora a 

ventilação. Seu tamanho é baseado no tamanho das placas balísticas. 

 
 

Tamanho SM (Pequeno) MD (médio) LG (Grande) XL (extra-grande) 

Peso 0,54 kg (1,2 lbs) 0,59 kg (1,3 lbs) 0,63 kg (1,4 lbs) 0,68 kg (1,5 lbs) 

Quadro 3- Características do colete balístico Crye Precision Jumpable Plate Carrier 

Fonte: Disponível em: https://www.cryeprecision.com/ProductDetail/blc04202lg0_jumpable-plate-carrier-jpc > 

Acesso em: 28 Abr 2017 

 

2.7.2.2  ATS Aegis Plate Carrier V2 

 
Figura 24 - ATS Aegis Plate Carrier V2 

Fonte: Disponível em: < http://militarygearhub.com/best-tactical-vest/>. Acesso em 21 Maio 2017 

 

Em ATS (2017): 

- Fabricante: ATS (Estados Unidos da América) 

- Site: http://atstacticalgear.com 

- Aegis V2 é um colete balístico/tático pequeno, leve e mínimo. 

- Aegis é compatível com placas pequenas, médias, grandes e extra-grandes, bem 

como as placas balísticas de 10×12 polegadas. Além disso, possui bolsos laterais capazes de 

transportar placas retas ou curvas.  
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- Possui o sistema PALS webbing (correias de ajuste) com velcro permite uma 

configuração personalizável. As almofadas de ombro são removíveis, e o suporte de placa e 

apresenta uma camada de espuma que ajuda a mantê-lo arejado. 

- As bolsas de cummerbund (faixa de cintura) acomodam placas balísticas de 6×6 

polegadas. 
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3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Por se tratar de um campo de investigação que vai muito além da observação dos fatos 

e fenômenos, procuramos fazer uma coleta do que ocorre na realidade a ser pesquisada, isto é 

o emprego do Pel Rec/BIL Mth em operações. Os dados foram interpretados com base em 

uma fundamentação teórica sólida, manuais doutrinários e artigos científicos, com o desígnio 

de elucidar o problema pesquisado. 

Na busca por uma resposta ao problema que norteou a pesquisa, chegamos aos 

resultados que se seguem. 

 

3.1 Resultados 

 

Durante o primeiro quadrimestre do corrente ano, foi realizada uma pesquisa de 

campo na forma de questionários com militares especializados em montanhismo militar, 16 

(dezesseis) guias de montanha/guias de cordada, que servem ou serviram nas organizações 

militares (OM) da 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha) [4ª Bda Inf L(Mth)], Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN) e Escola de Sargentos das Armas (ESA). 

A credibilidade da pesquisa se dá pelo fato do público-alvo da mesma se constituir 

de militares especializados e que serviram em OM da Grande Unidade do Exército Brasileiro 

(EB) vocacionada para operações em ambiente de montanha. 

Uma cópia do referido questionário pode ser vista no “Anexo A”. 

Na primeira questão, foi perguntado “quais cursos e estágios o militar possui na área 

das Operações de Montanha”. 

Tabela 1 - registro dos resultados obtidos na 1ª questão da pesquisa de campo 

Respostas da 1ª questão Quantidade Percentual 

Curso Avançado de Montanhismo 

(Guia de Montanha, também Guia de Cordada) 
6 37% 

Curso Básico de Montanhismo 

(Guia de Cordada) 
10 63% 

Total: 16 especialistas. 

Fonte: o autor 

 

Na segunda questão, foi perguntado “em quais Unidades o militar serviu nas quais 

pôde aplicar seus conhecimentos em Operações em ambiente montanhoso”. 
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Tabela 2 - registro dos resultados obtidos na 2ª questão da pesquisa de campo 

Respostas da 2ª questão Quantidade Percentual 

11º Batalhão de Infantaria de Montanha 5 31% 

10º Batalhão de Infantaria Leve 7 44% 

32º Batalhão de Infantaria Leve 3 19% 

Mais de uma unidade da 4ªBda Inf L (Mth): 

- 11º Batalhão de Infantaria de Montanha e 

- 32º Batalhão de Infantaria Leve 

1 6% 

Total: 16 especialistas. 

Fonte: o autor 
 

Na terceira questão da pesquisa, foi perguntado “quais modelos de capacetes e 

coletes balísticos estas Unidades estão equipadas”. 

Tabela 3 - registro dos resultados obtidos na 3ª questão da pesquisa de campo 

Respostas da 3ª questão Quantidade Percentual 

Modelos padrão das tropas de infantaria do EB, 

contudo o Pel Rec utiliza também o capacete de 

escalada. 

16 100% 

Modelos específicos para toda a tropa do EB. 0 0% 

Total: 16 especialistas. 
Fonte: o autor 

 

Na quarta questão, foi perguntado “com quais equipamentos de segurança (capacetes 

e coletes) as tropas escalam”. 

Tabela 4 -  registro dos resultados obtidos na 4ª questão da pesquisa de campo 

Respostas da 4ª questão Quantidade Percentual 

Modelos padrão das tropas de infantaria do EB 

(Capacete e colete balístico) 
0 0% 

Modelos padrão das tropas de infantaria do EB 

(Capacete balístico) 
0 0% 

Modelos padrão das tropas de infantaria do EB 

(Capacete balístico) e capacete de escalada. 
16 100% 

Total: 16 especialistas. 

Fonte: o autor 

 

Na quinta questão, foi perguntado se “os capacetes e coletes utilizados para as ações 

de combate são os mesmos utilizados para escalada (A) e, caso positivo, se este atende 

plenamente as exigências (conforto, funcionalidade, segurança) (B)”. 
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Tabela 5 - registro dos resultados obtidos na 5ª questão(A) da pesquisa de campo 

Respostas da 5ª questão (A) Quantidade Percentual 

SIM, o capacete é o mesmo, contudo não são 

utilizados coletes. 
2 12% 

SIM, a tropa utiliza o mesmo capacete e o Pel Rec 

utiliza o capacete de escalada, contudo não são 

utilizados coletes. 

13 82% 

NÃO, são modelos específicos. 1 6% 

Total: 16 especialistas. 

Fonte: o autor 
 

Tabela 6 - registro dos resultados obtidos na 5ª questão(B) da pesquisa de campo 

Respostas da 5ª questão (B) Quantidade Percentual 

SIM, atende plenamente as exigências. 0 0% 

NÃO atende plenamente as exigências. 15 100% 

Total: 15 especialistas. 

Fonte: o autor 
 

Na sexta questão da pesquisa, foi perguntado se o “Exército Brasileiro necessita 

adotar equipamentos de segurança específicos (capacete e colete balísticos especiais) para as 

tropas que operam em ambiente montanhoso, que possam ser utilizados tanto para escalada 

como para o combate”. 

Tabela 7 -  registro dos resultados obtidos na 6ª questão da pesquisa de campo 

Respostas da 6ª questão (A) Quantidade Percentual 

SIM, é necessário. 16 100% 

NÃO é necessário. 0 0% 

Total: 16 especialistas. 

Fonte: o autor 

 

Na sexta e sétima questões, foi perguntado sobre “quais avanços estes novos 

equipamentos poderiam possuir e há algo a acrescentar ou algum modelo a sugerir”. 

Estas questões foram respondidas com diversas sugestões e observações, mas uma 

ideia foi uma unanimidade: 100% dos especialistas afirmou que seria interessante o Exército 

Brasileiro adotar um capacete específico para tropa de montanha, que concilie a proteção 
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balística com o devido conforte e funcionalidade, menor e mais leve. Ainda, houve a sugestão 

interessante de que o capacete de escalada pudesse ser acoplado a este possível capacete 

balístico, visto que ocuparia menos espaço na mochila dos militares envolvidos com a 

atividade de escalada. 

O primeiro resultado importante encontrado quando do estudo do emprego das 

tropas de montanha de outros países, em particular da Espanha, da Alemanha, do Chile e da 

Argentina, é que estes utilizam amplamente o capacete balístico em operações de combate em 

montanha e os dois primeiros países utilizam ainda os coletes balísticos. 

O segundo resultado importante foi que o Exército Brasileiro não utiliza 

equipamentos de proteção (capacetes e coletes balísticos) diferenciados das demais tropas nas 

tropas especializadas em montanha. Isso fica evidente na porcentagem de respostas da 3ª 

questão da pesquisa de campo, onde a totalidade dos especialistas afirmou que não há 

diferenciação de equipamento. 

O terceiro resultado foi que, nas tropas de montanha, para as operações de combate, 

se utiliza o mesmo capacete balístico e o Pel Rec utiliza o capacete de escalada, contudo não 

são utilizados coletes balísticos. Isso fica evidenciado na porcentagem de respostas da 5ª 

questão (A) da pesquisa de campo, 82% dos especialistas afirmou que não há diferenciação de 

equipamento. 

O quarto resultado foi que os capacetes utilizados não atendem as exigências de 

conforto e de funcionalidade. Isso fica evidenciado na porcentagem de respostas da 5ª questão 

(B) da pesquisa de campo, onde todos os especialistas afirmaram que não atendem. 

O quinto resultado foi que Exército Brasileiro necessita adotar equipamentos de 

segurança específicos (capacete e colete balísticos especiais) para as tropas que operam em 

ambiente montanhoso, que possa ser utilizado tanto para escalada como para o combate. Isso 

fica evidenciado na porcentagem de respostas da 6ª questão da pesquisa de campo, onde 

100% dos especialistas se posicionou favoravelmente sobre esta necessidade. 

 

 

3.2 Análise dos dados  

 

Diante dos resultados encontrados, podemos fazer algumas inferências. A resposta ao 

problema formulado parece ser que os atuais modelos de capacetes e coletes balísticos 

disponíveis à tropa de montanha do Exército Brasileiro são considerados inadequados ao 

cumprimento das missões de reconhecimento e segurança do Pelotão de Reconhecimento. No 
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entanto, faz-se necessário demonstrar essa resposta, sem desconsiderar o que foi encontrado 

em contrário, ou seja, que apesar dos capacetes balísticos atuais não oferecerem o devido 

conforto, eles proporcionam uma adequada proteção balística. 

Uma vez que o resultado aponta para a indicação de lacunas da doutrina, já que esta 

não faz referência ao equipamento de segurança utilizado pelas tropas de montanha 

brasileiras, em particular do Pelotão de Reconhecimento do batalhão de infantaria leve de 

montanha, temos que os resultados convergem para a dedução de que há uma melhoria no 

desempenho dos militares do Pelotão de Reconhecimento, e consequentemente de toda esta 

fração, com a utilização do capacete e colete balísticos em operações ofensivas, 

particularizando o Ataque de Infiltração em terreno montanhoso. 

Com o resultado, temos uma confirmação que leva a considerar que os atuais 

modelos de capacetes e coletes balísticos disponíveis à tropa de montanha do Exército 

Brasileiro, apesar de atender aos fins que se destinam, proporcionando maior segurança e 

proteção à tropa, ao invés dos capacetes de escalada, são considerados parcialmente 

inadequados, principalmente para o cumprimento das missões de reconhecimento e segurança 

do Pelotão de Reconhecimento. 

A hipótese de pesquisa pode ser considerada totalmente confirmada. O Pel Rec do 

BIL Mth deverá estar equipado com material adequado à sua segurança, sem comprometer o 

sigilo, segurança e a necessária rapidez das ações ofensivas de um Ataque de Infiltração em 

terreno montanhoso, que possibilitará a surpresa sobre o inimigo. Uma vez que a teoria do 

emprego desta fração, constante dos manuais, bem como doutrinas militares de nações 

amigas, apontam para esta afirmativa. 

O que significa que o resultado pode ser generalizado, já que as mesmas 

considerações do uso de um modelo de capacete balístico podem ser estendidas, além do 

Pelotão de Reconhecimento, a todas as frações do batalhão de infantaria leve de montanha. 

Afirma Magalhães (2017) que as tropas de montanha espanholas utilizam o capacete 

e colete balísticos em operações da seguinte forma, por exemplo: durante uma operação de 

ataque de infiltração, a tropa de reconhecimento, equivalente ao Pel Rec brasileiro, em 

particular quando constitui um Escalão de Reconhecimento e Segurança, ao se infiltrar para 

reconhecer as faixas de infiltração e os paredões a serem escalados e, posteriormente, ao 

escalar e equipar as vias dos mesmos, utiliza o capacete balístico e conduz o colete balístico 

no fardo de combate; após equipar as vias e, para guiar e conduzir as tropas infiltrantes, veste 

o colete balístico; e as tropas infiltrantes, ao escalar as vias equipadas, utiliza e veste o 

capacete e o colete balísticos. 
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É forçoso considerar ainda as limitações que necessariamente devem ser impostas 

aos resultados decorrentes de características e de particularidades de outras tropas 

especializadas de nações estrangeiras. 

Pode-se concluir, assim, com a comprovação de que o emprego do Pel Rec do BIL 

Mth no Ataque de Infiltração em terreno montanhoso, com a utilização de capacetes e coletes 

balísticos por parte dos integrantes da fração, observando-se as funções no Escalão de 

Reconhecimento e Segurança (ERS), é viável.  
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4 CONCLUSÃO 

 
Figura 25 – Tropas norte-americanas em ambiente montanhoso (Afeganistão) com coletes balísticos 

Fonte: Disponível em: < http://www.tetex.com/poles-are-changing-the-bulletproof-vest-industry/>. Acesso em 

21 Maio 2017 

 

 

A pesquisa realizada abordou o Pelotão de Reconhecimento (Pel Rec) do Batalhão 

de Infantaria Leve de Montanha na execução de um ataque de infiltração em ambiente 

montanhoso, destacando o seu emprego e o uso de equipamentos de segurança pessoal, em 

particular o capacete e o colete balísticos. 

Ao ser apresentado um panorama geral sumário do histórico das operações em 

montanha, da caracterização do ambiente, dos fundamentos das operações, do Pel Rec e desta 

fração no Ataque de Infiltração, o trabalho foi conduzido até um estudo sintético do uso do 

capacete e do colete balísticos por parte não só do Exército Brasileiro, como por parte de 

exércitos estrangeiros, baseando-se também na experiência de militares brasileiros 

especializados, em situações em território nacional e no exterior. 

Nossa pesquisa teve como objetivos estudar o uso de equipamentos de segurança no 

emprego do Pelotão Reconhecimento, potencializando seu desempenho naquela operação 

ofensiva, ao oferecer maior segurança aos militares desta fração e propor modelos de 

capacetes e de coletes balísticos para uso da tropa de montanha do Exército Brasileiro. 

Os resultados encontrados foram que o uso de capacetes e coletes com a devida 

proteção balística influencia o emprego do Pelotão Reconhecimento, ao oferecer maior 

segurança aos militares desta fração. 
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Ainda, confirmaram que o Pelotão de Reconhecimento, que durante um ataque de 

infiltração em terreno montanhoso, no qual poderá reforçar ou constituir um Escalão de 

Reconhecimento e Segurança (ERS), necessita de uma preparação adequada em material e 

equipamentos, no que diz respeito entre outras, à manutenção do sigilo, da segurança e a da 

rapidez das ações, constituindo equilíbrio entre as medidas táticas e as de segurança 

individual da tropa. 

À semelhança de outros exércitos, a tropa de montanha brasileira poderá até 

empregar tais equipamentos de segurança semelhantes aos das demais tropas do Exército 

Brasileiro, contudo, convém ao Pel Rec, em virtude das condições em que infiltra e realiza a 

escalada para reconhecimento ou para equipar vias, a adoção de um capacete com 

características especiais, com formato e peso diferenciado, e de um colete balístico, também 

mais leve e que ofereça maior liberdade de movimentos. 

Assim, foram apresentados modelos de capacetes e coletes balísticos com as 

características acima descritas, disponíveis no mercado internacional de equipamentos 

militares e em uso por diversas forças armadas. Cabe ressaltar que, salvo outro juízo, os 

equipamentos de segurança em questão poderiam ser confeccionados pela indústria nacional. 

Portanto, a nossa hipótese de pesquisa foi que o Pel Rec do BIL Mth deverá estar 

equipado com material adequado à sua segurança, sem comprometer o sigilo, segurança e a 

necessária rapidez das ações ofensivas de um Ataque de Infiltração em terreno montanhoso, 

que possibilitará a surpresa sobre o inimigo. 

Os resultados alcançados nesta pesquisa podem ser generalizados, já que as mesmas 

considerações do uso de um modelo de capacete balístico podem ser estendidas, além do 

Pelotão de Reconhecimento, a todas as frações do batalhão de infantaria leve de montanha. 

Concluímos então que, no emprego do Pel Rec do BIL Mth no Ataque de 

Infiltração em terreno montanhoso, a utilização de capacetes e coletes balísticos por parte dos 

integrantes da fração, observando-se as funções no Escalão de Reconhecimento e Segurança 

(ERS), é plenamente viável. 

No decorrer da pesquisa, deparamo-nos com um tema de grande interesse. 

Atualmente, as Operações em Montanha têm adquirido importância, pois, nos últimos quatro 

anos, o Exército Brasileiro vem, por intermédio da 4ª Brigada de Infantaria Leve de 

Montanha,  orientada e supervisionada pelo EME, desenvolvendo o trabalho de doutrina.  

Seu estudo é relevante para o meio militar, uma vez que as transformações do 

Exército Brasileiro são alinhadas à Estratégia Nacional de Defesa. 
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Finalmente, com este trabalho de pesquisa, espera-se ter colaborado para o 

aperfeiçoamento da operacionalidade das tropas de montanha do Exército Brasileiro e a 

possibilidade de emprego nas várias missões tanto em Operações Ofensivas como também 

nas Defensivas em ambiente montanhoso. 
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APÊNDICE 

Pesquisa de Campo – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

  

A pesquisa realizada trata do assunto o Pelotão de Reconhecimento do Batalhão de 

Infantaria Leve de Montanha, conforme definido no o Caderno de Instrução do Pelotão de 

Reconhecimento do Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, do Comando de Operações 

Terrestres (COTer). 

O escopo do trabalho é restrito ao emprego do Pelotão de Reconhecimento do Batalhão 

de Infantaria Leve de Montanha (Pel Rec/BIL Mth) nas operações ofensivas, em particular no 

ataque de Infiltração em terreno montanhoso, especialmente no que diz respeito ao uso dos 

equipamentos de segurança, capacete e colete balísticos, pelos integrantes da tropa de 

montanha do Exército Brasileiro (EB), em particular os desta fração. 

O objetivo geral do estudo consiste em verificar como o uso destes equipamentos de 

segurança pode influenciar o emprego do Pelotão Reconhecimento, potencializando seu 

desempenho naquela operação ofensiva, ao oferecer maior segurança aos militares desta 

fração, que devido às suas características e formas de atuação, exige que estes estejam 

plenamente familiarizados com as técnicas, armamentos e equipamentos adequados às 

operações em um ambiente com características especiais como o de montanha. 

A missão atribuída ao Pelotão de Reconhecimento, que durante um ataque de infiltração 

em terreno montanhoso, poderá ser empregado para reforçar ou constituir um Escalão de 

Reconhecimento e Segurança (ERS), requer da fração uma preparação adequada em material 

e equipamentos, no que diz respeito entre outras, à manutenção do sigilo, da segurança e a da 

rapidez das ações, constituindo equilíbrio entre as medidas táticas e as de segurança 

individual da tropa. O aprofundamento desses conhecimentos significa um aperfeiçoamento 

da operacionalidade das tropas de montanha do Exército Brasileiro e a possibilidade de 

emprego nas várias missões tanto em Operações Ofensivas como também nas Defensivas em 

ambiente montanhoso. 

Assim sendo, solicito a Vossa Senhoria o seu valioso apoio a esta pesquisa baseado em 

suas experiências profissionais nesta área de atuação profissional militar. Segue um 

questionário de pesquisa de campo.  

Antecipadamente, agradeço o vosso apoio. 

 

Para frente e para o alto! Montanha! 
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QUESTIONÁRIO 

 

1. Quais cursos e estágios o Sr possui na área das Operações de Montanha? 

 

2. Em quais Unidades o Sr serviu nas quais pôde aplicar seus conhecimentos em 

Operações em ambiente montanhoso [exemplo: OM da 4ªBda Inf L (Mth), da Bda Inf Pqdt, 

Cmdo Op Esp, etc...)? 

 

3. Com quais modelos de capacetes e coletes balísticos estas Unidades estão equipadas? 

(favor citar os modelos, se desejar o Sr pode mandar fotos). 

 

4. Com quais equipamentos de segurança (capacetes e coletes) estas tropas escalam? 

 

5. Os capacetes e coletes utilizados para as ações de combate são os mesmos utilizados 

para escalada? Em caso positivo, este atende plenamente as exigências (conforto, 

funcionalidade, segurança)? 

 

6. Na sua opinião, o Exército Brasileiro necessita adotar equipamentos de segurança 

específicos (capacete e colete balísticos especiais) para as tropas que operam em ambiente 

montanhoso, que possam ser utilizado tanto para escalada como para o combate? 

 

7. Na sua opinião, quais avanços estes novos equipamentos poderiam possuir? Exemplo: 

para o capacete, o tipo de jugular, etc... , ou para o colete, o peso, etc... 

 

8. O Sr tem algo a acrescentar? Algum modelo a sugerir? 

 

Muito Obrigado! 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 


