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RESUMO 
 

 

 

O presente estudo tem por objetivo propor uma doutrina de emprego tático da Tu 
Cçd de uma FT BIB, operando em um ataque à localidade, na fase de progressão no 
seu interior. O Caçador é um meio valioso nas mãos de comandantes que saibam 
como empregá-lo. Entender suas capacidades e limitações, suas formas, maneiras e 
princípios de emprego são fundamentais para conduzi-los com a máxima eficácia. O 
combate em áreas humanizadas, particularmente em ambiente urbano, é uma 
realidade nas batalhas modernas e mostra-se uma tendência para o futuro. É nesse 
tipo de ambiente que o caçador mostra seu verdadeiro valor, sendo um facilitador 
para a condução das operações. Assim, a pesquisa visou, a partir de coleta de 
dados, avaliar se a doutrina de emprego tático da Tu Cçd do EB é eficaz e atende as 
necessidades da FT BIB no Atq Loc. Entende-se como “eficácia” a redução das 
influências que o Amb Urb tem sobre a FT BIB e a consequente multiplicação do seu 
poder de combate, por meio da aplicação da doutrina de emprego tático da Tu Cçd. 
O tema foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica sobre o caçador, o 
ambiente urbano, o combate neste ambiente por tropas blindadas e quais suas 
consequências, tudo com o intuito de reunir o máximo de subsídios para o 
entendimento do assunto em questão. Durante a pesquisa bibliográfica, foram 
realizadas entrevistas com oficias especialistas em operações com caçadores e 
realizado um Grupo Focal. Por fim foi realizada a análise dos dados obtidos, 
oportunidade em que a doutrina do EB foi comparada com a dos exércitos dos EUA, 
do Canadá, da Espanha, da Colômbia e com a dos Marines dos EUA, o que 
possibilitou verificar a aplicabilidade e eficácia dessa doutrina no cenário atual. Do 
estudo dos resultados obtidos foi possível perceber a existência de uma lacuna 
doutrinária e como preenchê-la. Como contribuição é apresentada uma proposta de 
um capítulo de manual que contemple uma doutrina de emprego tático da Tu Cçd de 
uma FT BIB, operando em um ataque à localidade, na fase de progressão no seu 
interior, que poderá ser utilizado na redação de um novo manual de Caçador do EB. 
 

 

Palavras-Chaves: Caçador. Forças-tarefas blindadas. Ambiente urbano. Ataque à 
localidade. 



ABSTRACT 

 

 

 

This study aims to propose a doctrine for the deployment of the Mechanized Infantry 
Battalion Sniper Section, operating during the clearance phase of a coordinated 
urban attack. The Sniper is an asset in the hands of a capable commander who 
knows how to employ him. Knowing his limitations and capabilities, his means and 
principles of employment are fundamental to obtain the maximum effectiveness. The 
combat in humanized areas, particularly in urban areas, is a reality in modern battles 
and a tendency for the future. In this type of area, the Sniper can truly show his 
value, being an operational enabler. In that way, using the collected data, this 
research aimed to evaluate if the Brazilian Army´s doctrine of the Sniper Section is 
efficient and meets the needs of the Mechanized Infantry Battalion while in 
coordinated urban attack operations. By “Efficiency”, this research considers the 
reduction of the influence of an urban area over the Mechanized Infantry Battalion 
and consequent combat power increase, through the application of the doctrine of 
tactical employment of the Sniper Section. The subject was developed by 
bibliographic research about snipers, military operations on urbanized terrain and its 
consequences with the aim of gathering the maximum amount of information for the 
correct understanding about the topic. Additionally, interviews and a coordinated 
discussion were carried out with sniper operations specialist officers. Finally, an 
analysis of the obtained data was made, by the comparison of Brazilian Army´s 
doctrine with the doctrines of American, Canadian, Spanish and Colombian Armies 
and US Marines, which confirmed the applicability and efficiency of the Brazilian 
Army´s doctrine in the contemporary scenario. It was possible to verify a gap in 
Brazilian doctrine and how to fill it using the obtained results. As a contribution, this 
research presents the proposal for a Field Manual chapter which emphasizes the 
deployment of the Mechanized Infantry Battalion Sniper Section, operating during the 
clearance phase of a coordinated urban attack that can be used in the new Sniper 
Manual of the Brazilian Army.  
 

 

 

Keywords: Sniper. Armored task force. Urban area. Coordinated urban attack. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A interação entre os Estados está em constante mudança e evolução. Dentre 

as diversas teorias da ciência relações internacionais, há um ponto comum na 

maioria, que é a preocupação que uma nação soberana deve ter com sua defesa 

territorial, econômica, religiosa e cultural. Sob este enfoque, realizando uma breve 

retomada histórica das relações entre países na Idade Contemporânea1, mais 

especificamente na Era Industrial2 e na Era do Conhecimento (ou Era da 

Informação)3, é válido supor que a guerra foi uma forma muito comum de se 

resolverem os conflitos de interesses das nações. 

Os conflitos bélicos, assim como as nações, também vêm passando por uma 

constante evolução, o que obriga uma adaptação nos critérios de uso da força letal, 

observando os fatores que afetam os conflitos atuais, que segundo BRASIL (2013, 

p.9), são os seguintes: a dimensão humana, o combate em áreas humanizadas, a 

importância da informação, o caráter difuso das ameaças, o ambiente interagências, 

as novas tecnologias e sua proliferação e o espaço cibernético. 

Fazendo uma rápida análise dos últimos grandes conflitos, como as 1ª e 2ª 

GM e os ocorridos em Mogadíscio (Somália-1993), Grozny I e II (Chechênia-1994 e 

1999) e Bagdá (Iraque-2003), identifica-se algumas características que tornaram os 

citados fatores preponderantes para a condução dos conflitos atuais. 

A 1ª GM, ocorrida na Era Industrial, foi marcada pela postura estática das 

tropas e por grandes batalhas campais. Segundo World War I Facts (2017)4, estas, 

resultaram em 16.5 milhões de mortos, entre civis e militares. A 2ª GM caracterizou-

se pelo movimento rápido e pela conquista de territórios, valendo-se do largo 

emprego de blindados, de aviação e de armas de destruição em massa. Tal postura, 

aliada à industrialização e urbanização do período, iniciou um processo de 

                                            
1 FERNANDES (2016) define como o período atual da história do mundo ocidental, que se iniciou a 

partir da Revolução Francesa em 1789. 
2 Segundo BRANCO (2016), é um subperíodo da Idade Contemporânea que teve início na metade do 

século 18, se estendendo até o início da Era do Conhecimento.  Foi dividido em três Revoluções 
Industriais, que foram marcadas, principalmente, pela mecanização da produção industrial. Como 
consequência do avanço tecnológico, na terceira Revolução Industrial, houve a mecanização das 
forças militares. 

3 Conforme PENA (2016), a Era da Informação ou Era Digital são termos frequentemente utilizados 
para designar os avanços tecnológicos advindos da Terceira Revolução Industrial e que 
reverberaram na difusão de um ciberespaço, um meio de comunicação instrumentalizado pela 
informática e pela internet. Neste momento, o conhecimento e as informações se tronaram fatores 
fundamentais nas relações internacionais e na resolução de conflitos armados. 

4 Disponível em: <http://ww1facts.net/quick-reference/ww1-casualties/>. Acesso em: 25 fev. 2017. 
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afastamento do combate dos campos, e de aproximação das cidades, resultando em 

um grande aumento no número de mortes, que segundo o The National WWII 

Museum of New Orleans (2017)5, ultrapassou 60 milhões, sendo destas 45 milhões 

de civis.  

Transcorrida a Era Industrial e entrando na Era do Conhecimento, observa-se 

nos conflitos ocorridos em Mogadíscio, Grozny e Bagdá, a predominância dos 

combates em áreas urbanas e que a comunidade internacional não admite mais a 

morte indiscriminada de pessoas. 

Tais dados levaram os exércitos a identificar as capacidades requeridas para 

atender a essas demandas, que segundo BRASIL (2013, p.13), são as seguintes: a 

letalidade seletiva, a proteção da tropa, a superioridade de informações, a 

consciência situacional, a digitalização do espaço de batalha, as operações de 

informação e a aproximação dos níveis de planejamento e condução das operações. 

Ciente dessas necessidades, o EB realiza grandes investimentos financeiros e em 

estudos visando se transformar para atender as novas demandas, e assim, 

prescreve o Manual de Bases para Transformação da Doutrina Militar Terrestre: 

 

O Exército Brasileiro é uma organização que aprende. Inserida na Era do 
Conhecimento, a instituição busca, permanentemente, uma gestão 
integrada, processos otimizados e estruturas racionalizadas, que lhe 
permitam constante atualização e adaptação às mudanças no cenário 
global (BRASIL, 2013, p.8, grifo nosso). 

 

A implementação de novas tecnologias e de estruturas organizacionais 

comprovam a preocupação da Força com os fatores que afetam os conflitos atuais, 

o que fica evidente na implementação de novos veículos blindados, como a VBTP 

Guarani e a VBTP M113 BR, com potentes sistemas de comunicações e de GCB6 e 

com a criação de novos QC7 para os BIMec e para os BIB8, este último que 

contempla, entre várias outras mudanças, uma Tu Cçd com nova composição. 

Essas mudanças explicitam uma especial atenção da Força para com as 

                                            
5 Disponível em: < http://www.nationalww2museum.org/learn/education/for-students/ww2-history/ww2-

by-the-numbers/world-wide-deaths.html?referrer=https://pt.wikipedia.org/>. Acesso em: 17 fev. 2017. 
6 Conforme ALVARES (2015, p. 20) descreve, é um software que permite a visualização do campo de 

batalha e das peças de manobra em uma tela de computador, aumentando a consciência 
situacional dos comandantes nos diversos níveis. 

7 Segundo BRASIL (2016, p. 2) é o documento que detalha os cargos que preenchem a estrutura 
organizacional de cada OM operativa. 

8 O Quadro de Cargos dos BIB foi adotado em 30 de abril de 2015, aprovado no Boletim de Acesso 
Restrito do Exército nº 4/2015. 
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capacidades requeridas proteção da tropa9, letalidade seletiva10 e consciência 

situacional11. 

  

1.1 PROBLEMA 

 

O presente trabalho deriva da observação de lacunas doutrinárias a respeito 

do emprego da Tu Cçd, durante as experiências profissionais vivenciadas no âmbito 

dos BIB, especialmente no emprego desta fração, enquadrada em uma FT BIB no 

Atq Loc. 

Com o intuito de contribuir para a evolução doutrinária da FT BIB, neste tipo 

de operação, buscou-se dar maior solidez por meio de estudos e aplicação de 

metodologias científicas para preencher tal lacuna. 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

O Cçd surge como um apoio a mais no emprego das FT BIB, e segundo USA 

(2005, p. F-10) se configura como multiplicador de força, como uma fonte de 

informações confiáveis (consciência situacional) e oferece letalidade seletiva no 

combate em áreas urbanas. Em determinadas missões, quando corretamente e 

oportunamente empregadas, as Tu Cçd acabam por ser menos custosas e mais 

efetivas, que as alternativas tradicionais.  

O emprego do Cçd em conflitos urbanos tem se tornado cada vez mais usual, 

tendo em vista os ensinamentos colhidos em operações reais no mundo, apontarem 

como boa prática ter Tu Cçd bem treinadas, equipadas e em condições de operar 

em tal ambiente operacional. Conforme USA (1999), os combates na Chechênia 

(1994) e no Líbano (1982) trouxeram importantes lições aprendidas sobre o 

emprego da Tu Cçd em ambiente urbano, com destaque para as ações contra 

caçadores inimigos a serem realizadas por esta turma. Dessa forma o estudo e o 

                                            
9Como reflexos da importância da Dimensão Humana, torna-se necessário adotar soluções que 

priorizem a redução do custo em vidas humanas, a proteção do homem e a preservação do bem-
estar físico e mental (BRASIL, 2013, p.13). 

10Segundo BRASIL (2013, p.13), é a capacidade das forças militares de engajar alvos de natureza 
militar, com uma resposta proporcional à ameaça, mitigando os efeitos colaterais. 

11De acordo com BRASIL (2013, p.14), é a necessidade dos comandantes, em todos os níveis, de 
obter uma percepção atualizada e que reflita a realidade sobre o ambiente e a situação de tropas 
amigas e oponentes, e que contribuem para a tomada de decisão adequada e oportuna em 
qualquer situação de emprego. 
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desenvolvimento da doutrina de emprego, de técnicas, táticas e procedimentos 

dessa fração, para o combate urbano, torna-se fundamental para que a FT BIB 

amplie suas capacidades requeridas frente às ameaças atuais. 

Sendo o Cçd uma especialidade relativamente nova no EB, e que tem em sua 

maioria sargentos habilitados, ainda é um assunto pouco difundido e estudado nas 

escolas de formação e de aperfeiçoamento, principalmente quando se trata do seu 

emprego tático, das suas capacidades e limitações. Somado a isso, tem-se o fato de 

que o único manual aprovado pelo Exército que trata do assunto é o IP 21-2 “O 

Caçador” (BRASIL, 1998). Cabe ressaltar que já esteve em experimentação, no 

período de 2006 a 2008, o CI 21-2/2 “O Caçador” (BRASIL, 2006), entretanto, após 

o transcurso do prazo de experimentação, o mesmo ainda não foi aprovado. 

Tanto a IP 21-2, quanto o CI 21-2/2, tratam o emprego tático da Tu Cçd, no 

ataque a localidade de maneira muito sucinta e não detalham aspectos muito 

importantes, criando lacunas doutrinárias neste quesito. Tais lacunas, foram 

especialmente agravadas após a aprovação do novo QC BIB em 2015, onde a Tu 

Cçd passou a ter a seguinte constituição: 

 

Turma de 
Caçadores 

Cmdo Ch Tu Cçd 
Mot Viatura 

2º Sgt 
Sd 

1 
1 

1ª Eqp 
Cçd 

Ch Eqp e Obs 
Caçador 
Segurança 

3ºSgt 
Cb 
Sd 

1 
1 
1 

2ª Eqp 
Cçd 

Ch Eqp e Obs 
Caçador 
Segurança 

3ºSgt 
Cb 
Sd 

1 
1 
1 

3ª Eqp 
Cçd 

Ch Eqp e Obs 
Caçador 
Segurança 

3ºSgt 
Cb 
Sd 

1 
1 
1 

Quadro 1 - Turma de Caçadores do Pelotão de Comando 
Fonte: o autor 

 

Atualmente, apesar do QC BIB já ter sido atualizado, a Tu Cçd permanece 

mobiliada em QCP12 no modelo antigo. Nos BIB, existe a previsão do material da Tu 

Cçd em QDM13 e, além desta, o material encontra-se em carga das Unidades. Na 

maioria dos casos, as turmas não estão ativas nos BIB e os militares habilitados 

                                            
12De acordo com BRASIL (2003, Art. 374), é o documento que prevê os cargos que possui uma OM, 

permitindo seu funcionamento em tempo de paz, expressando as supressões ou os acréscimos 
necessários nos cargos dos respectivos QC, indispensáveis ao atendimento das peculiaridades da 
OM. 

13Quadro que contempla a dotação de material de uma unidade operacional para o combate. Contém 
a distribuição de material das subunidades, frações e homem a homem. 
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encontram-se desviados da função, não havendo exercícios e adestramentos que 

contemplem o emprego dessas turmas, apesar de haver o pessoal e o material à 

disposição para tal. 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

Mesmo levando em conta a preocupação do EB em formar e armar as Tu 

Cçd, além de prevê-las nos QC BIB, a doutrina, no que diz respeito ao emprego dos 

mesmos é escassa, limitando-se ao previsto nas IP 21-2 “O Caçador” (BRASIL, 

1998) e não sendo citado nenhuma vez no MC 17-20 “Forças-Tarefas Blindadas” 

(BRASIL, 2002). Isso, associado à falta de exercícios e adestramentos que 

contemplem o emprego da Tu Cçd leva a inferir que se faz necessário estudar 

doutrinas, já testadas em combate, dos Exércitos dos EUA, do Canadá, da 

Colômbia, da Espanha e dos Marines dos EUA, e comparar com a existente 

brasileira, adaptando e aproveitando aquilo que couber dentro da realidade da Força 

Terrestre. 

Por ser uma fração nobre, com a capacidade de multiplicar o poder de 

combate14, levando em conta a crescente utilização desses elementos nos exércitos 

do mundo todo, foi formulado o seguinte problema no sentido de melhor aproveitar 

as capacidades da Tu Cçd: Em que medida, a atual doutrina de emprego tático da 

Tu Cçd, é eficaz no cumprimento de Op Atq Loc pela FT BIB? 

Entende-se como “eficácia” a redução das influências que o Amb Urb tem 

sobre a FT BIB e a consequente multiplicação do seu poder de combate, por meio 

da aplicação da doutrina de emprego tático da Tu Cçd. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O presente estudo tem como objetivo geral, propor uma doutrina de emprego 

tático da Tu Cçd de uma FT BIB, operando em um ataque à localidade, na fase de 

progressão no seu interior. 

 Visando a atingir o objetivo geral de estudo, foram relacionados os objetivos 

                                            
14Capacidade global de uma organização para desenvolver o combate, a qual resulta da combinação 

de fatores mensuráveis e não mensuráveis que intervêm nas operações, considerando-se a tropa 
com seus meios, valor moral, nível de eficiência operacional atingido e o valor profissional do 
comandante (BRASIL, 2015a, p. 211). 
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específicos abaixo, que permitiram o encadeamento lógico do raciocínio descritivo 

apresentado neste estudo: 

a) descrever os conceitos de letalidade seletiva, proteção da tropa, 

consciência situacional e poder de combate; 

b) apresentar a definição de Capacidade, do Processo de obtenção de 

capacidades (representado pelo acrônimo DOAMEPI) e das características que toda 

tropa que tem seu planejamento baseado em capacidades deve possuir 

(representado pelo acrônimo FAMES); 

c) relacionar os conceitos de Doutrina, Organização, Flexibilidade e 

Adaptabilidade ao desenvolvimento do estudo e do emprego da Tu Cçd; 

d) apresentar os principais conceitos, definições e características referentes 

aos conflitos atuais; 

e) identificar os fatores que afetam os conflitos em ambiente urbano; 

f) apresentar a operação de Atq Loc e seu faseamento; 

g) apresentar a definição, a organização, as missões, capacidades e 

limitações da FT BIB; 

h) descrever a influência que o ambiente urbano tem sobre a FT BIB; 

i) apresentar a definição, os princípios de emprego, a organização e as 

atribuições de cada membro da Tu Cçd; 

j) apresentar as missões primária e secundária da Tu Cçd e definir quais 

atividades podem ser cumpridas dentro dessas missões; 

k) apresentar as capacidades e limitações da Tu Cçd; 

l) descrever como a Tu Cçd atua no Atq Loc; 

m) relacionar os conceitos de letalidade seletiva, proteção da tropa, 

consciência situacional e poder de combate com a eficácia do emprego tático da Tu 

Cçd em apoio à FT BIB no Atq Loc; 

n) analisar o emprego tático da Tu Cçd em proveito de uma FT BIB no Atq 

Loc, por meio de entrevistas exploratórias e de grupo focal, realizados com 

especialistas em operações com caçadores; 

o) comparar a doutrina de emprego tático da Tu Cçd do EB com a dos 

Exércitos dos EUA, do Canadá, da Colômbia, da Espanha e dos Marines dos EUA; 

p) avaliar se a doutrina de emprego tático da Tu Cçd do EB, é eficaz nas 

operações de Atq Loc cumpridas pela FT BIB; 

q) propor as atribuições de cada membro da Eqp Cçd a três homens; 
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r) propor a constituição de Eqp de Cçd temporárias, para o cumprimento de 

missões específicas; 

s) propor o emprego de múltiplas Eqp Cçd em uma mesma operação; e 

t) propor um capítulo de manual que contemple uma doutrina de emprego 

tático da Tu Cçd de uma FT BIB, operando em ataque à localidade, na fase de 

progressão no seu interior, que poderá ser utilizado na redação de um novo manual 

de Caçador do EB. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Supondo que seja necessária uma revisão na doutrina do emprego da Tu Cçd 

da FT BIB no Atq Loc, e visando encontrar soluções para o problema de pesquisa 

proposto, foram elaboradas questões de estudo apresentadas a seguir: 

a) quais as influências do ambiente urbano sobre a FT BIB no Atq Loc? 

b) como a Tu Cçd pode ser eficaz nas Op Atq Loc cumpridas pela FT BIB? 

c) como a Tu Cçd pode ser empregada para apoiar a FT BIB no Atq Loc? 

d) em que medida a doutrina de emprego em vigor da Tu Cçd do EB atende 

as necessidades da FT BIB no Atq Loc? 

e) levando-se em conta as doutrinas dos Exércitos dos EUA, do Canadá, da 

Colômbia, da Espanha e dos Marines dos EUA, a doutrina de emprego da Tu Cçd 

do EB, no Atq Loc realizado pela FT BIB, contempla os aspectos necessários ao 

combate atual? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O Processo de Transformação do Exército tem como um de seus vetores, a 

Doutrina Militar Terrestre, que precisa de atualização permanente em função da 

evolução dos conflitos. Ciente desta premissa e com foco nos fatores que afetam os 

conflitos, o EB vem estudando formas de dotar a tropa de novos meios tecnológicos 

e de desenvolvimento de doutrina para incorporar capacidades e competências 

necessárias ao seu emprego na Era do Conhecimento (BRASIL, 2013, p.7). 

Diante do futuro incerto, mas ciente dos fatores que influenciam os conflitos 

recentes e de que o emprego da violência ainda os marcam, torna-se necessário 

lançar mão de meios antes não empregados, mas que comprovadamente trazem 
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resultados expressivos. O emprego judicioso das tropas blindadas no combate em 

localidade, como se viu em Bagdá (2003) pode ser decisivo no combate moderno, 

como conclui MESQUITA (2008, p.93). 

Além das tropas blindadas, outro meio que pode e deve ser amplamente 

utilizado é o Cçd, que também teve sua eficiência e eficácia de emprego confirmada 

em diversas campanhas, como na campanha israelense no Líbano, conforme se vê 

no estudo de caso realizado pelo USMC: 

 

Lição 29 – Caçadores foram muito efetivos. A OLP empregou Cçd 
ativamente, mesmo tendo recebido pouco treinamento formal e não sendo 
equipados com material especializado. Não obstante, os Cçd da OLP 
obtiveram sucesso em atrasar as operações das FDI em Sidon, mesmo 
havendo desproporcional emprego de recursos investidos […] (USA, 1999, 
p.28, tradução e grifo nosso).15 

 

A presença de Cçd e de franco-atiradores16 inimigos tem se mostrado um 

problema às tropas que operam nos ambientes urbanos, devido à grande confusão e 

ao forte abalo psicológico que esses atiradores causam. Tais consequências se 

maximizam em tropas que tem homens alvejados por esse sistema de armas, 

principalmente diante da sensação de impotência que emerge nas situações em que 

não se consegue identificar de onde vem os disparos, conforme se vê em USA 

(2005): 

 

A efetividade de um Cçd é medida mais do que por baixas inimigas e alvos 
destruídos. Os Comandantes também sabem que o Cçd afeta as 
atividades inimigas, a moral e as decisões. A presença de caçadores 
dificulta o movimento inimigo, cria confusão e um medo contínuo no 
pessoal, atrapalha as operações inimigas, as suas preparações e força o 
inimigo a utilizar forças para lidar com o os caçadores (USA, 2005, p.F-1, 
tradução e grifo nosso).17 

 

Neste escopo, justifica-se a necessidade de se estudar a doutrina de emprego 

                                            
15Lesson 29 - Snipers were very cost effective. The PLO actively employed snipers, even though its 

people received little formal training and were not equipped with specialized equipment. 
Nevertheless, PLO snipers delayed IDF operations in Sidon out of proportion to the resources 
invested […] (USA, 1999, p.28, grifo nosso). 

16Atiradores armados com fuzis de precisão, mas que não possuem treinamento adequado para o 
emprego de tal armamento. A despeito da falta de treinamento, os franco-atiradores podem causar 
muito transtorno e muitas baixas nas operações de um Exército. 

17The effectiveness of a sniper is measured by more than casualties or destroyed targets. 
Commanders know snipers also affect enemy activities, morale, and decisions. Knowing 
snipers are present hinders the enemy’s movement, creates confusion and continuous personal fear, 
disrupts enemy operations and preparations, and compels the enemy to divert forces to deal with the 
snipers (USA, 2005, p.F-1, grifo nosso). 
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dessa fração no Atq Loc, pois tal turma apoiando a FT BIB garante letalidade 

seletiva, detecção de alvos e levantamento de informações sobre o terreno e o 

inimigo relevantes ao processo decisório. 

Além disso, como se vê nas IP 21-2 “O Caçador”, a Tu Cçd é especialista em 

ações contra caçadores, trazendo maior segurança para a tropa apoiada: 

 

A melhor defesa contra um caçador é outro caçador - Devido ao seu 
equipamento, o caçador tem possibilidade de engajar o inimigo além do 
alcance de utilização dos fuzis de dotação da tropa. Como, normalmente, 
estará em posição difícil de ser detectada, não será um bom alvo para as 
armas coletivas (metralhadoras e morteiros) e nem será compensador batê-
lo com a artilharia. O caçador treinado especificamente para este tipo de 
combate, será o elemento mais adequado para combater o seu similar 
inimigo (BRASIL, 1998, p. 5-1, grifo nosso). 
 
 

O agravamento das lacunas doutrinárias existentes na IP 21-2 e no CI 21-2/2, 

no que tange ao emprego tático da Tu Cçd, no ataque a localidade, causadas após a 

aprovação do novo QC BIB, com a nova constituição da Tu Cçd e da Eqp de Cçd, 

torna premente, estudar o emprego dessa turma e desenvolver sua doutrina, 

principalmente quando se fala de um meio existente, eficaz, de baixo custo e que 

não está sendo utilizado. 

Essa pesquisa procurou proporcionar um aumento de operacionalidade das 

FT BIB e por consequência das Brigadas Blindadas do Exército Brasileiro, pois o 

conjunto de possibilidades da Tu Cçd, alvo deste estudo, é fundamental para dotar 

as FT BIB das capacidades requeridas ao êxito nas operações de Atq Loc no 

combate atual. Seus resultados poderão ser utilizados em exercícios, em 

adestramentos, assim como em emprego real de defesa externa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os conflitos vividos na Era Industrial e a grande quantidade de mortes 

deixadas por eles, particularmente entre os civis, mudou a forma de pensar do 

mundo. A criação da Organização das Nações Unidas, o advento do Direito 

Internacional dos Conflitos Armados e do Direito Internacional Humanitário 

materializados pelas convenções de Haia, Genebra e outras, comprovam que a 

sociedade mundial não aceita mais a morte indiscriminada de pessoas, sendo elas 

civis ou militares. 

A chegada da Era do Conhecimento aliada a mudança na forma de pensar e 

a diversos fatores, como a aproximação dos combates das áreas humanizadas, as 

novas tecnologias e a sua proliferação, a ampla cobertura das ações militares 

realizada pela mídia, trouxeram grandes implicações para as operações militares na 

atualidade. Desta forma, tornou-se mandatório e urgente para as forças militares, o 

estudo pormenorizado dos conflitos atuais e dos fatores que os afetam, de maneira 

a concluir as principais implicações para as operações. 

Com este foco e visando solucionar o problema de pesquisa, por meio da 

resposta das questões de estudo, se faz necessário apresentar as definições de 

Capacidade, de DOAMEPI e de FAMES e relacionar os conceitos de Doutrina, 

Organização, Flexibilidade e Adaptabilidade ao desenvolvimento do estudo e do 

emprego tático da Tu Cçd. 

Segundo a Doutrina Militar Terrestre, “Capacidade é a aptidão requerida a 

uma força ou organização militar, para que possa cumprir determinada missão ou 

tarefa1” (BRASIL, 2014, p.3-3). O acrônimo DOAMEPI é utilizado para abreviar os 

“sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina2, 

Organização3 (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura” (BRASIL, 2014, p.3-3), que formam um conjunto, a partir do qual são 

obtidas as capacidades. 

                                            
1 Subdivisão de atividades relacionadas em cada função de combate. As missões atribuídas à F Ter 

nada mais são do que uma série de atividades e tarefas a serem executadas de forma coordenada 
(BRASIL, 2014, p. 78). 

2 Este fator é base para os demais, estando materializado nos produtos doutrinários. Por exemplo, a 
geração de capacidades de uma Unidade inicia-se com a formulação de sua Base Doutrinária, que 
considera a gama de missões, atividades e tarefas que essa Unidade irá cumprir, em operações 
(BRASIL, 2014, p. 3-3, grifo nosso). 

3 É expressa por intermédio da Estrutura Organizacional dos elementos de emprego da F Ter. 
Algumas capacidades são obtidas por processos, com vistas a evitar competências redundantes, 
quando essas já tenham sido contempladas em outras estruturas (BRASIL, 2014, p. 3-3). 



28 
 

Para que sejam obtidas as capacidades operativas, as Organizações Militares 

devem possuir características que vão permitir a obtenção de resultados decisivos, 

conforme se vê em BRASIL (2014). 

 

A irrefutável realidade, sobejamente evidenciada no cotidiano, indica a 
premente necessidade de um Exército da Era do Conhecimento, que 
pressupõe uma Força com novas capacidades operativas. Esta Força deve 
ser dotada de armamentos e de equipamentos com alta tecnologia 
agregada, sustentada por uma doutrina em constante evolução, 
integrada por recursos humanos altamente treinados e motivados. Para 
isso, baseia sua organização em estruturas com as características de 
flexibilidade4, adaptabilidade5, modularidade, elasticidade e 
sustentabilidade, que permitem alcançar resultados decisivos nas 
Operações no Amplo Espectro, com prontidão operativa, e com 
capacidade de emprego do poder militar de forma gradual e 
proporcional à ameaça (BRASIL, 2014, p. 6-12, grifo nosso). 

 

O agravamento da lacuna doutrinária da Tu Cçd orgânica do BIB, após a 

aprovação de sua nova organização, é verificado na inversão do processo de 

obtenção de capacidades do DOAMEPI. Observa-se na definição de Doutrina, que 

esta é a base para os demais fatores e que o processo de geração de capacidades, 

inicia-se com a formulação da base doutrinária. No caso da Tu Cçd, a organização 

foi alterada antes da base doutrinária, sendo necessário sua reformulação, 

atendendo às características do FAMES, particularmente da Flexibilidade e da 

Adaptabilidade, mais afetas ao emprego tático da Tu Cçd. 

Esta seção primária se dividirá em uma série de tópicos, visando apresentar de 

maneira lógica e sequencial, as principais características destas operações, do 

ambiente, do ataque à localidade e de apresentar a doutrina de emprego da Turma 

de Caçadores da Força-Tarefa Batalhão de Infantaria Blindado, enquadrada nas 

operações de ataque à localidade, utilizada pelo Brasil e por outros países, 

realizando uma análise comparativa. 

 

                                            
4 Característica de uma força que dispõe de estruturas com mínima rigidez preestabelecida, o que 

possibilita sua adequação às especificidades de cada situação de emprego considerado os fatores 
da decisão. A flexibilidade faculta ao comandante um número maior de opções para 
reorganizar os elementos de combate em estruturas temporárias, com o adequado suporte 
logístico, desde a fração elementar até a GU (BRASIL, 2014, p. 6-13, grifo nosso). 

5 Característica de uma força ou do comandante e integrantes dessa força que lhes permite 
ajustarem-se à constante evolução da situação e do ambiente operacional e adotarem soluções 
mais adequadas aos problemas militares que se lhes apresentam. Também, esta característica 
possibilita uma rápida adaptação às mudanças nas condicionantes que determinam a 
seleção e a forma como os meios serão empregados, em qualquer faixa do espectro do 
conflito, nas situações de guerra e não guerra (BRASIL, 2014, p. 6-13, grifo nosso). 
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2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CONFLITOS ATUAIS 

 

Os conflitos atuais são revestidos de grande complexidade e são cada vez 

mais imprevisíveis, sendo usualmete travados no amplo espectro. Para tratar deste 

assunto é necessário descrever a definição das Operações no Amplo Espectro, que 

conforme BRASIL (2014), é a seguinte: 

 

É o Conceito Operativo do Exército, que interpreta a atuação dos elementos 
da F Ter para obter e manter resultados decisivos nas operações, mediante 
a combinação de Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação e de 
Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou sucessivamente, 
prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados, 
em situações de Guerra e de Não Guerra. Requer que comandantes em 
todos os níveis possuam alto grau de iniciativa e liderança, potencializando 
a sinergia das forças sob sua responsabilidade (BRASIL, 2014, p. 4-4). 

 

O Espectro dos Conflitos representa uma escala que contempla as 

Operações de Guerra e de Não Guerra, onde os níveis de violência vão desde a paz 

estável até a Guerra. Os níveis de engajamento vão da prevenção de ameaças até a 

solução de conflitos armados, passando pelo gerenciamento de crise, sendo que em 

todas as fases, prevalece a estratégia da dissuasão (BRASIL, 2014, p. 4-1). A 

ilustração a seguir favorece a compreensão de tal definição: 

 

 
Quadro 2 - O Espectro dos conflitos 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 4-2 

 

Diante do Espectro dos Conflitos e da possibilidade do emprego de tropas no 

amplo espectro, torna-se impositivo levar em consideração a dimensão humana, o 



30 
 

combate em áreas humanizadas, a importância da informação, o caráter difuso das 

ameaças, o ambiente interagências, as novas tecnologias e sua proliferação e o 

espaço cibernético, para dotar a Força das capacidades requeridas aos conflitos 

atuais. 

A nova forma de pensar da população mundial, relativo ao custo de vidas da 

alternativa bélica, tanto de civis quanto de militares, elevou a dimensão humana a 

fator determinante a ser considerado na atuação das forças militares. Aliado a ela, e 

com a aproximação dos combates das cidades e seus entornos, também temos o 

fator combate em áreas humanizadas, sendo preponderante no planejamento das 

ações militares. Segundo BRASIL (2014, p.4-5), os aspectos da dimensão humana e 

do combate em áreas humanizadas, determinaram que as Considerações Civis 

fossem elevadas a Fator de Decisão dos comandantes nos diversos níveis.  

Tais implicações unidas, passaram a exigir melhores equipamentos, um 

preparo e adestramento mais adequado, tendo como principais resultados, um 

melhor entendimento das situações de combate por parte da tropa e dos 

comandantes, o que por sua vez, resultará em consciência situacional, proteção da 

tropa e letalidade seletiva. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE URBANO 

 

Segundo o IBGE (2010)6, 160 dos 190 milhões de brasileiros residem em 

áreas urbanas. Esta não é uma tendência isolada brasileira, mas sim mundial, 

conforme United Nations (2014)7, que afirma que 54% da população mundial reside 

em áreas urbanas. Para tanto, o ambiente urbano, em toda sua complexidade, é 

uma realidade que deve ser considerada nas operações militares.  

Os manuais brasileiros que tratam do assunto são antigos e não contemplam 

uma definição atual e adequanda do ambiente urbano e dos impactos que esse tem 

sobre as operações militares. Segundo USA (2013), áreas urbanas tem a seguinte 

definição: 

                                            
6Censo 2010 IBGE, disponível em: <http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-

povo/caracteristicas-da-populacao.html>. Acesso em: 1º mar. 2017. 
7World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas, disponível em: 

<http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html>. 

Acesso em: 1º mar. 2017. 
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Áreas Urbanas apresentam um ambiente complexo para as operações 
militares. Esta complexidade é derivada de diversos fatores como 
localização, história, desenvolvimento econômico, clima, disponibilidade de 
materiais de construção, o terreno sobre o qual foi construída, a cultura dos 
habitantes e outros. Estes fatores contribuem para que as áreas urbanas 
variem em tamanho (densidade das instalações e a área ocupada), 
densidade da população, conurbação e dependência de outros centros 
urbanos. Esta complexidade torna cada ambiente urbano único. Existem 
várias maneiras de entender os fatores que influenciam o ambiente urbano, 
uma delas é enxergar este ambiente como uma tríade urbana que consiste 
de um terreno físico, complexo e feito pelo homem, população, de tamanho 
e densidade significantes, e com uma grande variedade de grupos 
socioculturais, e a infraestrutura (USA, 2013, p.I-2, tradução nossa).8 

 

Para elucidar a tríade urbana, descrita na citação anterior, pode-se utilizar o 

conceito de ambiente urbano elaborado por MESQUITA: 

 

O ambiente urbano é a combinação do terreno natural e artificial com a 
sociedade, por meio da infraestrutura. A análise completa de seus 
elementos constituintes, juntamente com os fatores da decisão irá contribuir 
para o entendimento da situação tática e permitirá a aplicação de recursos 
apropriados no momento e no local decisivo (MESQUITA, 2008, p.101). 

 

 
Figura 1 - Definição de ambiente urbano 
Fonte: MESQUITA, 2008, p. 102, adaptado do FM 3-06 Urban Operations 

 

Ainda, de acordo com MESQUITA (2008, p. 102), a infra-estrutura é o 

elemento que estabelece a interação entre a sociedade e a área urbana, ligando o 

terreno físico ao elemento humano, criando uma interdependência. 

O terreno urbano é basicamente dividido em quatro níveis: construções, ruas, 

                                            
8 Urban areas present a complex environment for military operations. This complexity is derived from 

numerous factors such as location, history, economic development, climate, available building 
materials, the natural terrain on which they are built, the cultures of their inhabitants, and many other 
factors. These factors also contribute to urban areas varying in size (both infrastructure density and 
area covered), population density, interconnectedness, and dependence on other urban centers. 
This complexity makes every urban environment unique. There are many ways to frame an 
understanding of the factors influencing the urban environment, one of which is to view the urban 
environment as an urban triad consisting of complex man-made physical terrain, a population of 
significant size and density and varying sociocultural groupings, and an infrastructure (USA, 2013, 
p.I-2). 
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subterrâneos e espaço aéreo, tendo cada um destes níveis suas próprias 

características (JÚNIOR, 2005, p. 86).  

Algumas características são comuns a todos níveis, seja na defesa ou no 

ataque, como “inúmeros recursos, eixos de progressão e campos de tiro” (JÚNIOR, 

2005, p. 86), estes últimos que podem ser limitados ou amplos dependendo da 

posição ocupada no terreno. 

Ainda segundo USA (2013, p. I-5), as características dos Amb Urb afetam as 

operações militares sob diversos aspectos: reduzindo as vantages de uma Força 

tecnologicamente superior, tornando as operações terrestres intensas, necessitando 

de um grande número de homens para conduzí-las, impondo que as operações 

sejam demoradas e descentralizadas, oferecendo vantagem para os defensores e 

disciplinando a ação da tropa pela grande presença de mídia, dentre outras. 

Quando comparadas com outros tipos de operações, as realizadas no 

ambiente urbano, mostram-se as mais complexas em diversos aspectos, como se 

observa na tabela do JP 3-06 Joint Urban  Operations, USA (2013, p. I-6): 

 

Aspecto Urbana Deserto Selva Montanha 

Quantidade de civis Alta Baixa Baixa Baixa 

Quantidadade de infraestruturas valiosas Alta Baixa Baixa Baixa 

Ambiente operacional multidimensional Sim Não Pode ser Sim 

Regras de engajamento restritas Sim Pode ser Pode ser Pode ser 

Detecção, observação e distâncias de 
engajamento 

Curta 

 

Longa Curta Média 

Vias de acesso Muitas Muitas Poucas Poucas 

Liberdade de manobra e movimentos de viaturas Baixa Alta Baixa Média 

Funcionalidade das comunicações Reduzida Total Reduzida Total 

Necessidades logísticas Alta Alta Alta Média 

QUADRO 3 - Comparação das Op Ambiente Urb com outros ambientes 

Fonte: USA, 2013, p I-6, tradução e adaptação nossa 

 

Não obstante às diversas influências que o ambiente urbano tem sobre as 

operações, ele ainda limita o uso da força letal e torna as RE mais restritivas, 

visando a proteção da população civil e da infraestrutura da cidade. Aliado a isso, e 

com o mesmo foco, aumenta-se a necessidade da tropa ter condições de realizar 

ações pontuais, com proporcionalidade e letalidade seletiva, evitando os danos 

colateriais, a despeito do carater difuso das ameaças nestes ambientes, como se 
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pode ver em CANADA (2008): 

 

Operações em áreas urbanas devem ser planejadas e conduzidas com 
especial atenção para os aspectos de dano colateral e de baixas não 
intencionais de civis. Enquanto as missões devem sempre ser planejadas 
para evitar o dano colateral e baixas entre civis, riscos devem ser 
tomados, para evitar efeitos indesejados e para alcançar sucessos 
tático, operacional e estratégico de longo prazo (CANADA, 2008, p. 2-6, 
tradução e grifo nosso).9 

 

Apresentadas as diversas definições, características e como estas 

influenciam as operações militares no ambiente urbano, ratifica-se a complexidade 

do mesmo, concluindo acerca da necessidade de se estudar como empregar os 

meios disponíveis de maneira judiciosa, buscando respostas efetivas aos fatores 

que afetam os conflitos atuais. 

 
2.3 A OPERAÇÃO DE ATAQUE À LOCALIDADE 

 

Nesta seção, será abordada a Operação de Ataque à localidade de maneira 

ampla, descrevendo o estado da arte deste tipo de operação e visando possibilitar a 

comparação da doutrina de emprego tático da Tu Cçd do EB com a de outros 

exércitos. Para tal, foram consideradas as doutrinas brasileira, americana (US Army 

e USMC) e canadense. 

Para a doutrina brasileira, foram utilizados como fonte de consulta, os 

Manuais de Campanha C 7-20 “Batalhões de Infantaria”, Ed. 2007, e o C 17-20 

“Forças-Tarefas Blindadas”, Ed. 2002, a Nota Escolar Operações em Ambiente 

Urbano, Ed. 2011, ECEME, além de diversas dissertações de mestrado da ECEME. 

Para as doutrinas americana do US Army, foram utilizados os FM 3-06 “Urban 

Operations”, Ed. 2006 e o 3-06.11 “Combined Arms Operations in Urban Terrain”, 

Ed. 2011, do USMC o MCWP 3-35.5 “Military Operations on Urbanized Terrain”, Ed. 

1998 e o MCWL X-File 3-35.31 “Urban Attacks”, Ed. 2001. Para a doutrina 

canadense, foi utilizado o B-GL-300-001/FP-001 “Land Operations”, Ed. 2008. 

Ao se deparar com uma localidade defendida, o atacante terá algumas 

opções, conforme se vê no C 7-20: 

 

                                            
9 Operations in urban areas must be planned and conducted with close consideration for collateral 

damage and unintended civilian casualties. While missions must always be planned to avoid 
collateral damage and civilian casualties, risks may have to be taken to avoid undesired effects 
and to achieve long-term tactical, operational, or strategic success (CANADA, 2008, p. 2-6). 
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a. Em presença de uma localidade defendida, o atacante pode: 
1) desbordá-la, isolá-la ou cercá-la; 
2) torná-la insustentável, pelo bombardeio e pelo incêndio; e 
3) atacá-la sistematicamente e capturá-la 
b. Em princípio, o atacante procurará isolar ou desbordar uma localidade 
fortemente defendida. O desbordamento de uma localidade, normalmente, 
evolui para: 
1) cerco (ou isolamento); e 
2) limpeza; exigindo, em conseqüência, o emprego de forças para isolá-la e 
limpá-la (BRASIL, 2007, p. 4-109). 
 

Como já descrito nas seções anteriores, observa-se que na atualidade, o 

controle de localidades passa a ter uma importância muito grande para as 

operações militares, fato corroborado pela Nota Escolar Op em Amb Urb: 

 

b. Do ponto de vista político e estratégico, as cidades podem representar 
centros de gravidade10 importantes para o conflito, uma vez que a perda de 
seu controle efetivo pelo inimigo pode contribuir decisivamente para que sua 
estrutura de poder desmorone. Dessa forma, as cidades que se constituem 
centros do poder nacional adversário, principalmente nas expressões 
política e econômica, podem ser designadas como objetivos em uma 
campanha.  
c. Do ponto de vista operacional e tático, as localidades constituem 
acidentes capitais11 cujo valor intrínseco depende de suas dimensões, de 
sua posição relativa e da proteção fornecida pelas construções. Elas 
desempenham, primordialmente, a função de controle de vias de transporte 
e de passagens sobre rios obstáculos, de domínio de vias fluviais 
navegáveis, da posse de um porto ou aeroporto e de domínio de um vale 
(ECEME, 2011, p. 3-1). 

 

Diante da iminência de se realizar um ataque à localidade, serão avaliadas as 

razões para o fazê-lo, que segundo BRASIL (2007), são: 

 

c. O atacante poderá ser compelido a conquistar uma localidade por uma ou 
mais das seguintes razões: 
1) somente a conquista da localidade lhe permitirá a utilização integral das 
estradas que para ela normalmente convergem; esta necessidade de 
conquista, obviamente, é tanto maior quanto maior a importância da 
localidade como nó rodoferroviário; 
2) eliminação da ameaça potencial aos flancos e retaguarda da tropa 
atacante, representada pela existência de uma localidade desbordada ou 
mesmo cercada; 
3) liberação, o mais cedo possível, das forças de contenção que fazem face 
à localidade, com o objetivo de empregá-las em outras missões; 
4) captura de objetivo tático importante no interior da localidade ou por ela 
dominado, como, por exemplo, uma passagem num curso de água ou um 

                                            
10O Centro de Gravidade (CG) é o ponto essencial de um Estado (ou causa que sustenta uma 

vontade política), de forças militares ou de sistemas diversos, cujo funcionamento é imprescindível à 
sobrevivência do conjunto. Os CG não se limitam a forças militares e servem como fonte de energia 
que fornece força moral ou física, liberdade de ação ou vontade de agir (BRASIL, 2014a, p.5-5). 

11Qualquer acidente do terreno, ou área, cuja conquista manutenção ou controle proporcione 
acentuada vantagem a qualquer das forças oponentes (BRASIL, 2015a, p. 16). 
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aeródromo; 
5) para proporcionar proteção e conforto às tropas, particularmente nos 
casos de clima frio ou em época de chuvas intensas, em terreno 
montanhoso e nas selvas; e  
6) por questões morais, de prestígio perante a opinião pública e de estímulo 
ao espírito combativo da tropa, caso a localidade conquistada seja um 
importante centro de valor histórico, político, econômico ou militar (BRASIL, 
2007, p. 4-109). 

 

O manual MCWP 3-35.3, também enumera as razões para se atacar e 

conquistar uma localidade, dividindo essas razões nas categorias Vantagens 

Táticas, Políticas e Economicas e Potenciais Ameaças as Operações. No manual 

são agrupados os números 1) e 2), da citação anterior, na categoria Potenciais 

Ameaças para as Operações. Os números 3), 4) e 5), são agrupados na categoria 

Vantagens Táticas e o número 6)  é equiparado à Vantagem Política. Não há 

equiparação quanto a Vantagem Economica, a qual tem a seguinte definição: 

 

(3) Vantagem Economica. A destruição ou captura de cidades chaves, 
sejam elas comerciais ou industriais, com a finalidade de negar a 
distribuição e produção de equipamentos e suprimentos afetam a 
capacidade futura do inimigo de permanecer na guerra. A necessidade de 
uma base logística, especialmente um porto ou uma base aérea, pode ser 
fundamental para que o inimigo mantenha sua capacidade de permanecer 
no conflito. Capturar estas cidades pode ser extremamente benéfico para os 
atacantes, que podem utilizar estes recursos em sua vantagem (USA, 1998, 
p. 2-1, tradução nossa).12 

 

Além das razões para se atacar a localidade, o MCWP 3-35.3, ainda enumera 

4 razões para não o fazer: A área urbana não é necessária para as operações 

futuras, o inimigo não é uma ameaça significativa, o gasto de tempo ou o risco são 

inaceitáveis e a cidade é declaradamente uma “Zona Neutra”, livre de inimigos 

(USA, 1998, p. 2-2). 

Avaliadas as razões para atacar ou não uma localidade e decidido por fazê-lo, 

iniciam-se os preparativos e a execução propriamente dita, que ocorrerá em fases 

distintas e bem definidas. 

 

                                            
12(3) Economical Advantage. The destruction or capture of key industrial and commercial cities with 

the resulting denial of production and distribution of equipment and supplies strikes at the enemy’s 
future ability to wage war. The requirement for a logistics base, especially a port or airfield, may play 
a pivotal role in the enemy's ability to continue the conflict. Capture of such cities may prove 
extremely beneficial to the attackers, who can use these resources to their advantage (USA, 1998, p. 
2-1). 
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2.3.1 As fases do ataque à localidade 

 

Em todas as Forças Armadas pesquisadas, o ataque à localidade é dividido 

em fases distintas, sendo que o número de fases e suas finalidades variam. O 

adotado na doutrina do EB é a divisão em 3 fases: isolamento da localidade, 

conquista de uma área de apoio na periferia da localidade e a progressão no interior 

da localidade (BRASIL, 2002, p. 9-7). 

A doutrina dos Marines dos EUA, divide o Atq Loc em dois tipos, o ataque 

coordenado e de oportunidade e em 5 fases, sendo elas: reconhecimento do 

objetivo, isolamento do objetivo, conquista de uma área de apoio nas proximidades 

do objetivo, progressão no interior da localidade para conquista e limpeza do 

objetivo e por último a reorganização e consolidação (USA, 2001, p. 12 e 13). 

O Exército Canadense também divide o ataque em 5 fases, sendo elas: 

isolamento, conquista de uma área de apoio nas proximidades do objetivo, 

segurança dos objetivos, limpeza e a consolidação (CANADA, 2008, p. 8-20). 

O Exército dos EUA possui o manual mais recente em relação aos citados e 

realiza a divisão do Atq Loc em dois tipos, o ataque coordenado e o ataque de 

oportunidade e em 7 fases (USA, 2011, p. 2-12). Para comparar a forma que os 

países executam essa operação, foi confeccionado o quadro abaixo: 

 

Brasil USMC US Army Canadian Army 

- 1ª Reconhecimento do 
objetivo 

1ª Reconhecimento do 
objetivo 

- 

- - 2ª Deslocamento para 
o objetivo 

- 

1ª Isolamento da 
localidade 

2ª Isolamento do 
objetivo 

3ª Isolamento do 
objetivo 

1ª Isolamento 

2ª Conquista de uma 
área de apoio na 
periferia da 
localidade 

3ª Conquista de uma 
área de apoio nas 
proximidades do 
objetivo 

4ª Conquista de uma 
área de apoio nas 
proximidades do 
objetivo 

2ª Conquista de uma 
área de apoio nas 
proximidades do 
objetivo 

- - - 3ªSegurança dos 
objetivos 

3ª Progressão no 
interior da localidade 

4ª Progressão no 
interior da localidade 
para conquista e 
limpeza do objetivo 

5ª Progressão no 
interior da localidade 
para conquista e 
limpeza do objetivo 

4ª Limpeza 

- 5ª Reorganização e 
consolidação 

6ª Reorganização e 
consolidação 

5ª Consolidação 

- - 7ª Preparação para 
operações futuras 

- 

QUADRO 4 - Comparação das fases de uma Op Atq Loc utilizadas por diversas Forças 
Fonte: o autor 
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Verifica-se que as nomenclaturas das fases entre os países estudados são 

similares. Observa-se uma relação entre localidade e objetivo o que se deve ao fato 

de nomenclatura utilizada na doutrina brasileira ser antiga e não considerar o 

investimento seletivo na 3ª fase do Atq Loc. No investimento seletivo prioriza-se a 

conquista de objetivos no interior da localidade e não da localidade como um todo, 

daí a diferença. Apesar dos manuais brasileiros não contemplarem o investimento 

seletivo, esse tipo de progressão já é ensinado na ECEME: “A terceira etapa 

consiste na progressão no interior da localidade, que poderá adotar três métodos de 

progressão: o seletivo, o sistemático ou o misto” (ECEME, 2011, p. 3-3). 

Para esta dissertação foram utilizadas as fases da doutrina brasileira, sendo 

que, o termo localidade é considerado como objetivo, para os casos em que estiver 

sendo estudado o investimento seletivo. Somente será considerado o ataque 

coordenado, tendo em vista de que o mesmo difere do ataque de oportunidade 

somente pelo tempo de planejamento que é mais reduzido neste último, sendo todas 

as fases de execução idênticas. 

A fase de reconhecimento, utilizada pelo US Army e pelo USMC será tratada 

como anterior ao Atq Loc, mas será abordada em alguns aspectos, tendo em vista o 

potencial do Caçador para esta atividade. Todos estes ajustes, visam levantar todas 

as capacidades e o emprego tático da Tu Cçd no Atq Loc, de maneira a melhor 

subsidiar o Capítulo proposta de manual de Cçd, que é o objetivo geral desta 

dissertação. 

Para melhor compreender o reconhecimento e as fases do Atq Loc, serão 

descritos os conceitos. Conforme o MCWL-X-File-3-35.31 “Urban Atack” o conceito 

de reconhecimento é o seguinte: 

 
Fase I – Reconhecer o Objetivo  
Isto é crítico para o planejamento e execução da operação. Utilize todos os 
meios disponíveis para coletar informações incluindo um reconhecimento 
pessoal do comandante, quando for possível localizar informações sobre: 
• vias de acesso, postos de observação, eixos de suprimento, posições de 
armas de fogo direto e indireto, composição e estrutura de prédios e ruas, 
cobertas e abrigos disponíveis, localização de civis e outras informações 
não disponíveis nas cartas (USA, 2001, p. 12, tradução nossa).13 

                                            
13Phase I - Reconnoiter the Objective 

This is critical to the planning and execution of the operation. Use all available resources to gain 
information including a commander’s personal reconnaissance when possible to locate such things 
as: • avenues of approach, observation posts (OPs), supply routes, direct and indirect fire weapon 
emplacements, composition and structure of buildings and roadbeds, cover and concealment 
opportunities, location of noncombatants and other information that is not apparent on a map (USA, 
2001, p. 12). 
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As definições das fases do Atq Loc utilizadas neste trabalho, serão a da Nota 

Escolar Op Amb Urbanos (ECEME 2011), documento mais atualizada que trata do 

assunto no Exército Brasileiro: 

 

(2) O ataque coordenado é dividido em três etapas: o isolamento da 
localidade, a conquista de uma área de apoio em sua periferia e a 
progressão no interior da localidade. 
(3) O isolamento é feito mediante a conquista de regiões que dominem as 
vias de acesso à localidade e que possibilitem o apoio, particularmente de 
fogo, ao investimento e progressão em seu interior. Seu principal objetivo é 
impedir que inimigo receba reforços ou seja ressuprido. 
(4) A conquista de uma área de apoio na periferia da localidade consiste na 
captura de prédios em sua orla anterior ou acidentes capitais, a fim de 
eliminar ou reduzir a observação terrestre e o tiro direto do defensor, 
permitindo ao atacante o deslocamento de suas armas de apoio e reservas. 
(5) A terceira etapa consiste na progressão no interior da localidade, que 
poderá adotar três métodos de progressão: o seletivo, o sistemático ou o 
misto. (ECEME, 2011, p. 3-3). 

 

2.3.2 A fase de progressão no interior da localidade 

 

Esta dissertação tem como objetivo parcial, estudar o emprego tático da Tu 

Cçd da FT BIB no Atq Loc, na sua fase de progressão no interior da localidade. Para 

tal, esta fase será a única que terá o estudo aprofundado. 

A fase de progressão no interior da localidade é a mais complexa da 

operação e apresenta três métodos de progressão: sistemático, seletivo e misto 

(ECEME, 2011, p. 3-6 e 3-7). 

 

2.3.2.1 A progressão sistemática 

 

O investimento sistemático a uma localidade foca na conquista e manutenção 

do terreno, para esse tipo de investimento, será utilizada a definição dada por 

ECEME:  

 
O investimento com o método de progressão sistemático ocorre quando é 
empregada a forma de manobra tática: ataque frontal. Tradicionalmente, 
esse método preconiza a realização de uma limpeza em toda a zona de 
ação. Atualmente, a limpeza não necessariamente precisará ser executada 
casa a casa, o atacante pode progredir de forma sistemática e organizada, 
revistando somente as casas e prédios identificados previamente pela 
inteligência como suspeitos de estarem sendo utilizados pelo inimigo 
(ECEME, 2011, p.3-7). 
 

MESQUITA (2008), cita as características deste tipo de investimento, quando 
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realizado por Forças-Tarefas Blindadas: 

 

Esse tipo de investimento tem as seguintes características: 
- executado quando a localidade está fortemente defendida; 
- executado quando se deseja garantir a liberdade de manobra em toda a 
localidade ou quando a missão envolve a destruição da força inimiga; 
- garante maior segurança à condução da operação; 
- ao final da operação garante que a localidade está sem forças inimigas; 
- combate predominantemente linear; 
- operações sequenciadas; 
- ritmo lento, por conta da limpeza da localidade; 
- dificuldade em atingir a decisão da campanha no mais curto prazo; 
- emprega grandes efetivos de fuzileiros a pé; 
- vulnerabilidade das frações empregadas no vasculhamento pela ausência 
da proteção blindada das VBTP, dificultando a redução de perdas; 
- a ausência de proteção blindada permite que o inimigo resista 
empregando armas automáticas; 
- pouca flexibilidade para aproveitar o êxito, conforme prescreve o manual C 
100-5; 
- dificulta a concentração do poder de combate no momento e local 
decisivo, por empregar elementos a pé (MESQUITA, 2008, p. 172, grifo 
nosso). 

 

 
Figura 2 - Progressão CC / Fuz no interior de uma localidade 
Fonte: BRASIL, 2002, p. 9-7 

 

Quando a cidade é considerada como o CG do poder do inimigo e a vitória 

decisiva depende de sua completa conquista e da destruição do inimigo que ali 

opera, lança-se mão da progressão sistemática. Nos casos em que este tipo de 

investimento é utilizado, cresce de importância a utilização das Operações de Apoio 

à Informação, para induzir a população civil a abandonar a cidade, obtendo-se, 

assim, maior liberdade de ação no ataque (ECEME, 2011, p. 3-7). 

 

2.3.2.2 O investimento seletivo 

 

O investimento seletivo difere da progressão sistemática, pois tem como foco 

a “manobra”, ao invés de conquistar e manter o “terreno”. Difere ainda nos tipos de 

manobras táticas utilizadas, enquanto o sistemático se vale do ataque frontal, o 
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seletivo utiliza a infiltração, a penetração, o desbordamento e o envolvimento. Dessa 

forma, o centro de gravidade do inimigo deve ser localizado e atacado por meio de 

incursões em profundidade no interior da cidade (ECEME, 2011, p. 3-7). 

Especificamente para as FT Bld, MESQUITA (2008), cita as características deste 

tipo de investimento: 

 

O investimento seletivo, resumidamente, consiste em empregar o 
escalão de ataque embarcado, por eixos de progressão, somente 
desembarcando quando necessário. A limpeza das áreas ultrapassadas é 
realizada pela reserva. O investimento seletivo tem as seguintes 
características: 
- executado quando a resistência na localidade é fraca ou há a possibilidade 
de se criar um flanco vulnerável para o investimento; 
- executado quando se deseja conquistar regiões específicas da localidade 
ou quando não é necessária a destruição da força inimiga; 
- não garante boas condições de segurança à condução da operação; 
- não garante que toda a localidade esteja sem forças inimigas; 
- combate com grande ímpeto valorizando a manobra; 
- combate não linear; 
- máximo poder de combate no local e momento decisivo; 
- valorização da rapidez, da ofensiva e da surpresa; 
- contribui para a decisão da campanha no mais curto prazo; 
- está alinhado à concepção geral da Doutrina Delta; 
- não emprega grandes efetivos de fuzileiros a pé; 
- grande flexibilidade para aproveitar o êxito, conforme prescreve o manual 
C 100-5; 
- possibilita o mínimo de perdas por empregar efetivos embarcados 
(MESQUITA, 2008, p. 173, grifo nosso). 

 

2.3.2.3 O investimento misto 

 

Este tipo de investimento no interior da localidade é a combinação dos outros 

dois tipos e pode ser utilizado quando a força atacante realiza os dois tipos ao 

mesmo tempo ou quando inicia o seu ataque com um tipo e posteriormente surge a 

necessidade de passar para o outro, conforme conclui MESQUITA: 

 

Atendendo ao previsto na Doutrina Delta e ao C 100-5 é sempre desejável 
evitar a frente onde o inimigo possui maior poder de combate. No combate 
em localidade permanece a necessidade de selecionar um esforço principal 
e esforços secundários. Nesse contexto, conclui-se que a brigada poderá 
iniciar seu ataque realizando um tipo de investimento e ter que alterar para 
o outro, ou conduzir um investimento sistemático para fixar a frente principal 
do inimigo possibilitando um investimento seletivo na frente mais fraca, com 
a finalidade de conquistar objetivos importantes no interior da localidade 
(MESQUITA, 2008, p. 174). 

 

Um exemplo é, caso o inimigo, em seu exame de situação eleja, em uma 

mesma localidade, quarteirões mais importantes, empregando uma maior 
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quantidade de tropa, deixando outros quarteirões mais fracos, a força atacante 

poderá executar o investimento misto. Na porção considerada mais importante pelo 

inimigo, e que se encontra fortemente defendida, o atacante poderá realizar a 

progressão sistemática e na porção considerada menos importante, utilizar o 

investimento seletivo (ECEME, 2011, p. 3-9). 

 

2.4 A FORÇA-TAREFA BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO 

 

As Brigadas Blindadas do Exército Brasileiro são quaternárias, possuindo 2 

Regimentos de Carros de Combate e 2 Batalhões de Infantaria Blindado. Cada uma 

dessas unidades possui suas possibilidades e limitações próprias, que dificultam seu 

emprego de maneira isolada em determinados tipos de operações. Isso se dá devido 

ao fato de que os BIB são unidades voltadas para o cumprimento de missões 

desembarcadas e os RCC para missões embarcadas.  

Uma solução simples criada para resolver essas deficiências é a mescla 

desta unidades entre si, formando uma Força-Tarefa de maneira a obter sinergia, 

ampliar as capacidades e reduzir as limitações de cada integrante da FT. 

O conceito de Força-Tarefa já é consolidado no Exército Brasileiro, e 

acompanha a tendência do cenário mundial, estando oportuno e atual. Para tal, 

todos os conceitos desta seção serão baseados no C 17-20 “Forças-Tarefas 

Blindadas” e em fontes de consulta nacionais. 

Forças-Tarefas, são forças de constituição variável montadas para uma tarefa 

específica. Cada parte integrante da FT, possui limitações que são solucionadas 

com as possibilidades da outra parte. Conforme o C 17-20, a definição de Força-

Tarefa Blindada é a seguinte: “As FT Bld valor unidade são organizadas, adestradas 

e equipadas para a destruição de forças inimigas, seja por meio do combate 

embarcado, seja por meio do combate desembarcado” (BRASIL, 2002, p. 1-1). 

As FT Bld podem ser dividas em 3 tipos diferentes, a FT RCC, a FT 

equilibrada e a FT BIB, como se vê no C 17-20: 

 

b. A FT RCC é uma força-tarefa forte em carros de combate, pois a maioria 
de suas subunidades (SU) são esquadrões de carros de combate (CC), da 
mesma forma, a FT BIB é uma força-tarefa forte em fuzileiros blindados, 
pois a maioria de suas subunidades são Companhias de Fuzileiros 
Blindados (Cia Fuz Bld). 
c. As FT equilibradas são forças-tarefas que possuem igual número de 
subunidades de carros de combate e de fuzileiros blindados (Fuz Bld). 
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d. As FT Bld (RCC, BIB e RCB) cumprem missões no contexto das 
operações de suas brigadas, podendo, eventualmente, atuar diretamente 
sob o controle das divisões de exército, participando de forças de cobertura, 
da reserva ou da SEGAR (BRASIL, 2002, p. 1-1). 

 

Além de receber os elementos de arma base, para a montagem do 

combinado CC-Fuz, as FT Bld também devem ser apoiadas por elementos de 

engenharia de combate, artilharia de campanha e antiaérea autopropulsadas e 

outros, conforme se vê na citação abaixo: 

 

e. O poder de combate das FT Bld repousa no emprego combinado dos 
carros de combate e dos fuzileiros blindados. Este combinado CC - Fuz 
Bld deve ser apoiado por engenharia de combate blindada, artilharia de 
campanha e antiaérea autopropulsadas, morteiros pesados e por 
aeronaves do exército ou da Força Aérea (F Ae). Nas FT Bld deve-se 
buscar sempre a sinergia entre todos os elementos subordinados, de forma 
que as deficiências de uns sejam anuladas pelas possibilidades e 
características dos outros, fazendo com que o resultado final das ações do 
conjunto seja maior que a soma das ações individuais das frações que o 
integram (BRASIL, 2002, p. 1-1, grifo nosso). 

 

2.4.1 A estrutura do Batalhão de Infantaria Blindado 

 

O BIB é uma unidade orgânica da Brigada Blindada e possui em sua 

constituição 4 (quatro) Companhias (Subunidades) de Fuzileiros Blindada e 1 (uma) 

Companhia de Comando e Apoio. As Companhias de Fuzileiros Blindadas são 

compostas de 1 (uma) Seção de Comando, 3 (Três) Pelotões de Fuzileiros Blindado 

e 1 (um) Pelotão de Apoio, conforme se vê no organograma 1: 

 

 
Organograma 1 - Companhia de Fuzileiros Blindada 
Fonte: BRASIL, 2002, p. 1-15 

 

 A Companhia de Comando e Apoio é constituída por 1 (uma) Seção de 

Comando, 1 (um) Pelotão de Comando, 1 (um) Pelotão de Comunicações, 1 (um) 

Pelotão de Morteiros Pesados, 1 (um) Pelotão de Exploradores, 1 (um) Pelotão 

Anticarro, 1 (um) Pelotão de Suprimento, 1 (um) Pelotão de Manutenção e 1 (um) 

Pelotão de Saúde, conforme organograma 2: 
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Organograma 2 - Companhia de Comando e Apoio 
Fonte: BRASIL, 2002, p. 1-12 

 

Dentro do pelotão de comando, encontram-se diversos grupos, como o Grupo 

de Comando do Batalhão, Grupos da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Seções. Recentemente, foi 

aprovado, pelo Boletim do Exército de Acesso Restrito Nº 4, de 30/04/15 o novo 

Quadro de Cargos do BIB, que contempla dentre outras mudanças, o acréscimo no 

Pelotão de Comando de 1 (uma) Tu SARP, de 1 (uma) Tu de Vigilância Terrestre e 

de 1 (uma) Tu Cçd. A constituição desta Tu já foi destacada no Quadro 1, na 

página de número 21. 

Cabe ressaltar que anteriormente ao novo QC, a Tu Cçd era composta de 2 

(duas) Eq Cçd a dois homens, sendo todos sargentos. Estes sargentos eram Cçd e 

auxiliares da 3ª Seção, sendo que no momento em que se afastavam para cumprir 

missões de Cçd, deixavam uma lacuna no efetivo da seção, o que não ocorre mais. 

 

2.4.2 A estrutura da Força Tarefa Batalhão de Infantaria Blindado 

 

Quando o BIB passa a formar FT com um RCC, ele pode ceder 1 (uma) SU 

Fuz Bld e receber 1 (uma) SU CC, permanecendo com sua CCAP orgânica, 3 (três) 

SU Fuz Bld e 1 (uma) SU CC. Neste caso a FT estará forte em fuzileiros e será 

classificada como FT BIB, conforme organograma 3: 

 

 
Organograma 3 - FT BIB 
Fonte: BRASIL, 2002, p. 1-11 

 



44 
 

Outra possibilidade é que o BIB ceda 2 (duas) SU Fuz Bld e receba 2 (duas) 

SU CC, permanecendo com sua CCAP orgânica, 2 (duas) SU Fuz Bld e 2 (duas) SU 

CC. Neste cada a FT será classificada como FT equilibrada. 

 

 
Organograma 4 - FT equilibrada 
Fonte: o autor 

 

Após receber as SU CC, o comandante da FT BIB poderá formar Forças-

Tarefas nível SU, o que normalmente ocorre, aumentando ainda mais a integração 

do combinado CC-Fuz. As FT SU, dentro de uma FT BIB poderão ser classificadas 

como FT Esqd CC, FT Cia Fuz Bld e FT SU equilibrada.  

Cabe destacar a descrição dessas estruturas, para que seja possível 

diferenciar o tipo de apoio prestado pela Tu Cçd em cada situação, haja vista as 

diferenças existentes entre essas FT, particularmente no que tange a quantidade de 

homens desembarcados, que tende a ser maior nas FT Cia Fuz Bld e SU 

equilibrada. 

A FT Esqd CC (FT SU forte em CC), possui a cabeça de um Esqd CC, 2 

(dois) Pel CC e 1 (um) Pel Fuz Bld, conforme se vê no organograma abaixo: 

 

 

Organograma 5 - FT Esqd CC 
Fonte: BRASIL, 2002, p. 1-17 

 

A FT Cia Fuz Bld (FT SU forte em fuzileiros), possui a cabeça de uma Cia Fuz 
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Bld, 2 (dois) Pel Fuz Bld, 1 (um) Pel Ap e 1 (um) Pel CC, conforme organograma 6: 

 

 

Organograma 6 - FT Cia Fuz Bld 
Fonte: BRASIL, 2002, p. 1-17 

 

A FT SU equilibrada, pode possuir tanto a cabeça de uma Cia Fuz Bld, quanto 

de um Esqd CC. Em ambos os casos haverão 2 (dois) Pel Fuz Bld e 2 (dois) Pel CC 

ou 1 (um) Pel Fuz Bld e 1 (um) Pel CC. No caso da FT Cia Fuz Bld equilibrada, 

haverá também, um 1 (um) Pel Ap. O organograma 7, exemplifica uma FT Esqd CC 

equilibrada: 

 

 

Organograma 7 - FT Esqd CC equilibrada 
Fonte: BRASIL, 2002, p. 1-18 

 

2.4.3 As missões, características, possibilidades e limitações da FT BIB 

 

De acordo com o C 17-20 “Forças-Tarefas Blindadas”, as missões básicas 

das FT Bld, que o BIB pode constituir, são: 

 

(2) Força-Tarefa forte em fuzileiros blindados: 
(a) cerrar sobre o inimigo a fim de destruí-lo, neutralizá-lo ou capturá-
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lo, utilizando o fogo, a manobra e o combate aproximado; 
(b) manter o terreno, impedindo, resistindo e repelindo o ataque inimigo por 
meio do fogo, do combate aproximado e de contra-ataques. 
(3) Força-Tarefa equilibrada: 
(a) cerrar sobre o inimigo a fim de destruí-lo, neutralizá-lo ou capturá-
lo, utilizando o fogo, a manobra, o combate aproximado e a ação de 
choque; 
(b) manter o terreno, impedindo, resistindo e repelindo o ataque inimigo por 
meio do combate aproximado, do fogo e de contra-ataques; 
(c) executar movimentos retrógrados, particularmente a ação retardadora 
(BRASIL, 2002, p. 1-2 e 1-3, grifo nosso). 

 

As características, as possibilidades e limitações das Forças-Tarefas são as 

mesmas, tanto para FT BIB, quanto FT RCC e FT equilibrada, isso se deve ao fato 

de que quando as FT são formadas, as possibilidades de uma parte integrante, 

completam as limitações da outra, conforme já explicado anteriormente.  

Conhecer as características das FT Bld são fundamentais para a 

compreensão dos efeitos que o Amb Urb tem sobre essas nas Operação de Ataque 

à Localidade. De acordo com o C 17-20 “Forças-Tarefas Blindadas”, estes aspectos 

são os seguintes: 

 
1-4. CARACTERÍSTICAS DAS FORÇAS-TAREFAS BLINDADAS 
a. Mobilidade - Resultante de serem todos os seus elementos 
transportados em viaturas, cujas possibilidades técnicas permitem grande 
raio de ação, deslocamento em alta velocidade em estradas, bom 
rendimento através campo e boa capacidade de transposição de 
obstáculos, inclusive de cursos de água não vadeáveis, já que muitas das 
suas viaturas são anfíbias. 
b. Flexibilidade - Produto, particularmente, da mobilidade, estrutura e 
constituição, em pessoal e meios, que lhes conferem a possibilidade de 
mudar rapidamente a organização para o combate, o dispositivo e a direção 
de atuação, bem como lhes concedem desenvolvida capacidade de evitar 
ou romper o engajamento em combate. 
c. Potência de fogo - Função do armamento orgânico, notadamente os 
carros de combate, os morteiros, as armas automáticas e os mísseis 
anticarro. 
d. Proteção blindada - Proporcionada pela blindagem dos seus carros de 
combate e de suas viaturas blindadas. 
e. Ação de choque - Resultante do aproveitamento simultâneo de suas 
características de mobilidade, potência de fogo e proteção blindada. 
f. Sistema de comunicações amplo e flexível - Ensejado, particularmente, 
pelo material rádio de que são dotadas, que assegura ligações rápidas e 
continuadas com o escalão superior e os elementos subordinados (BRASIL, 
2002, p. 1-3). 

 

Assim como conhecer as características das FT Bld são fundamentais, 

compreender as possibilidades também o são. Através das possibilidades será 

possível entender como a Tu Cçd da FT BIB poderá maximizar essas possibilidades 

e por consequência, dotar a Unidade com novas capacidades. De acordo com o C 
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17-20 “Forças-Tarefas Blindadas”, estes aspectos são os seguintes: 

 

1-5. POSSIBILIDADES DAS FORÇAS-TAREFAS BLINDADAS 
a. As FT Bld são unidades de combate dotadas de meios suficientes para 
períodos limitados de combate. O prolongamento de suas participações nas 
operações subordina-se ao apoio logístico adequado e oportuno. 
b. As FT Bld empregam seu poder de fogo, mobilidade e poder de choque 
para: 
(1) conduzir operações ofensivas e defensivas continuadas; 
(2) aproveitar o êxito e perseguir o inimigo; 
(3) conduzir operações de segurança; 
(4) atacar e contra-atacar sob fogo inimigo; 
(5) conduzir ou participar dos movimentos retrógrados e das ações 
dinâmicas da defesa; 
(6) participar de envolvimentos e desbordamentos; 
(7) efetuar operações de junção; 
(8) executar ações contra forças irregulares; 
(9) cumprir missões no quadro da defesa interna. (BRASIL, 2002, p. 1-4). 

 

O mesmo se aplica as limitações das FT Bld, por meio delas será possível 

entender como a Tu Cçd da FT BIB poderá minimizá-las e por consequência, 

aumentar e eficiência operacional da Unidade. De acordo com o C 17-20 “Forças-

Tarefas Blindadas”, estes aspectos são os seguintes: 

 

1-6. LIMITAÇÕES DAS FORÇAS-TAREFAS BLINDADAS 
As FT Bld incorporam as limitações próprias dos blindados, sendo as 
principais, as abaixo especificadas. 
a. Quanto ao inimigo 
(1) Vulnerabilidade aos ataques aéreos. 
(2) Sensibilidade ao largo emprego de minas, armas AC e obstáculos 
artificiais. 
b. Quanto ao terreno e condições meteorológicas 
(1) Mobilidade restrita nos terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, 
pantanosos e cobertos. 
(2) Reduzida capacidade de transposição de cursos d’água pelos carros de 
combate. 
(3) Necessidade de rede rodoviária para prover seu apoio logístico. 
(4) Sensibilidade às condições meteorológicas adversas, que reduzem a 
sua mobilidade. 
(5) Poder de fogo restrito em áreas edificadas e cobertas. 
c. Quanto aos meios 
(1) Necessidade de volumoso apoio logístico, particularmente dos 
suprimentos de classe III, V e IX e de manutenção. 
(2) Limitada capacidade de transporte de seus trens. 
(3) Dificuldade em assegurar o sigilo desejável, em virtude do ruído e da 
poeira produzidos por suas viaturas, quando em deslocamentos. 
(4) Necessidade de transporte rodoviário ou ferroviário para os seus 
blindados nos deslocamentos administrativos a grandes distâncias. 
(5) Mobilidade estratégica limitada, devido ao elevado peso e ao desgaste 
nos trens de rolamento de seus blindados. 
(6) Em operações elevada dependência do apoio prestado pela engenharia, 
artilharia, logística, aviação do exército e força aérea. 
(7) Limitada capacidade de transposição de cursos de água pelos carros de 
combate (BRASIL, 2002, p. 1-4 e 1-5). 
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2.4.3.1 A influência do ambiente urbano sobre a FT BIB no Atq Loc 

 

Já foi descrito na seção 2.2 desta dissertação, quais os efeitos que o 

ambiente urbano possui sobre as operações militares. Com a finalidade de amparar 

a resposta à questão de estudo de como a Tu Cçd pode ser eficaz nas Op Atq Loc 

cumpridas pela FT BIB, nesta seção, serão abordados os efeitos e a influência do 

ambiente urbano sobre as operações da FT BIB no Atq Loc. 

As considerações civis, muito importantes nas Op Amb Urb, traduzidas pelo 

grande número de civis e de infraestruturas valiosas presentes neste tipo de terreno, 

levam a uma restrição muito grande das RE, particularmente quanto ao emprego 

dos armamentos das Vtr Bld. A VBC CC Leopard 1 A5, MEM orgânicos dos RCC, e 

por consequência das FT BIB, possui um canhão de 105mm. Em áreas urbanas e 

com RE restritivas a utilização deste armamento será prevista para último caso. 

Neste caso metralhadoras calibre .50 pol das VBTP M113 BR, também poderão ter 

sua utilização restrita, assim como o apoio de fogos de helicópteros, morteiros e de 

artilharia. 

Caso seja permitida a utilização deste tipo de armamento orgânico das VBC 

CC e das VBTP, outros dois aspectos afetam a utilização destes MEM, quais sejam: 

a detecção, observação e distâncias de engajamento curtas e o ambiente 

operacional multidimensional. 

No caso da detecção e observação curtas, tem-se a possibilidade de o 

inimigo valer-se do largo emprego de AAC, sendo lançadas por homens a pé, sem 

que sejam observados pela guarnição dos CC e dos M113 BR, sendo o último 

especialmente vulnerável a este tipo de armamento, conforme afirma MESQUITA: 

 

A configuração e a blindagem do M113 permitem o transporte de um grupo 
de combate protegido contra a ação de armamento leve e metralhadoras 
até o calibre .50, contudo, não resiste a nenhum armamento anticarro 
(MESQUITA, 2008, p.136). 

 

Observa-se também que o emprego massivo de AAC contra blindados em 

ambiente urbano já é uma prática consagrada, como se observou em diversos 

conflitos recentes, como por exemplo na Batalha de Grozny: 

 

Os Chechenos montaram times de “caçadores” de carros de combate, 
equipados com “uma massiva quantidade de AAC” que focavam acertar os 



49 
 

motores dos carros de combate russos (USA, 1999, p. 14, tradução 
nossa).14 
 

 
Figura 3 - Blindado russo destruído em Grozny 
Fonte: PINTEREST, 2017 

 

Neste contexto, tem-se ainda uma vulnerabilidade grande, quando se trata da 

utilização das metralhadoras da VBTP M113 BR e da VBC CC Leopard 1 A5 BR, 

onde é necessário que os operadores estejam com o corpo para fora da viatura, o 

que os torna alvos fáceis, conforme explica MESQUITA: 

 

Contudo, para se empregar a metralhadora do Leopard 1 A é necessário 
que o auxiliar do atirador ou o comandante estejam com o corpo exposto 
fora da torre, tornando-os vulneráveis aos fogos do campo de batalha, 
notadamente à ação de Sniper (MESQUITA, 2016, p. 7). 

 

Quanto ao aspecto ambiente operacional multidimensional, no que se refere a 

prédios com muitos andares e porões, este afeta o emprego dos meios blindados da 

FT BIB sobremaneira, em especial dos Pel CC, dada a limitação do ângulo de 

elevação e depressão do tubo do canhão. Esta limitação causa um ângulo morto 

para tiro, como se observa a seguir: 

 

Essas mesmas características, principalmente relativas à depressão criam 
uma grande vulnerabilidade que é o ângulo morto para o tiro e para a 
observação. Essa deficiência permite a aproximação de elementos a pé que 
podem danificar ou indisponibilizar o CC e até mesmo agir contra a 
guarnição embarcada, utilizando-se de granadas, ou artefatos improvisados 
do tipo coquetel molotov (MESQUITA, 2016, p.4). 

                                            
14The Chechens fielded antitank hunter-killer teams, equipped with “massive amounts of antitank 

weapons” which keyed upon the engine noise from Russian armored vehicles (USA, 1999, p. 14). 
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Figura 4 - Limitação do canhão do CC 
Fonte: MESQUITA, 2008, p.129  

 

 
Figura 5 – Ângulo morto em torno da viatura blindada 
Fonte: MESQUITA, 2008, p.130 

 

Cabe destacar que devido ao uso extensivo de Cçd utilizando telhados, 

prédios e porões, essa desvantagem tem um efeito ainda maior sobre as operações 

das FT BIB em Amb Urb, como descreve Thomas no segundo combate de Grozny 

em 1999-2000: 

   

Cçd ocupando telhados e andares altos de prédios, controlavam grandes 
vias de acesso a determinados cruzamentos. Eles forçavam a retirada dos 
russos das ruas. Cçd também podiam ser encontrados em trincheiras e 
abaixo de lajes de concreto que cobriam porões (THOMAS, 2000, p. 55, 
tradução nossa)15. 

                                            
15Snipers occupied roofs and upper floors of buildings, controlling distant approaches to specific 

intersections. They attempted to draw the Russians out into the street. Snipers also could be found 
in trenches and under concrete slabs that covered basements (THOMAS, 2000, p. 55). 
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Tem-se ainda, a limitação quanto à utilização de vias de acesso e de 

liberdade de manobra e de movimento de viaturas, que no ambiente urbano é muito 

reduzido, dificultando a manobra e a velocidade nas ações, conforme cita JÚNIOR: 

 

A restrição de mobilidade das viaturas blindadas em áreas edificadas as 
torna bastante vulneráveis em relação às AAC do inimigo, porém isso não 
deve impedir a sua utilização. Os americanos comprovaram a sua eficácia 
neste tipo de combate, desde que contem com a proteção aproximada 
proporcionada pelos Fuz Bld a pé. 
Os CC também não devem operar em coluna por entre ruas estreitas, pois 
se o CC da frente e o de trás forem imobilizados toda a coluna para e se 
torna alvo fácil. Por isso é melhor utilizar os CC em avenidas largas ou 
cruzamentos para terem uma clara linha de fogo (JÚNIOR, 2005, p. 101). 

 

Diante do exposto nesta seção, é válido inferir que apesar dos blindados 

serem um meio comprovadamente apto ao combate em áreas urbanas, existem 

diversos fatores que os afetam sobremaneira neste tipo de terreno, dificultando as 

ações e criando lacunas operacionais. É com foco nestas lacunas, que nas próximas 

seções, serão abordadas as contribuições que a Tu Cçd do BIB pode dar para 

minimizá-las. 

 

2.5 A TURMA DE CAÇADORES 

 

O Cçd é um combatente perito no tiro com armas longas e nas TTP dos 

pequenos escalões. Além disso, é multiplicador de poder relativo de combate16 e 

tem a capacidade de realizar fogo seletivo em alvos escolhidos pela sua 

importância. A definição prevista nas IP 21-2 “O Caçador”, é a seguinte: 

 

O Cçd é um "sistema de armas" de extrema valia para às forças militares e 
órgãos de segurança civis, sendo de suma importância no atual cenário 
mundial eivado de conflitos regionais, terrorismo e violência urbana. No 
contexto do emprego da Força Terrestre o Cçd é um multiplicador de 
combate eficiente a disposição de um comandante. A filosofia para o 
emprego do Cçd pode ser traduzida pela seguinte frase: "Um tiro, uma 
baixa" (BRASIL, 1998, p.1-1). 
 

                                            
16Valor comparativo da capacidade combativa de duas forças oponentes levando em conta não só a 

comparação quantitativa e qualitativa dos meios físicos (elementos de manobra, de apoio, de 
comando), mas também as condições situacionais (atitude, dispositivo, terreno, disponibilidade de 
informações) e os atores morais (valor profissional dos comandantes e valor moral das tropas 
envolvidas) (BRASIL, 2014a, p. 169, Parte 2 – Termos e Definições). 
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A organização da Tu Cçd prevista nas IP 21-2, foi desenhada para contemplar 

todas as unidades de Infantaria do EB, independente da sua especialidade, indo 

além e também adotando tal organização para o Cçd Op Esp. Cabe ressaltar que, 

para o desenho desta turma, não foram levadas em conta as peculiaridades que 

cada tipo de Infantaria do EB possui e que após a publicação das IP 21-2, foram 

publicados novos QC destas unidades, que alteram a organização desta fração. 

As Eqp Cçd são equipadas e armadas com MEM específicos para a missão e 

junto com eles formam um “Sistema de Armas”. Esses MEM, normalmente incluem 

fuzis de precisão em dois calibres .308 Win, (ou 7.62 mm), para prover tiros anti-

pessoal até 800m e .50 pol (ou 12,7 mm), para prover tiros anti-pessoal e anti-

material até 1800m. 

Uma grande variedade de armamentos e calibres são utilizados por outros 

países, entretanto, esse assunto não é alvo desta pesquisa. Sobre este assunto, 

basta o conhecimento de que as Eqp Cçd têm condições de bater alvos entre 300 e 

1800m. 

Além destes armamentos o observador/segurança ainda conduz um fuzil de 

assalto equipado com lança granadas 40mm, para proteção aproximada da equipe e 

para romper contato com inimigo caso a equipe seja comprometida. Os 

equipamentos óticos incluem luneta e binóculos de precisão para longo alcance, 

equipamento de EVN e telêmetros laser.  

A seguir, serão abordados os principais aspectos conceituais e táticos da Tu 

Cçd, utilizados pelo EB e por Forças Armadas de outros países, com a finalidade de 

desenvolver o assunto de maneira didática. Desta forma, será possível avaliar a 

eficácia da doutrina de emprego tático da Tu Cçd do EB, nas operações de Atq Loc 

cumpridas pela FT BIB, que é um objetivo específico desta dissertação. 

 

2.5.1 Princípios de emprego da Tu Cçd 

 

Na doutrina do EB, existem 9 (nove) princípios básicos que norteiam o 

emprego da Eqp de Cçd. Estes princípios são descritos nas IP 21-2, ainda em vigor. 

No Caderno de Instrução CI 21-2/2 “O Caçador”, que deixou de estar em 

experimentação em 2008, os princípios estão descritos com outra redação.  

Além do Brasil, para este item específico, foram verificadas as doutrinas dos 

Exércitos dos EUA, da Espanha, Colômbia e dos Marines dos EUA. Dos 
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pesquisados, apenas o Exército Colombiano possui princípios similares. As outras 

corporações não descrevem seus princípios de emprego do Cçd explicitamente, mas 

tacitamente e ao longo dos capítulos de emprego tático em seus manuais. 

Com a finalidade de visualizar e comparar os princípios encontrados dentro 

do próprio EB com os do Exército da Colômbia, foi montado um quadro comparativo. 

O quadro possui três colunas e em cada uma delas encontram-se os conceitos 

relativos a uma publicação. Dentro das colunas, encontram-se listados os princípios, 

sendo que cada um possui um número de ordem correspondente a sequência que 

aparece no manual. Os conceitos foram agrupados e alinhados pela similaridade, 

como se observa no quadro 5: 

 

Brasil IP 21-2, 1998 Brasil CI 21-2/2, 2006 Colômbia EJC 3-99, 2003 

1º O Cçd só atira em alvos 

selecionados 

1º O Cçd atira em alvos 

selecionados 

2º Empregar o máximo das 

capacidades do Cçd 

2º O Cçd deve furtar-se da Obs 

Ini 

2º O Cçd deve furtar-se da Obs 

Ini e só atira a uma distância 

segura 

1º Mobilidade e Observação 

3º Empregar as crtr do 

terreno como uma vantagem 

3º A melhor defesa contra um 

Cçd é um Cçd 

7º Em determinadas situações, 

a melhor defesa contra o Cçd Ini 

é o Cçd amigo 

- 

4º O Cçd deve ser protegido 

pela tropa amiga 

4º Sempre que possível, o Cçd 

atua protegido pela tropa amiga 

- 

5º O Cçd deve possuir um fuzil 

e munições especiais 

5º O Cçd deve ter fuzil, 

munição, equipamentos e 

treinamento específicos 

- 

6º O controle sobre suas ações 8º O ponto focal do emprego do 

Cçd é saber controlar as suas 

ações, sem retira-lhe a 

liberdade de ação e a 

flexibilidade 

5º Garantir a fluidez das 

operações 

7º O Cçd é o maior conhecedor 

de suas próprias possibilidades 

de emprego e limitações 

6º O Cçd é o maior conhecedor 

de suas próprias capacidades, 

limitações e possibilidades de 

emprego e deve ser ouvido em 

realação a isto, quando a ele se 

atribuir alguma missão 

4º Explorar as deficiências 

do inimigo 

7º Segurança 

8º O Cçd trabalha em dupla 3º O Cçd trabalha em dupla com 

o observador 

- 

9º O Cçd desloca-se para 

ocupar sua posição o mais cedo 

possível 

9º Em princípio, os Cçd 

começam a atuar de 24 a 48 

horas antes do início da operção 

tática na qual a U a que 

pertencem estiver empenhada 

6º Surpresa 

QUADRO 5 - Comparação dos princípios de emprego da Eq Cçd 
Fonte: o autor 
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Observa-se que todas as publicações, possuem conceitos similares, sendo a 

do CI 21-2/2 a mais completa e refinada. Em virtude do observado, os conceitos do 

caderno de instrução serão utilizados, no capítulo 4, para a análise e comparação 

das doutrinas de emprego estudadas nesta dissertação. 

 

2.5.2 A organização da Tu Cçd 

 

Atualmente, a doutrina de emprego da turma de caçadores do BIB, é a 

prevista nas IP 21-2, O Caçador (1998), cuja a constituição é a de duas equipes de 

caçadores. Cada equipe é organizada a dois homens cada, como se observa no 

organograma 8 a seguir: 

 
Organograma 8 - Constituição da Tu Cçd em uma U de Infantaria  
Fonte: BRASIL, 1998, p.1-3 

 

Apesar da previsão de duas Eqp Cçd por BIB, a previsão em QCP é de 

apenas uma. A constituição das Tu Cçd e Eqp Cçd é variável no cenário mundial. 

Em outros países, em uma Unidade, existem desde pelotões de caçadores com 36 

homens, até Tu Cçd com 4 homens, dependendo de que tipo de unidade essa Tu é 

orgânica e das suas missões. Não há um consenso formado quanto a qual deve ser 

esse número de militares habilitados por batalhão, existe sim, uma tendência do 

aumento do número destes cargos por unidade, sendo levado em consideração, 

principalmente, o aspecto segurança nas operações. 

Já impulsionado por esta tendência e alinhado com o Processo de 

Transformação do Exército Brasileiro, o QC do BIB foi revisado em 2015, onde a Tu 

Cçd foi modificada, conforme já explicado na seção 2.4.1.  
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A partir desta revisão, a Tu Cçd do BIB passou a ter em sua constituição, 1 

Chefe da Turma (Ch Tu), 1 Motorista e 3 Eqp Cçd, essas por sua vez constituídas 

por 3 homens. A Eqp Cçd é formada por 1 Chefe de equipe e observador, 1 atirador 

e 1 segurança. Todos os 3 integrantes da equipe são especialistas e podem revezar 

as funções entre si, evitando a fadiga e o stress causado pelo combate urbano e 

pelos longos momentos de espera, característicos da missão do Cçd. 

 

2.5.2.1 A Tu Cçd de outros países 

 

Diante do exposto, esta seção descreverá a constituição das Tu e Eqp Cçd 

dos Exércitos dos EUA, do Canadá, da Colômbia, da Espanha e dos Marines dos 

EUA, visando comparar os aspectos que levaram a tais organizações. A 

comparação visa criar bases para se responder parte da questão de estudo: 

levando-se em conta as doutrinas dos Exércitos dos EUA, do Canadá, da Colômbia, 

da Espanha e dos Marines dos EUA, a doutrina de emprego da Tu Cçd do EB, no 

Atq Loc realizado pela FT BIB, contempla os aspectos necessários ao combate 

atual? 

Seguindo o previsto nas IP 21-2, cada Brigada Brasileira possuiria 4 Cçd por 

Unidade de Infantaria prevista em sua constituição. Desta forma o número de 

caçadores pode variar entre 8 a 12 por brigada. Seguindo o previsto em novo QC do 

BIB, uma Brigada Blindada Brasileira, possuiria 20 Caçadores, sendo cada Tu Cçd 

dos dois BIB a 10 homens. 

No Exército dos EUA, a quantidade de Cçd por Brigada, varia de acordo com 

a natureza das mesmas. A quantidade de Tu e de Eqp também são variáveis, 

seguindo o mesmo princípio. As Eqp Cçd podem ser de 2, 3 ou 4 homens. Nas Eqp 

de 2 e 3 Cçd, todos obrigatoriamente possuem o curso de caçador. Já na Eqp Cçd 

de 4 homens, é recomendado que todos sejam habilitados para função de Cçd, mas 

admite-se que apenas dois o sejam. Nas Eqp de 3 e 4 homens, os militares que não 

ocupam função de atirador e observador, são designados seguranças da Eqp (USA, 

2009, p. 1-5). 

As Infantry Brigade Combat Team (Light) – IBCT, possuem 27 Cçd, sendo 1 

Tu Cçd, com 10 homens, em cada um dos dois Batalhões de Infantaria e 1 Tu Cçd a 

7 homens no Batalhão de Reconhecimento (USA, 2009, p. 1-5). 

As Heavy Brigade Combat Team (Mechanized) – HBCT, equivalentes às 
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Brigadas Blindadas Brasileiras, possuem 20 Cçd, sendo 1 Tu Cçd, com 10 homens, 

em cada um dos dois Batalhões de Infantaria (USA, 2009, p. 1-5). 

As Stryker Brigade Combat Team – SBCT, possuem 51 Cçd, sendo 1 Tu Cçd, 

com 10 homens, em cada um dos 3 BI, 1 Tu por SU dos BI (perfazendo um total de 

18 homens) e 3 claros de Cçd para assessores, um por BI (USA, 2009, p. 1-5). 

Observa-se que a constituição predominante para as Tu Cçd do Exército dos 

EUA é a de 10 homens, onde 1 é o Ch Tu e os outros 9 são divididos em 3 Eqp de 3 

Cçd. 

Os Fuzileiros Navais dos EUA, possuem uma organização de Unidades 

diferente do Exército Brasileiro. Apesar de existirem brigadas, regimentos e 

batalhões como no Brasil, as brigadas são organizações não muito comuns, que 

enquadram um ou mais regimentos. Por sua vez, os regimentos, enquadram três ou 

quatro batalhões, se constituindo de maneira similar a brigada brasileira. 

Nos regimentos, tem-se um Pelotão de Caçadores com 36 homens. O pelotão 

é dividido em 3 Tu Cçd, cada uma a 11 homens. Estes por sua vez, são divididos em 

5 Eqp de Caçadores de 2 homens, conforme se observa no organograma 9: 

 

 
Organograma 9 - Constituição do Pel Cçd orgânico de um RI - USMC  
Fonte: USA, 2016, p.1-5, tradução e adaptação nossa 

 

Nos Batalhões de Infantaria são previstos 8 Cçd no Pelotão de Vigilância e 

Aquisição de Alvos composto por 1 Ch Tu e 4 Eqp Cçd a 2 homens, conforme 
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organograma 10:  

 

 
Organograma 10 - Constituição da Tu Cçd orgânica de um BI - USMC 
Fonte: USA, 2016, p.1-4, tradução e adaptação nossa 

 

Observa-se que não existe uma constituição predominante para as Tu Cçd 

dos Fuzileiros Navais dos EUA, entretanto, fica evidente que os mesmos trabalham 

com 1 Ch Tu e os outros Cçd são divididos em Eqp de 2 Cçd. 

Atualmente no Exército Canadense, os BI possuem um Pelotão de 

Reconhecimento, do qual a Seção de Caçadores é orgânica. A Seção de Caçadores 

possui 18 militares onde 1 é o Ch Seção, 1 é o motorista da seção e os outros 16 

são divididos em 4 Eqp de 4 Cçd, conforme descreve PETERSEN:  

 

O Batalhão é uma organização grande e robusta: ambos os elementos de 
reconhecimento e caçadores aumentaram ao longo dos 20 últimos anos. A 
fonte de doutrina mais recente, o B-GL-394-002, Manobra e 
Reconhecimento Terrestre, estabelece o Pelotão de Reconhecimento de 
Infantaria, a 4 Turmas de Reconhecimento de 8 homens e a duas Turmas 
de Caçadores, também de 8 homens (PETERSEN, 2016, p. 66, tradução 
nossa).17 
 

Na revista The Canadian Army Journal, o Major Cole Petersen analisa a 

Infantaria Canadense, após a experiências dos 12 anos de conflito no Afeganistão, e 

monta uma proposta para a nova organização que essa deve ter. Segundo o Major, 

a Seção de Caçadores, deveria ser reduzida de 18 para 12 militares, passando de 2 

Tu Cçd de 8 homens para apenas 1 Tu Cçd de 12 homens. As Tu Cçd deveriam ser 

divididas em 3 Eqp Cçd de 4 homens (PETERSEN, 2016, p.66). 

                                            
17The battalion is a large and robust organization: both the recce and sniper elements have grown 

over the last 20 years. The most current doctrinal source, B-GL-394-002, Ground Manoeuvre 
Reconnaissance, establishes infantry recce platoons at four recce sections of eight and two sniper 
sections of eight (PETERSEN, 2016, p. 66). 
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Do exposto, observa-se que existe uma tendência, pautada em experiências 

reais de combate no Afeganistão, que esse número seja reduzido para 1 Tu Cçd a 3 

Eqp de 4 homens. 

O Exército Colombiano emprega seus caçadores, de tropa convencional, em 

duplas, sendo que em cada Batalhão de Infantaria, o ideal é que se tenham 3 Eqp 

Cçd de dois homens, como se vê no EJC 3-99 (2003): 

 

O ideal é que nas unidades de infantaria, a Tu Cçd possua 6 homens, 
organizados em 3 Eqp (duplas). Podem desempenhar missões duplas, 
conforme as exigências (COLOMBIA, 2003, p. 32, tradução nossa).18 

 

Apesar da unidade básica do Exército Colombiano ser de dois homens, fica 

evidente que essa organização pode variar e deve ser flexível, de acordo com as 

necessidades de uma operação ou Força, conforme se vê abaixo: 

 

Ainda que o Cçd seja um combatente altamente especializado para 
combater isoladamente, a organização mínima que se recomenda é a de 
duplas [...]. Mas, no entanto, a organização das Tu Cçd é flexível e capaz de 
se adaptar às exigências da guerra ou as necessidades de uma Força 
(COLOMBIA, 2003, p. 32, tradução nossa).19 

 

Em seu manual de Caçadores, os colombianos descrevem 4 tipos de Tu Cçd, 

variando o número Eqp Cçd e de homens que os formam. Observa-se que em 2 

tipos de Tu Cçd, as pesadas e a de Forças Especiais, as Eqp de Cçd são formadas 

por 4 homens e que nas Tu Cçd de Comandos e convencionais são formadas por 

uma dupla. Não houve uma predominância no formato das Tu e Eqp Cçd 

Colombianas, mas sim um consenso geral de que esta fração deve ter uma 

constituição flexível e variável. 

O Exército Espanhol utiliza uma abordagem diferente dos outros, pois 

possibilita que o Cçd seja empregado individualmente, em duplas ou em trios. 

Observa-se no MI6-028 (1999), que apesar das 3 constituições de equipes, a mais 

usual será em duplas, pelos seguintes motivos: 

 

                                            
18Lo ideal en las unidades de infantería, es organizar el elemento de francotiradores con seis 

hombres, organizados en tres binomios. Pueden desempeñar doble misiones, según los 
requerimientos (COLOMBIA, 2003, p. 32). 

19Aunque el francotirador es un combatiente altamente calificado para combatir de manera autónoma, 
la mínima organización en francotiradores que se recomienda es “el binomio” […]. Mas sin embargo 
la organización de unidades de francotiradores es flexible y se pude ajustar a las exigencias de la 
guerra o a las necesidades de una Fuerza (COLOMBIA, 2003, p. 32). 



59 
 

- Facilita a observação estática por longos períodos de tempo. 
- Permite aumentar a segurança, com uma escolta dotada de arma 
automática, em caso de contato com o inimigo. 
- Proporciona apoio moral, muito necessário, tendo em vista as condições 
de isolamento em que os Cçd atuam. 
- Facilita a observação e correção do tiro. 
- Possibilidade de portar um equipamento rádio de campanha de médio 
porte. 
- Facilita o adestramento. O mais antigo da dupla exercerá a função de 
comando e será o responsável pelo adestramento progressivo da sua dupla 
(ESPAÑA, 1999, p. 1-2, tradução nossa).20 

 

No Exército Espanhol, o emprego de caçadores é centralizado a nível 

Brigada. Os atiradores dos Batalhões, dotados com fuzis de precisão, são 

considerados como Atiradores de Precisão (ESPAÑA, 1999, p. 1-2). 

Observa-se, entre todas as constituições estudadas, uma grande variação no 

efetivo das Tu Cçd e das Eqp Cçd. Aliado a este fato, verifica-se que um efetivo 

entre 10 e 12 homens é o mais adotado para as Tu Cçd. Verifica-se ainda, que o 

efetivo da equipe também variou, predominantemente de 2 a 4 homens.  

Com foco na constituição variável das Turmas e principalmente nas Eqp Cçd, 

infere-se que as principais características adotadas para a montagem destas, são o 

da Flexibilidade e da Adaptabilidade. Utilizando-se destas características, as equipes 

se adaptam de acordo com a tarefa recebida, podendo cumprir qualquer tipo de 

missão de Cçd, atuando com a constituição variável. 

 

2.5.2.2 Atribuições dos membros da Tu Cçd 

 

Com foco na constituição variável, já apresentada, esta seção irá abordar 

quais atribuições cada membro da Tu Cçd deve ter dentro da mesma.  

A organização básica das frações de Cçd é a de uma Tu Cçd, dotada de duas 

ou mais equipes. Dentro da Tu, tem-se o Ch Tu Cçd e dentro das Eqp, haverá no 

mínimo um Observador (e Ch Eqp) e um atirador. Poderá haver ainda na Eqp Cçd, 

mais homens, em funções de segurança e de rádio operador. 

                                            
20- Facilita la observación estática por largos períodos. 

- Permite contar con la seguridad que proporciona un escolta con a arma automática en caso de 
contacto con el enemigo. 
- Proporciona apoyo moral, tanto más necesario en función de las condiciones de aislamiento en 
que actúen. 
- Facilita la observación y corrección del tiro. 
- Posibilidad de contar con un radioteléfono medio. 
- Facilita el aprendizaje. El más veterano ejercerá el mando y será el responsable del adiestramiento 
progresivo de su pareja. (ESPAÑA, 1999, p. 1-2). 



60 
 

O Ch Tu Cçd é o Assessor de Assuntos de Caçador, militar responsável pelo 

adestramento e coordenação da turma, assim como pelo assessoramento ao 

comando de como empregá-la. O Ch Tu Cçd é Cçd e deve ser profundo conhecedor 

de todos os assuntos relacionados as TTP de Cçd. De acordo com USA (2009, p.1-

6), o Assessor de Assuntos de Caçador tem as seguintes atribuições: Conhecer a 

capacidades dos Cçd, assessorar o comando, coordenar todos os aspectos 

referentes a missões, realizar um treinamento realista, expedir ordens as Eqp Cçd 

(por meio de O Op ou O Frag), fiscalizar os planejamentos, preparação e ensaios 

para missões e realizar o debriefing após o retorno das operações. 

O Ch Eqp Cçd é o militar mais antigo e mais experiente dentro da Eqp e por 

este motivo, é o responsável direto pelo cumprimento da missão. Além de ser o Ch 

Eqp, também exerce a função de Observador (Spotter) e por sua vez é o 

responsável por identificar os alvos corretamente, calcular distâncias, ventos e todos 

os parâmetros que influem na trajetória do tiro, monitorar qualquer mudança que se 

apresente no ambiente e na situação e repassar os dados para o atirador e após o 

disparo, observar a trajetória da munição e prover o atirador das correções para os 

engajamentos subsequentes (USA, 2009, p. 1-7). O observador também é o 

responsável por confeccionar a caderneta de tiro do atirador, onde são lançados 

todos os parâmetros de cada disparo e onde é feito o roteiro de tiro da fração21. 

O Atirador é o Cçd responsável por executar a ação integrada de atirar e que 

cumprirá a missão primária, propriamente dita. Segundo (USA, 2009, p.1-7) é o 

responsável por prover disparos precisos a longa distâncias em alvos chaves ou 

oportunos, executar corretamente todas as fases da ação integrada de atirar, 

realizar a leitura correta do alvo e regular o armamento corretamente, de acordo com 

as correções recebidas pelo observador. 

Dependendo da constituição da Eqp, 3 ou mais homens, serão acrescidos os 

seguranças, que segundo VALLE, são elementos fundamentais na Eqp de Cçd: 

 

[...]em operações em ambientes hostis, como no Iraque ou no Afeganistão, 
são acrescentados outros elementos para prover segurança à equipe, já 
que esta normalmente perde parte da consciência do que ocorre nas suas 
proximidades devido à perda do campo visual quando se observa algo em 
profundidade. Também podem ser acrescidos elementos com o propósito 
de revezamento na observação prolongada de setores de tiro, já que a 

                                            
21 Documento que contém o croqui da A Op, com estimativas de distâncias, imagens fotográficas e 

outras mídias, que serão utilizadas para o correto cumprimento da missão e no debriefing da 
equipe. 
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dupla não consegue permanecer durante muitas horas sem sofrer uma 
degradação nas suas capacidades de percepção (VALLE, 2014, p.77). 

 

Na equipe a 3 e 4 homens o observador realizará a operação dos meios de 

C2. Quando a equipe tiver 5 ou mais homens, o Ch Eqp será o responsável pela 

operação do rádio e dos sistemas de C2 e o segurança será o responsável por 

outras atividades subsidiárias, importância confirmada conforme VALLE: 

 

Com o advento de novos meios de transmissão de dados é também útil 
acrescentar à equipe um elemento responsável pelo enlace das 
comunicações e para trabalhar os dados colhidos para seu posterior envio 
ao escalão superior. [...] Para evitar que a dupla de caçador e observador se 
desengajem de seu papel primordial – que é a prontidão na intervenção 
pelo fogo – um outro integrante normalmente reforça a equipe de caçadores 
priorizando a execução de tarefas subsidiárias, como a logística diversa ao 
ocupar por um período demasiado o local de observação; auxiliar nas 
tarefas de transporte de material, nos casos onde é preciso, por exemplo, a 
utilização de técnicas de escalada na ocupação de posições;  e  também  
para  a  realização  de  segurança  complementar  da  própria equipe, uma 
vez que esta, focando em detalhes de um cenário específico, por vezes 
perca a visão global de suas proximidades (VALLE, 2014, p.77 e 78). 

  

2.5.3 Missões, capacidades e limitações da Tu Cçd do BIB 

 

A principal missão do Caçador é a de apoiar as Operações de Combate, 

através de fogos preciso e de longa distância sobre alvos selecionados. A missão 

secundária do Caçador é a de levantar informações sobre o Campo de Batalha 

(COLOMBIA, 2003, p. 31). 

As definições das missões do Cçd, presentes no manual colombiano, são as 

mesmas presentes nos manuais dos Exércitos Espanhol e dos EUA, e dos Fuzileiros 

Navais dos EUA. 

Nas IP 21-2, não existe definição das missões primárias e secundárias, 

somente a distribuição de algumas tarefas oriundas destas missões. Cabe ressaltar 

que no CI 21-2/2, já existem as mesmas definições dos outros países. Com isso, é 

válido inferir que existe um consenso mundial de quais são as missões do caçador. 

As missões primárias e secundárias da Tu Cçd podem ser divididas em 

atividades, que serão abordadas na próxima seção. 

 

2.5.3.1 Atividades da Tu Cçd 

 

Através do levantamento bibliográfico realizado, observa-se que dentro da 
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missão principal do Cçd, a Turma pode executar as seguintes atividades: realizar 

operações contra caçadores, eliminar alvos selecionados de acordo com sua 

importância, apoiar pelo fogo preciso e realizar tiros anti-material. 

A operação contra caçadores, dentro da missão primária dos Cçd, pode ser 

considerada como a tarefa mais importante no Amb Urb, em virtude da necessidade 

de se neutralizar esse meio inimigo o mais rápido possível, prevenindo as forças 

amigas de baixas e da grande ação psicológica que um Cçd inimigo pode exercer 

sobre as operações, como destaca DEAROLPH (2002, p. 6, grifo nosso) “Engajar e 

eliminar alvos não são as únicas ações dos Cçd, além destas, o efeito psicológico 

que suas ações causam, reduzem a vontade de lutar do inimigo”22. 

Tem-se observado um aumento da utilização de franco atiradores e Cçd no 

cenário mundial e associado a isso, a facilidade de acesso a armamentos 

especializados de Cçd, tornam tal ameaça ainda mais provável e importante, como 

destaca DEAROLPH: 

 

O segundo elemento das ameaças urbanas são os Cçd inimigos. Desde o 
final da Guerra Fria, as forças inimigas têm aumentado suas capacidades 
de realizar ações com Cçd, e consequentemente, sofisticaram seu 
emprego. [...] Incidentes durante os conflitos recentes, em que houve 
combates em áreas urbanas, indicam que o inimigo considera que o 
emprego de Cçd é uma ferramenta importante na tentativa de mitigar as 
vantagens das Forças Armadas Norte-Americanas (DEAROLPH, 2002, p. 
14). 

 

O incremento das ações de franco-atiradores nos conflitos recentes, revelam 

uma vulnerabilidade sobre a qual os comandantes devem agir, as TTP existentes de 

ações contra caçadores são desenvolvidas para lidar com a ameaça após o primeiro 

disparo e não antes do mesmo, como destaca DEAROLPH: 

 
A maior parte das TTP contra caçadores visam executar medidas 
individuais e de pequenas frações após o disparo do Cçd inimigo, e não 
antes; consequentemente, as manobras das pequenas frações são 
desenvolvidas para responder ao fogo do Cçd inimigo, envolvendo métodos 
reativo ao invés de pró ativos (DEAROLPH, 2002, p. 26, tradução nossa)23. 

 

A despeito do incremento das tecnologias que visam lidar com a ameaça do 

                                            
22Not only do snipers engage and eliminate targets, but the psychological effect on the enemy 

resulting from effective sniping also reduces his will to fight (DEAROLPH, 2002, p. 6). 
23Most counter-sniping tactics, techniques, and procedures address measures which individual 

soldiers and small units employ once an enemy sniper fires, not before; consequently, small unit 
battle drills designed to respond to sniper fire involve reactive vice proactive methods (DEAROLPH, 
2002, p. 26). 
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Cçd Inimigo, como radares sonoros, sistema de detecção de disparo pela chama, 

radares de vigilância terrestre e equipamentos de visão termal, tais equipamentos 

possuem deficiências. Os dois primeiros, assim como as TTP, só são efetivos após o 

primeiro disparo e os dois últimos tem sua eficiência extremamente reduzida pelo 

Amb Urb. Desta forma, como destaca DEAROLPH, a melhor maneira de lidar com 

tal ameaça, podendo se antecipar ao primeiro disparo é utilizando um Cçd amigo: 

 

A única maneira de detectar e engajar eficientemente o um Cçd inimigo, 
requer o emprego de Cçd amigos. O treinamento e o equipamento de Cçd, 
combinados com um planejamento efetivo, provê a melhor oportunidade de 
se eliminar um Cçd inimigo antes de se concretizarem baixas amigas no 
Amb Urb (DEAROLPH, 2002, p. 37, tradução nossa)24. 

 

Para se obter sucesso nas operações contra caçadores, é fundamental que a 

Tu Cçd realize um planejamento detalhado, pois uma operação como essa é 

essencialmente uma batalha entre dois soldados altamente treinados. Para isso, 

alguns passos deverão ser seguidos: determinar a ameaça, colher informações 

sobre ela, determinar padrões de ação do inimigo, determinar o melhor local e 

horário para engajá-lo e engajá-lo (USA, 2009, p. 8-24).  

Uma segunda atividade que pode ser cumprida pela Eqp Cçd é eliminar alvos 

selecionados de acordo com sua importância. Dentro desta atividade, pode-se 

destacar as seguintes tarefas: Eliminar líderes inimigos, observadores avançados, 

armas automáticas, armas anticarro, pessoal de comunicações, comandantes e 

atiradores de Vtr Bld e motoristas de Vtr. Tais alvos devem ser eliminados mediante 

ordem ou seguindo a intenção do Cmt Btl, emitida na fase de planejamento. Os 

alvos podem ser previamente estabelecidos ou serem de oportunidade. 

Dentro da atividade apoiar pelo fogo preciso, destacam-se as tarefas de negar 

acesso ao inimigo a determinadas áreas, iludir o Ini quanta a real direção de ataque, 

realizar segurança de comboios e segurança de tropa desembarcada. Esta atividade 

é de grande importância na fase de progressão no interior da localidade pela FT BIB, 

pois é por meio dela que a manobra poderá ser executada com mais segurança e 

eficiência.  

Uma Eqp Cçd ocupando PFT no local do objetivo, poderá negar ao inimigo a 

                                            
24The only feasible way to detect and effectively engage an enemy sniper requires the employment of 

friendly snipers. Sniper training and equipment, combined with an effective employment plan, 
provide the best opportunity to eliminate an enemy sniper threat before accruing friendly casualties 
in an urban environment (DEAROLPH, 2002, p. 37). 
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utilização de uma determinada via de acesso. Múltiplas Eqp Cçd lançadas ao longo 

de um E Prog podem realizar segurança de um comboio que se desloca por ele e 

ainda, Eqp Cçd lançadas em pontos críticos e em locais de obstáculos, poderão 

realizar a segurança da tropa que desembarque, seja para a transposição do ponto 

crítico, ou para a redução do obstáculo. 

Realizando tiros anti-material, a Eqp Cçd poderá: neutralizar material de 

comunicações, inutilizar viaturas, destruir equipamentos óticos e de busca de alvos, 

trazendo vantagens para tropa amiga. No cumprimento desta atividade, será 

utilizado prioritariamente os disparos com fuzil de calibre e munição adequada ao 

alvo, como destaca ESPAÑA: 

 

Destruição ou neutralização de armamento ou material de elevada 
importância (mísseis, aviação em solo, radares, veículos, etc.), usando uma 
munição adequada ao material a ser inutilizado (ESPAÑA, 2007, p. 1-32, 
tradução nossa)25. 

 

Durante o cumprimento de sua missão primária, a Eqp Cçd também executa 

sua missão secundária de busca de informações, podendo desenvolver as seguintes 

atividades: 

a) realizar vigilância; 

b) monitorar RIPI, obtendo informes para a sua unidade; 

c) observar e controlar fogos indiretos; 

d) realizar busca de explosivos; e 

e) realizar observação noturna e diurna da área de objetivo. 

Realizando vigilância, a Eqp Cçd poderá dar o alerta oportuno de 

aproximação da força inimiga, reportando detalhes quanto ao seu DiCOVAP e 

impedindo que a força amiga seja surpreendida. A vigilância é uma ação de 

segurança e poderá ser dividida em tarefas como a vigilância de flanco, de rotas de 

ataque e de contra-ataque inimigo. 

O monitoramento de RIPI é uma atividade que se confunde com a vigilância, 

entretanto, difere da mesma em virtude de sua finalidade, que não é de segurança, 

mas sim de observação. No monitoramento de RIPI, a Eqp Cçd estará posicionada 

de forma que possa observar as ações tomadas pelo inimigo e que vão revelar qual 

                                            
25Destrucción o neutralización de armamento o material de elevada importancia (misiles SS y SA, 

aviación en suelo, radares, vehículos, etc.), usando una munición adecuada al material a inutilizar 
(ESPAÑA, 2007, p. 1-32). 
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a linha de ação inimiga será adotada, provendo o CFT BIB de uma maior 

consciência situacional. 

O Cçd, por meio de sua apurada técnica de observação, e valendo-se de 

seus equipamentos óticos de grande precisão, pode executar a atividade de 

observar e controlar fogos indiretos com grande precisão, auxiliando a FT BIB no 

cumprimento das missões em que tais armamentos podem ser empregados. 

Nos conflitos recentes, particularmente no oriente médio, observa-se um largo 

emprego de artefatos explosivos no Amb Urb. Esses artefatos podem ser oriundos 

de falha de funcionamento ou da ação do homem e são os chamados explosivos 

improvisados. Tal crescimento fica bem evidente, conforme explica Action Armed 

Violence (AOAV, 2017, p. 23, tradução nossa): “Em 2016, os explosivos 

improvisados resultaram pelo menos uma morte em 48 países e territórios 

diferentes, um a mais do que no ano anterior. Esse é o maior número já levantado 

pela AOAV.26”  

Tais artefatos são utilizados com a finalidade de causar baixas e minar à 

vontade lutar das tropas amigas. A incerteza, o grande impacto psicológico que a 

explosão e consequentes baixas causadas por este método causam na tropa amiga 

e na população civil, elevou esta ameaça a uma consideração importante na tomada 

das decisões dos comandantes militares. 

Devido ao seu “treinamento extensivo no emprego de equipamentos óticos, o 

Cçd é um meio efetivo de busca destes explosivos improvisados” (USA, 2009, p. 8-

26) e pode ser utilizado para a execução desta atividade, como integrante de uma 

força que realiza uma operação de contra explosivos improvisados, ou 

simplesmente, observando o seu setor de tiro em busca de evidências que possam 

revelar um explosivo que possa vir a prejudicar a missão da FT BIB. 

A última atividade, levantada na pesquisa bibliográfica, que pode ser 

executada pela Eqp Cçd é a observação diurna e noturna da área de objetivo. 

Também chamada de “Olhos no Objetivo”, essa possibilita que a Eqp Cçd, já 

infiltrada e ocupando a sua PFT, realize a observação do Objetivo, mantendo o CFT 

BIB informado, em tempo real, do que acontece naquela local. 

O trecho do estudo a seguir, conduzido pela RAND Corporation sobre a 

Batalha de Sadr City em 2008, destaca a importância que os Cçd têm no combate 

                                            
26In 2016, IEDs resulted in at least one casualty in 48 different countries and territories, one more than 

the previous year. This is the highest number ever recorded by AOAV (AOAV, 2017, p. 23). 
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urbano e exemplifica 4 capacidades que a Tu Cçd tem, a de conduzir operações 

contra caçadores, a de realizar a vigilância, o monitoramento de RIPI e a de ser 

especialista nas operações de busca de artefatos explosivos: 

 

Caçadores permanecem um importante facilitador nas Operações 
Urbanas 
Caçadores são importantes ativos as operações urbanas. Eles são 
elementos chaves, particularmente nas operações contra caçadores e para 
coleta de inteligência. Na batalha de Sadr City, Caçadores de operações 
especiais, tiveram um papel crítico na supressão de Cçd inimigos na 
construção da GOLD WALL. Cçd de tropa convencional, dos níveis batalhão 
e companhia, tiveram um papel parecido, realizando a vigilância das 
operações das companhias. Como a FT 1-6 IN descobriu, eles também 
foram extremamente úteis no papel de monitoramento. Nós também 
devemos mencionar o importante papel que os Cçd tiveram no treinamento 
das Companhias de Engenharia de limpeza de rotas, orgânica das brigadas. 
Os engenheiros acharam que o treinamento que eles receberam dos Cçd, 
para escanear o terreno, em busca de anomalias, foi a capacidade mais útil 
que eles tiveram na detecção de explosivos improvisados (JOHNSON, 
2013, p. 109, tradução nossa)27. 

 

Algumas tarefas são comuns em atividades desempenhadas pela Eqp Cçd, 

por serem meios necessários para o cumprimento das mesmas. Dentre estas, 

destacam-se a infiltração, a ocupação de PFT, estabelecimento de segurança 

aproximada, abertura e operação da rede rádio e a exfiltração. Tais tarefas são 

extremamente específicas e somente serão citadas nas seções posteriores, não 

sendo alvo de estudo desta pesquisa. 

 

2.5.3.2 Capacidades e Limitações da Tu Cçd 

 

Conhecer as capacidades e limitações de emprego de qualquer fração é 

fundamental para o cumprimento das missões que lhe são atribuídas. Para a Tu e 

Eqp Cçd esse entendimento se reveste de uma importância ainda maior, em virtude 

das peculiaridades de emprego desta fração, como a de atuar isolado e a de ter 

liberdade de ação para atuar dentro da intenção do comandante. A Tu Cçd possui o 

                                            
27Snipers Remain an Important Enabler in Urban Operations 
  Snipers are important assets in urban operations. They are key assets, particularly in counter sniper 

operations and for intelligence collection. In the battle of Sadr City, SOF snipers played critical roles 
suppressing enemy snipers during the construction of the Gold Wall. Conventional snipers at the 
battalion and company levels played a similar role in providing overwatch to company operations. As 
TF 1-6 IN found, they were also extremely useful in a passive surveillance role. We should also 
mention the important role snipers played in training the BCT’s route clearance company. The 
engineers found the training they had received from snipers in scanning for anomalies to be by far 
the most useful capability they had to detect IEDs and EFPs (JOHNSON, 2013, p. 109). 
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maior conhecimento acerca de suas possibilidades e limitações e deve ser ouvida na 

fase de planejamento. 

Os manuais brasileiros, os espanhóis e o dos Fuzileiros Navais dos EUA, não 

deixam explicitas quais são essas capacidade e limitações. O manual colombiano 

cita algumas destas, entretanto, se utiliza de uma soma de missões, de atividades e 

de efeitos desejados no emprego do caçador. Para este estudo serão utilizadas as 

definições previstas no manual norte-americano, que é claro e conciso. O FM 3-

22.10 cita como capacidades, a surpresa, a coleta de informações e a condução 

precisa de apoio de fogo, conforme explica USA: 

 

Surpresa 
    1-42. Técnicas de caçada, camuflagem, e de posições de tiro escondidas, 
tornam os Cçd indetectáveis para o inimigo até que haja o disparo. 
Coleta de informações 
    1-43. As habilidades de orientação e de observação dos Cçd e seus 
equipamentos especializados, os ajudam a observar o terreno com grandes 
detalhes e observar mudanças. Eles podem prover detalhes do terreno, 
obstáculos, vias de acesso ou outras informações pertinentes ao 
comandante. 
Condução precisa de apoio de fogo 
    1-44. As técnicas de avaliação de distâncias dos Cçd, permitem que eles 
controlem de forma precisa, fogos de arma de tiro curvo e provam que eles 
são uma opção eficaz para acertar alvos com o primeiro tiro (USA, 2009, p. 
1-7, tradução nossa).28 

 

Como limitações do emprego das Eqp Cçd, os norte-americanos citam:  

a) a baixa mobilidade após a infiltração;  

b) a dificuldade de comando e controle das Tu Cçd por parte dos 

comandantes, tendo em vista a Eqp orgânica do batalhão ser um novo conceito;  

c) o emprego isolado e prolongado, que não permite o ressuprimento, sob 

pena de comprometer a missão, a posição e a segurança das Eqp Cçd; 

d) o emprego contínuo, caso realizado, diminui a eficiência das Eqp Cçd; e 

e) Necessidade de reciclagem continua das habilidades dos Cçd, em virtude 

de as mesmas serem extremamente perecíveis (USA, 2009, p. 1-7 e 1-8). 

                                            
28 Surprise 

1-42. Snipers' stalking techniques, camouflage, and concealed firing positions make them nearly 
undetectable to the enemy until the sniper fires. 
Information Gathering 
1-43. Snipers' observational and navigational skills and specialized equipment help them see the 
terrain in great detail and observe changes. They can provide the commander details about the 
terrain, obstacles, likely avenues of approach, or other pertinent information. 
Precise Fire Control 
1-44. Snipers’ techniques of range estimation allow the accurate and efficient control of indirect fire 
and prove to be an asset in the quest of achieving a first-round fire for effect (USA, 2009, p. 1-7). 
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2.5.4 A Tu Cçd no ataque à localidade 

 

Combates recentes em que houve a predominância de operações em áreas 

urbanas e o largo emprego de FT Bld, como em Beirute, Grozny e Bagdá, tiveram 

muitas lições aprendidas e serviram para consolidar o emprego de blindados e para 

lapidar as melhores práticas relativas ao emprego de Cçd nestas condições, 

conforme comprovado por USA (2005): 

 
O valor de um Cçd para uma unidade que está conduzindo operações 
urbanas depende de vários fatores, incluindo o tipo de operação, o nível do 
conflito e as RE. Onde as RE permitem destruição, os caçadores podem 
não ser necessários, tendo em vista que outros sistemas de armas 
disponíveis nas FT Bld tem um maior poder destrutivo. Entretanto, onde as 
RE proíbam o dano colateral, os caçadores podem ser a ferramenta de 
maior valor que o comandante tem para empregar (USA, 2005, p.F-8, 
tradução e grifo nosso).29 

 

 Em um estudo realizado pelo US Marine Corps (USA, 1999), sobre combate 

em ambiente urbano, fica evidente a existência de uma relação entre RE x Baixas da 

Tropa. Onde as RE são muito restritivas quanto ao dano colateral, existe um 

aumento nas baixas, por não ser possível o uso de armas com grande poder 

destrutivo para neutralizar casamatas com AAC, Cçd e franco-atiradores inimigos, 

meios que são amplamente utilizados pelas forças defensivas neste tipo de 

combate, como se vê na descrição das tropas Chechenas em Grozny, por FAURBY 

(1999): 

 

A unidade básica de combate era formada por esquadras compostas por 8 
a 10 combatentes, armados com 1 ou 2 AAC, uma metralhadora leve, 1 ou 
2 fuzis para Cçd e os demais com fuzis de assalto AK-47 Kalashnikov 
(FAURBY, 1999, tradução e grifo nosso).30 

 

Tal relação deve ser observada e corrobora a citação de que os Cçd podem 

ser a ferramenta de maior valor que o CFT Bld pode utilizar. Além da restrição de 

uso de artilharia e morteiros, por conta do dano colateral e das considerações civis, 

                                            
29 The value of the sniper to a unit conducting urban operations depends on several factors, including 

the type of operation, level of conflict, and ROE. Where ROE allow destruction, the snipers may not 
be needed since other weapon systems available to a heavy combined arms battalion have greater 
destructive effect. But where ROE prohibit collateral damage, snipers may be the most 
valuable tool the commander has to employ (USA, 2005, p. F-8, grifo nosso). 

30A typical group could consist of 8 to 10 men armed with one or two anti-tank weapons, a light 
machine-gun, one or two sniper rifles and the rest of the men equipped with Kalashnikovs 
(FAURBY, 1999, p. 79, grifo nosso). 



69 
 

ainda existe a possibilidade do inimigo se aproximar de tal maneira da tropa 

atacante, que impossibilite o emprego desses sistemas de apoio de fogo, pois 

causariam o fratricídio, como os rebeldes chechenos fizeram em Grozny (JUNIOR, 

2005, p. 99), sendo uma das possibilidades da Tu Cçd neutralizar esse tipo de 

ameaça. 

O inimigo ainda pode se aproveitar da população civil e misturar seus 

combatentes no meio da mesma, apresentando ao Cmt, o dilema de como 

neutralizar este inimigo prevenindo o dano colateral. A resposta para tal questão, 

repousa no emprego de Cçd, como bem especifica DEAROLPH: 

 

Entretanto, se uma Eqp Cçd identificar positivamente um inimigo, e ele 
estive dentro do alcance, existe uma probabilidade muito pequena de 
acertar um não combatente, não importa o quão perto ele esteja do alvo. De 
fato, com algum treinamento adicional, Cçd podem engajar inimigos 
misturados com não combatentes localizados atrás de janelas de vidro, em 
condições de baixa visibilidade e com pouco tempo disponível para realizar 
o disparo (DEAROLPH, 2002, p. 23 e 24, tradução nossa)31. 

 

Tal afirmação, de que os caçadores podem acertar alvos entre não 

combatentes pode ser exemplificada pela ação desencadeada por Cçd do Exército 

dos EUA, durante uma manifestação ocorrida na batalha de Mogadíscio na Somália 

em 1993, como bem exemplifica DEAROLPH (2002, p. 25 apud RUSS, 2000): 

 

De frente para multidões de Somalis, misturados com combatentes, as 
unidades dos Marines encontraram uma única maneira de engajar o atirador 
inimigo sem criar baixas em civis, empregar Cçd para engajar os alvos. [...] 
Nenhum outro sistema de armas do arsenal dos Marines poderia engajar o 
atirador som o risco de causar baixas em não combatentes (DEAROLPH, 
2002, p. 25 apud RUSS, 2000)32. 

 

Para estes casos, cresce de importância que o Cmt, assessorado pelo seu 

EM e pelo Ch Tu Cçd, planeje o emprego da Tu Cçd, levando em consideração os 

fatores da decisão e outros fatores, que conforme USA (2009, p. 7-2 e 7-3), são os 

seguintes: RE, dano colateral, existência de minas e explosivos improvisados, 

                                            
31However, if a sniper team positively identifies the enemy, and is within range, there exists an 

extremely low probability of hitting a non-combatant no matter how close to the target. In fact, with 
some additional training, snipers can engage enemy combatants mixed with non-combatants located 
behind glass windows, in low-light conditions and under time pressure (DEAROLPH, 2002, p. 23 e 
24). 

32Faced with crowds of Somalis interspersed with combatants, Marine units found the only way to 
engage Somali gunmen without creating civilian casualties involved employing their snipers to 
engage threatening targets. […] No other weapons system in the Marines’ arsenal could engage the 
gunmen without risking non-combatant casualties (DEAROLPH, 2002, p. 25 apud RUSS, 2000). 
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capacidade de tiro a comando com rapidez, emprego dos Cçd em missões de 

reconhecimento e vigilância, Eqp Cçd apoiada por Forças de Reação Rápida33, 

intervalo apropriado entre missões, comunicações efetivas e a manutenção do 

anonimato dos Cçd. 

Assim como os outros meios da FT BIB, os Cçd também sofrem influência do 

ambiente urbano sobre suas operações. Acerca desta influência, segundo USA 

(2009, p. 8-8), as técnicas dos Cçd são afetadas pelos seguintes fatores: distância 

de observação e campos de tiro, cobertas e abrigos, densidade das tropas, 

densidade das construções e o estresse. 

Para utilizar a Tu Cçd no Atq Loc, o CFT BIB disporá de algumas opções para 

o emprego tático da mesma, conforme cita BRASIL: 

 

O comando da Unidade toma as decisões relativas ao emprego tático da 
turma. Pode empregar toda a turma ou parte dela no apoio à Unidade ou 
em proveito da ação de uma determinada subunidade. Pode, também, 
colocar alguma equipe em reforço à uma subunidade, para o cumprimento 
de determinada missão. Cada situação exige uma forma de emprego 
(BRASIL, 1998, p. 5-2). 

 

Nas próximas seções serão exploradas quais as formas de emprego que o 

CFT BIB pode utilizar suas Eqp Cçd e quais são as mais adequadas. 

 

2.5.4.1 Formas de emprego da Tu Cçd 

 

A Tu Cçd pode ser empregada em ação de conjunto, apoio direto34 ou em 

reforço35.  Dentre as formas de emprego, observa-se que o emprego do “[...]apoio 

direto não é normal. Devido ao pequeno efetivo da Turma e às peculiaridades desta 

                                            
33As Forças de Reação Rápida, são tropas que permanecem aprestadas e prontas para apoiar, em 

minutos, a Tu Cçd que se encontra infiltrada e solicita esse apoio. Este apoio pode ser realizado 
pelo fogo, ou como normalmente é feito, para exfiltração da Eqp Cçd que teve a sua posição 
comprometida. 

34Quando uma equipe estiver em apoio direto, o comandante da turma fica com o controle de suas 
ações no apoio a determinada subunidade. Ele é o responsável pelo suprimento, escolha e 
ocupação das posições de tiro, pelos reconhecimentos e deslocamentos para o cumprimento da 
missão. O comandante da turma estabelece, ainda, uma ligação com o comandante apoiado para 
que melhor possa assessorá-lo (BRASIL, 1998, p. 5-3). 

35O reforço é justificado quando a turma, agindo em ação de conjunto ou em apoio direto não puder 
proporcionar um apoio eficaz a uma determinada companhia. As ocasiões apropriadas para o 
reforço surgem quando a subunidade apoiada está operando em terreno que torne extremamente 
difícil para o comando da Unidade controlar e coordenar as ações da equipe de caçadores. O 
comandante reforçado passa a ser o responsável pelo emprego tático e pelos suprimentos da 
equipe, exceto o equipamento específico do caçador (BRASIL, 1998, p. 5-3). 
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forma de emprego, em poucas oportunidades poderá ser utilizada” (BRASIL, 2006, 

p. 111). Tem-se que as duas formas de emprego comumente utilizadas são o 

reforço e a ação de conjunto, sendo a última a mais usual e efetiva, como explica 

USA: 

 
O Ch Tu Cçd planeja e supervisiona o emprego das três Eqp Cçd. As Eqp 
Cçd realizam o Apoio a todo o batalhão, realizando tiros diretos, 
seguindo as prioridades estabelecidas pelo comandante e pelo S3 
(USA, 2005, p. 2-13, tradução e grifo nosso).36 

 

Desta forma, faz-se necessário descrever o conceito de ação de conjunto, 

que conforme BRASIL é o seguinte: 

 
Quando a turma estiver em ação de conjunto, executa missões em apoio 
às subunidades cujas ações estejam diretamente controladas pelo 
comando da Unidade. Empregando a turma desta maneira, o comandante 
terá mais flexibilidade e melhor coordenação dos fogos. O controle tático 
das equipes ficará a cargo do S/3 da Unidade, assessorado pelo S/2 e pelo 
comandante da turma (BRASIL, 1998, p.5-2, grifo nosso). 

 

2.5.4.2 A infiltração da Tu Cçd nas operações de ataque à localidade 

 

A Infiltração da Tu Cçd é um momento crítico, tendo em vista a necessidade 

de permanecer indetectável ao inimigo, e de normalmente se deslocar antes da 

tropa apoiada. Assim como nas áreas rurais, na área urbana, deve ser evitado o 

deslocamento por áreas abertas, devendo ser aproveitado ao máximo as cobertas e 

abrigos oferecidos pelo terreno. 

Para a infiltração, a Eqp Cçd deverá considerar uma série de fatores, como: a 

presença de civis na área de operações, o inimigo e o terreno. Para a infiltração, 

poderão ser utilizados meios terrestres (a pé, motorizado ou blindado), aéreos ou 

aquáticos (BRASIL, 1998, p. 5-8). A infiltração noturna também deve ser 

considerada durante o planejamento, tendo em vista a facilidade que a escuridão 

proporciona para que a equipe se mantenha camuflada e não detectável, como se 

vê em USA: 

 

Cçd devem infiltrar e exfiltrar quando a visibilidade é baixa (ex: sob a 
cobertura da escuridão). Deve ser tomado um extremo cuidado para evitar a 

                                            
36 The sniper squad leader plans and supervises the employment of the three sniper teams. Those 

teams directly support the battalion direct-fire priorities as established by the commander 
and S3 (USA, 2005, p. 2-13, grifo nosso). 
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detecção, e a chance de sucesso é maior, quando não há civis na área. Eqp 
Cçd normalmente infiltram dentro da cidade, depois da conquista de área de 
apoio. No ambiente urbano, a utilização de transportes, como automóveis, 
trens ou caçambas para exfiltrar, pode ajudar as Eqp Cçd (USA, 2009, p. 8-
10, tradução nossa).37 

 

Também deve-se considerar a utilização de distrações e de um elemento de 

segurança para acompanhar a Eqp Cçd na infiltração. Conforme BRASIL (1998, p. 

5-8), “Sempre que possível, as equipes de caçadores procurarão se deslocar junto 

aos grupos de reconhecimento ou patrulhas que estiverem atuando à frente das 

linhas amigas”. 

Segundo USA (2005, p. F-1), quando a Eqp Cçd atua com o elemento de 

segurança, normalmente um Grupo de Combate ou um Pelotão, este elemento 

deverá realizar a segurança da Eqp Cçd durante as operações e deverá seguir as 

seguintes instruções: 

 

- O elemento de segurança lidera a Tu Cçd dentro da área de operações, 
provendo segurança em todas as direções para a turma. 
- Os Cçd devem se parecer como parte integral da fração que a escolta. 
Para isso, cada Cçd deverá carregar o seu armamento especializado, 
colado e alinhado com seu corpo, para esconder a silhueta e o cano da 
arma. Os Cçd também devem esconder da vista, os equipamentos 
específicos de Cçd (tal como equipamentos óticos e a Roupa Ghillie) (USA, 
2005, p. F-2, tradução nossa).38 

 

Usualmente a Eqp Cçd se infiltra de 24 a 48 horas antes da ação principal, 

possibilitando que a equipe realize o deslocamento furtivo até sua PFT e de lá apoiar 

o desenrolar das ações, como explica BRASIL: 

 

Para ficarem em condições de cumprir as suas missões, principal e 
secundária, é importante que os caçadores de uma Unidade possam 
realizar uma infiltração absolutamente sigilosa e que ocupem boas posições 
finais de tiro, bem localizadas, camufladas e adequadamente preparadas, 
compatíveis com o tempo de duração da operação tática que será 
desenvolvida. Por isto, os caçadores serão lançados com uma antecedência 

                                            
37Snipers should infiltrate and exfiltrate when visibility is poor (e.g., under the cover of darkness). 

Extreme care must be taken to avoid detection, and chances of success are greater if there are no 
civilians in the area. Sniper teams may also infiltrate into the city after the initial force has seized a 
foothold. In an urban environment, the use of transportation such as automobiles, trains, or carts to 
exfiltrate can help the sniper team (USA, 2009, p. 8-10). 

38- The security element leads the sniper team into its area of operations providing all-round security to 
the snipers. 
- Snipers must appear to be an integral part of the security element. To do so, each sniper carries his 
weapon system in line with and close to his body to hide the weapons outline and barrel length. 
Snipers also conceal from view all sniper-unique equipment (optics and ghillie suits) (USA, 2005, p. 
F-2). 
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tal que lhes permita realizar estas ações preliminares sem atropelo, levando 
em conta, ainda, que deverão conduzir armas, munições, granadas, roupas 
de camuflagem, binóculo, rádio, ferramenta de sapa e rações que, pelo seu 
peso, dificultarão a realização de deslocamentos rápidos (BRASIL, 2006, p. 
111). 

 

Tendo infiltrado e estabelecido uma PFT com tranquilidade, as Eqp podem 

apoiar a decisão do comando, provendo ele com informações valiosas e precisas, 

como bem exemplifica USA: 

 

Cçd são observadores treinados que podem prover relatórios claros que vão 
ajudar a esclarecer a situação. As Tu Cçd operam de modo furtivo com a 
intenção de permanecerem sem ser detectadas. Por exemplo, em uma 
reunião de pessoas, Cçd podem identificar os prováveis líderes, o sexo dos 
indivíduos e o tamanho do grupo, e qualquer equipamento que eles possam 
estar carregando. Além disso, equipamentos óticos especiais e EVN tornam 
os Cçd capazes de coletar informações em uma grande variedade de 
condições. Cçd também são treinados como rastreadores e podem 
utilizar suas habilidades para dar informações valiosas ao 
comandante, o qual pode agir imediatamente (USA, 2015, p. 3-1, 
tradução e grifo nosso).39 
 

2.5.4.3 A Tu Cçd nas fases do ataque à localidade 

 

O Atq Loc se divide em 3 fases: Isolamento da localidade, conquista de uma 

área de apoio na periferia da localidade e progressão no interior da localidade. Em 

cada fase do ataque, a Tu Cçd tem suas missões adequadas a situação, de modo a 

potencializar as capacidades da FT BIB. 

Como já abordado nas seções anteriores, o CFT BIB irá definir, assessorado 

pelo EM e pelo Ch Tu Cçd, como vai empregar suas 3 (três) Eqp Cçd. No Atq Loc, o 

CFT poderá utilizar as Eqp Cçd simultaneamente ou não. Poderá também utilizar 

formas de emprego diferentes para cada Eqp Cçd, e ainda manter alguma destas 

fora da operação e em condições de ser empregada. Todas estas decisões vão 

depender do Exame de Situação do Comandante Tático e da análise da liberdade 

de movimento que as Eqp Cçd irão gozar, em função da força inimiga, como se vê 

no quadro 6: 

                                            
39 Snipers are trained observers who can provide clear spot reports that may help clarify a situation. 

Sniper teams operate in a stealthier mode with the intent that they remain unobserved. For example, 
in a gathering of people, snipers can identify the probable leaders, the gender of individuals and size 
of the group, and any equipment they may be carrying. Additionally, specialized optics and night 
vision devices make snipers valuable information collection in a wide range of conditions. Snipers 
are also trained as trackers and may be able to use those skills to give the commander 
valuable information on which to act immediately (USA, 2015, p. 3-1, grifo nosso). 
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Situação do inimigo Efeitos sobre o ambiente das Eqp Cçd 

Fraco, desorganizado, facilmente explorável Permissivo, permite livre movimentação, muitas 
oportunidades de explorar o inimigo. 

Menos fraco e desorganizado, mas ainda 
explorável 

Restritivo, permite movimentação limitada e 
menores oportunidades de explorar o inimigo. 

Forte e difícil de ser explorado Impeditivo, permite pouca movimentação, porcas 
oportunidades de explorar o inimigo. 

Quadro 6 - Efeitos da situação do inimigo sobre o ambiente das Eqp Cçd 
Fonte: FM 3-22 10 Sniper Training and Operations (USA, 2009, p 8-21, tradução  nossa) 

 

Diante dos resultados do exame de situação e da análise da situação do 

inimigo, o Comandante da Força-Tarefa poderá infiltrar a Tu Cçd antes do 

isolamento da localidade (ainda na fase de reconhecimentos), utilizá-la nas ações de 

isolamento, conquista da área de apoio e posteriormente na progressão no interior 

da localidade ou um misto destas atividades, atribuindo missões diferentes para 

cada Eqp Cçd. 

 

2.5.4.3.1 A Tu Cçd no isolamento da localidade 

 

Tendo tomado a decisão de empregar a Tu Cçd, ou parte dela, no isolamento 

da localidade, o CFT BIB desencadeará as ações para a posse dos acidentes 

capitais que dominam as vias de acesso à mesma. 

Nesta fase, “o atacante ocupa posições fora da área edificada, de onde possa 

fornecer apoio de fogo” (BRASIL, 2002, p. 9-8). As Eqp Cçd poderão estar apoiando 

as tropas de 1º Escalão que irão realizar o isolamento. Neste caso, as principais 

missões a serem desempenhadas pela Tu Cçd são: apoiar pelo fogo preciso, 

eliminando alvos de valor que se apresentem nos objetivos, manter a vigilância em 

flancos e em eixos de aproximação e negar acesso ao inimigo a determinadas 

áreas, tudo com a finalidade de facilitar o isolamento. 

 

2.5.4.3.2 A Tu Cçd na conquista da área de apoio na periferia da localidade 

 

Isolada a localidade, e já na conquista da área de apoio, a presença da Eqp 

Cçd se faz uma grande vantagem para o atacante, sendo utilizada para realizar 

disparos precisos em postos de observação, que abrigam observadores avançados, 

inimigos portando AAC e negando ao inimigo a utilização da orla a que se deseja ter 

o controle. 

Após a conquista da área de apoio e antes da próxima fase, as Eqp Cçd 
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infiltram na localidade, de modo a ter condições de apoiar o desenrolar das ações de 

progressão no interior da localidade, conforme explica USA: 

 

Esta fase consiste no avanço para a área construída e o estabelecimento de 
uma área de apoio na periferia da mesma. Durante este período, os Cçd 
vão a frente e ocupam sua posição inicial, de onde poderão apoiar a 
continuação do ataque (USA, 2009, p. 8-23, grifo e tradução nossa).40 

 

2.5.4.3.3 A Tu Cçd na progressão no interior da localidade 

 

Tomada a área de apoio, inicia-se a fase mais crítica deste tipo de operação, 

que é a progressão no interior da localidade. Essa progressão poder ser realizada 

de duas formas: realizando uma progressão sistemática, onde é realizada a limpeza 

casa a casa, conforme prevê o C17-20, “Forças-Tarefas Blindadas” ou um 

investimento seletivo, onde se marcam Objetivos no interior da localidade, e após 

conquistados, é realizado o vasculhamento como medida de segurança 

(MESQUITA, 2008, p. 173). 

Apesar de ser uma peça de manobra com comprovada eficácia nas duas 

outras fases, é na fase de progressão no interior da localidade (tanto em 

investimento seletivo, quanto em progressão sistemática) que a Tu Cçd, tem a 

oportunidade de utilizar toda a sua gama de capacidades, em especial quando as 

RE são restritivas quanto ao dano colateral, conforme explica USA: 

 

A progressão no interior da localidade consiste no avanço das tropas 
amigas pela área urbana, de acordo com a intenção do comandante. As 
Eqp Cçd devem operar em cada zona de ação, se movendo com e 
apoiando as frações. Eles podem operar a uma certa distância dos 
fuzileiros, de maneira a evitar seu engajamento decisivo em trocas de tiro, 
mas próximos o suficiente para neutralizar os alvos mais distantes que 
ameacem o avanço das tropas. Algumas Eqp Cçd podem operar de 
maneira independente, de forma a procurar alvos de oportunidade, 
particularmente Caçadores e franco-atiradores inimigos (USA, 2009, p. 8-
23, tradução nossa).41 

 

                                            
40This phase consists of the advance to the built-up area and seizure of a foothold on its edge. During 

this period, snipers move forward and assume their initial position, from which they support 
continuation of the attack (USA, 2009, p. 8-23, grifo nosso). 

41Clearance consists of the advance of friendly units through the urban area based on the 

commander’s intent. Sniper teams should operate in each zone of action, moving with and 
supporting the units. They should operate a distance away from the riflemen to avoid firefights, but 
near enough to kill the more distant targets that threaten the advance. Some sniper teams can 
operate independently to search for targets of opportunity, particularly enemy snipers (USA, 2009, p. 
8-23). 
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2.5.4.4 A exfiltração da Tu Cçd nas operações de ataque à localidade 

 
As Eqp Cçd, quando corretamente empregadas, causam grande impacto nas 

operações inimigas, e por isso as Eqp podem ser consideradas pelo inimigo, como 

alvos altamente compensadores. Diante de tal fato, logo após o seu emprego, 

normalmente prolongado, e já tendo cumprido sua missão, as Eqp Cçd estarão 

sendo procuradas pelo inimigo e, portanto, cresce de importância que a exfiltração 

seja bem planejada e executada, conforme explica BRASIL: 

 

Os caçadores de uma Unidade Operacional são elementos preciosos, que 
devem ser preservados para missões futuras. Portanto, o retraimento deles, 
em qualquer caso, deve ser bem planejado e apoiado. Sempre que 
possível, devem ser usadas aeronaves de asa rotativa, ou viaturas, em seu 
resgate e o planejamento do retraimento deve prever mais de uma 
alternativa (BRASIL, 2006, p. 119). 

 

Neste cenário, mais uma vez entra em cena o elemento de segurança, que 

deverá ser amplamente utilizado como apoio na exfiltração das equipes. Deverá ser 

marcado um ponto de exfiltração, que será coordenado com o elemento de 

segurança, devendo ainda ser planejado pontos alternativos. Sempre que possível, 

a exfiltração, assim como a infiltração, deverá ser realizada no período noturno 

(USA, 2009, p. 8-23).  

Cuidado especial deverá ser dado na entrada das linhas amigas, quando a 

tropa que realizará o acolhimento, deverá estar avisada da direção, provável horário 

e quantidade de homens, que chegarão com a Eqp Cçd, evitando desta maneira, o 

fratricídio. 

 

2.6 A TU CÇD, EM APOIO A FT BIB, NA PROGRESSÃO  NO INTERIOR DA 

LOCALIDADE  

 

Nesta seção, será realizado a descrição da ação da Tu Cçd, em apoio a FT 

BIB, na progressão no interior da localidade. Serão abordados os aspectos de 

emprego da Tu, estando as 3 (três) Eqp Cçd em apoio a FT BIB, tanto na 

progressão sistemática, quanto no investimento seletivo. Como a seção trata da 

progressão no interior da localidade, tanto a infiltração das Eqp Cçd, como as fases 

de isolamento e de conquista da área de apoio na periferia da localidade foram 

concluídas.   
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2.6.1 Quando em progressão sistemática 

 

Normalmente realizada quando o inimigo se encontra com sua defesa forte e 

estruturada, a progressão sistemática, exige grande efetivo de tropa de infantaria 

desembarcada, protegendo o movimento das Vtr Bld (CC e VBTP) que é mais lento 

e realizando o vasculhamento casa a casa, até a conquista do objetivo traçado. 

Na progressão sistemática, não é usual a infiltração profunda na localidade 

pelas das Eqp Cçd, em virtude de o inimigo estar forte e organizado. Neste contexto, 

as Eqp Cçd utilizam suas capacidades, alternando as posições de tiro, 

acompanhando e protegendo o avanço da tropa em solo, conforme explica 

ESPAÑA: 

 

A melhor maneira de apoiar suas unidades, é fazê-lo por lanços, devendo 
ter, pelo menos duas Eqp Cçd que vão trocando de posições 
alternadamente, de acordo com o avanço da unidade apoiada. Em caso de 
agressão, a Eqp Cçd que detectar a origem do fogo, comunicará a outra, 
qual é a melhor lugar para ocupar posição (ESPAÑA, 2007, p. 3-76).42 

 

Neste tipo de operação, a proteção da tropa em solo se dará realizando as 

seguintes atividades, que compõe a missão principal dos Cçd: ações contra 

caçadores, apoio pelo fogo preciso (evitando ataques com AAC), tiros anti-material 

(principalmente contra blindados e equipamentos de comunicações inimigos).  

Ainda nesta fase, como parte da missão secundária, as Eqp Cçd podem 

manter a vigilância de vias de acesso ou de objetivos intermediários, prestando 

informações ao comando em tempo real e conduzir tiros indiretos, caso as RE 

permitam. 

Como já abordado na seção 2.5.4.3.2, as Eqp Cçd infiltram antes da tropa 

que realizará a progressão sistemática, pois isso permite que se movimentem com 

liberdade de ação, permaneçam indetectáveis e possam engajar alvos que venham 

a ameaçar o avanço da tropa (USA, 2011, p. 2-8).  

Cuidado especial deverá ser dado para que a tropa apoiada, saiba a 

localização exata das PFT ocupadas pelas Eqp Cçd, de modo que não sejam 

confundidos com inimigos e ocorra o fratricídio. 

                                            
42La mejor manera de actuar en apoyo de unidades propias es hacerlo por saltos, debiendo haber, 

por lo menos, dos ETP que vayan cambiando de posición según la unidad va avanzando. En caso 
de agresión, el ETP que detecte el origen de fuego comunicará al otro cuál es el mejor lugar para 
posicionarse (ESPAÑA, 2007, p. 3-76). 
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2.6.2 Quando em investimento seletivo 

 

Já no investimento seletivo, existe a necessidade de manter as tropas em 

movimento e atingir o objetivo marcado o mais rápido possível. Em virtude da 

possibilidade de existência de obstáculos no interior da localidade, as FT SU em 1º 

Escalão, normalmente são reforçadas por tropa de engenharia, que são 

responsáveis por remover os obstáculos que existam no eixo de progressão.  

Ao contrário da progressão sistemática, onde o deslocamento se dá 

predominantemente a pé, no investimento seletivo, a tropa se desloca embarcada 

nos blindados e a velocidade das ações é primordial para a conquista de objetivos 

no interior da localidade. Neste contexto, as Eqp Cçd não devem ser empregadas 

acompanhando a tropa e podem ser utilizadas de duas formas, infiltrando na área do 

objetivo ou posicionando as equipes ao longo do eixo de progressão que a tropa 

utilizará.  

Tendo informações de inteligência precisas sobre as principais posições 

inimigas, podem ser posicionadas Eqp Cçd ao longo do eixo de progressão, em 

locais em que possa ser necessário o desembarque da tropa. Nestes locais, 

caracterizados pela presença de obstáculos ou de inimigos com AAC, as Eqp Cçd 

realizam a segurança da tropa. 

Contudo, as Eqp são melhores empregadas, realizando a segurança e 

observação da área de objetivo e de vias de acesso que nele incidem, podendo 

negar acesso ao inimigo a áreas de interesse, servir de “olhos no objetivo” e 

confundindo o inimigo quanto a direção real do ataque, realizando disparos de 

direção diferente da que a força de investimento se aproxima. Em ambos os casos é 

importante que as equipes tenham liberdade de ação, para que possam cumprir sua 

missão e atender a intenção do comandante, como explica USA: 

 
Após início do emprego, os Cçd geralmente operam independentemente. 
Eles devem entender a intenção do Cmt, o conceito da operação, e o 
propósito das tarefas que lhes foram designadas. Isso permite que as Eqp 
possam exercitar a iniciativa, sem deixar de lado a intenção do comando, 
o conceito da operação no cumprimento das missões da unidade (USA, 
2005, p. F-1, tradução e grifo nosso).43 

                                            
43 Once deployed, snipers generally operate independently. They must understand the battalion 

commander’s intent, his concept of the operation, and the purpose for their assigned tasks. This 
allows the teams to exercise initiative within the framework of the commander’s intent and to 
support the commander’s concept and accomplishment of the unit’s mission (USA, 2005, p. F-1, 
grifo nosso). 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo descreve detalhadamente a metodologia que foi desenvolvida 

para solucionar o problema de pesquisa. A presente metodologia foi dividida em: 

objeto formal de estudo, amostra e delineamento de pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O Objeto formal de estudo é a doutrina de emprego tático da Tu Cçd, na 

operação de Atq Loc por uma FT BIB. Tem como alcance a eficácia da aplicação de 

tal doutrina neste tipo de operação e é limitado à fase de progressão no interior da 

localidade, tanto na progressão sistemática, quanto no investimento seletivo. 

Para isso pretendeu-se explorar a doutrina de emprego tático prevista para o 

Cçd do Exército Brasileiro, confrontando com a nova Doutrina Militar Terrestre e com 

as doutrinas dos Exércitos descritos nos objetivos específicos. Ainda foram 

considerados estudos de casos de operações reais e qual foi a aplicabilidade e 

adequabilidade do emprego dos Cçd. 

A fim de que se possa mensurar e observar as variáveis deste estudo, se fez 

necessária uma conceituação operacional dessas variáveis.  

Analisando as variáveis envolvidas nesta dissertação, “Doutrina” se torna a 

variável independente e, espera-se, que exerça influência na variável dependente: 

“Eficácia”. 

A geração de capacidades de uma Unidade inicia-se com a formulação de 

sua Base Doutrinária, que considera a gama de missões, atividades e tarefas que 

essa Unidade irá cumprir. Desta forma, entende-se como “Doutrina”, o fator base 

para a obtenção das capacidades operativas requeridas para FT BIB, em operações 

de Atq Loc, na fase de progressão no seu interior. Tais capacidades podem ser 

proporcionadas pela Tu Cçd.  

Para a análise da Doutrina, foram consideradas as previstas na IP 21-2 “O 

Caçador” (1998) e no CI 21-2/2 “O Caçador” (2006), realizando uma comparação 

com as doutrinas e experiências dos Exércitos dos EUA, da Espanha, da Colômbia, 

do Canadá e dos Fuzileiros Navais dos EUA.  

Na investigação realizada, a variável independente foi estudada dentro de 

duas dimensões: Missões e Atividades. 
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Para a variável missões, foram elencados dois indicadores: a execução de 

tiros precisos em alvos selecionados (missão primária) e a busca de informações 

(missão secundária). 

Para a variável atividades, foram elencadas cada uma das atividades a serem 

cumpridas pela Tu Cçd, tanto as da missão primária, quanto da secundária. O 

Quadro 7 apresenta a definição operacional: 

 

QUADRO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VARIÁVEL I 

VARIÁVEL 
INDEPENDENTE 

DIMENSÕES 
DA VARIÁVEL 

INDICADOR (ES) FORMAS DE 
MEDIÇÃO 

Doutrina 

Missões 

Missão primária - execução de 
tiros precisos 

- Pesquisa 
bibliográfica; 
- Pesquisa 

documental; 
- Entrevista 

exploratória; e 
- Grupo Focal. 

Missão secundária - busca de 
informações 

Atividades 

Realizar ações contra 
caçadores (primária) 

- Pesquisa 
bibliográfica; 
- Pesquisa 

documental; 
- Entrevista 

exploratória; e 
- Grupo Focal. 

Eliminar alvos selecionados de 
acordo com sua importância 

(primária) 

Apoiar pelo fogo preciso 
(primária) 

Realizar tiros anti-material 
(primária) 

Realizar vigilância (secundária) 

Monitorar RIPI (secundária) 

Observar e controlar fogos 
indiretos (secundária) 

Realizar busca de explosivos 
(secundária) 

Realizar observação diurna e 
noturna da área de objetivo 

(secundária) 

Quadro 7 - Definição operacional da variável independente 
Fonte: o autor 

 

Entende-se como “eficácia” a redução das influências que o ambiente urbano 

tem sobre a FT BIB e a consequente multiplicação do seu poder de combate, por 

meio da aplicação da doutrina de emprego tático da Turma de Caçadores.  

Na investigação realizada, a variável foi estudada dentro de duas dimensões: 

redução dos efeitos que o Amb Urb tem sobre a FT BIB e Multiplicação do poder de 

combate da FT BIB. O Quadro 8 apresenta a definição desta variável, especificando 

os indicadores e as formas de medição que serão utilizadas na pesquisa:  
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QUADRO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VARIÁVEL II 

VARIÁVEL 
DEPENDENTE 

DIMENSÕES 
DA VARIÁVEL 

INDICADOR (ES) 
FORMAS DE 

MEDIÇÃO 

Eficácia 

Redução das 
influências que o 

Amb Urb tem sobre 
a FT BIB 

Impedimento e baixa eficiência no 
uso do Armt Vtr Bld 

- Pesquisa 
bibliográfica; 
- Pesquisa 

documental; 
- Entrevista 

exploratória; e  
- Grupo Focal. 

Dano colateral 

RE restritas 

Dificuldade de detecção e 
engajamento efetivo do Ini  

Restrição da liberdade de 
manobra e movimentos de Vtr 

Ameaça de AAC inimiga 

Ameaça de minas e explosivos 

Ameaça de Caçador inimigo 

Multiplicação do 
poder de combate 

da FT BIB 

Letalidade seletiva - Pesquisa 
bibliográfica; 
- Pesquisa 

documental; 
- Entrevista 

exploratória; e 
- Grupo Focal 

Detecção e engajamento 
oportuno de alvos 

Aumento do poder de fogo 

Consciência situacional 

Proteção da tropa 

Quadro 8 - Definição operacional da variável dependente 
Fonte: o autor 

 

3.2 AMOSTRA 

 

Sendo uma pesquisa qualitativa exploratória, com a finalidade de estudar a 

doutrina de emprego tático da Tu Cçd, e que se utilizou basicamente dos 

procedimentos bibliográficos, documental, de entrevistas exploratórias e de um 

grupo focal, não foi utilizada amostra nem população. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa se caracteriza como aplicada, pois visou o 

desenvolvimento de uma doutrina de Tu Cçd voltada para a aplicação prática das FT 

BIB em ataque à localidade.  

Por utilizar a construção de questões de estudo e por visar o aprimoramento 

de ideias para o nortear o processo de solução do problema, esta pesquisa é 

classificada como exploratória, com base em seu objetivo.  

Quanto à forma de abordagem a pesquisa é classificada como qualitativa, 

devido à inexistência de cálculos e por utilizar o emprego de análises dissertativas. 
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3.3.1 Procedimentos para Revisão da Literatura 

 

Para que se possa definir alguns termos, redigir o referencial teórico e 

estruturar um modelo teórico de análise que viabilizasse a solução do problema de 

pesquisa, foi realizada uma revisão de literatura nos seguintes moldes: 

a) Fontes de busca 

- Manuais militares de FT Bld e Cçd do EB e de outros países 

descritos no objeto formal de estudo; 

- Documentos referentes a previsão de cargos e dotação de material 

da Tu Cçd no BIB; 

- Artigos científicos das bases de dados da Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército (ECEME) e da EsAO; 

- Livros acerca da temática envolvida; e 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do EB. 

b) Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas   

Utilizou-se os seguintes descritores: “ataque à localidade”, 

“combate urbano”, “combate em área humanizadas”, “forças blindadas”, “força tarefa 

blindada”, “caçador”, “urban warfare”, “urban operations”, “combined arms”, “urban 

terrain”, “sniper”, “francotirador”, “tirador de elite”, “tiradores de precisión”, “combate 

urbano”, “fuerzas blindadas”, entre outros, respeitando a peculiaridade de cada base 

de dados. 

 

3.3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

a) Critérios de inclusão 

- Estudos publicados em português, inglês ou espanhol; 

- Estudos publicados de 1998 a 2017, e que contemplem a investida de 

Israel no Líbano (1982), a Russa na Chechênia (1994), a tomada de Bagdá pelos 

norte-americanos (2003), e as batalhas de Fallujah (2004) e de Sadr City (2008); 

- Manuais militares publicados de 1998 a 2017, e que contemplem o 

assunto Caçador e Forças-Tarefas Blindadas; e 
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- Estudos quantitativos e qualitativos que descrevem experiências com 

emprego de operações de Atq Loc por forças blindadas e/ou dos Cçd. 

b) Critérios de exclusão 

- Estudos que reutilizem dados anteriores (fontes secundárias); e 

- Estudos com pesquisa pouco definida, sem aprofundamento e sem 

referências confiáveis. 

 

3.3.3 Instrumentos 

 

Esta pesquisa é exploratória e qualitativa. Foram utilizados os seguintes 

instrumentos de mensuração: análise de documentos e interpretação de bibliografias 

sobre o tema. 

Com a finalidade de complementar os instrumentos utilizados, foram 

realizadas entrevistas exploratórias orientadas e um grupo focal, com a finalidade de 

esclarecer os pontos que geraram dúvida durante a fase exploratória e de 

fundamentar a análise dos dados. Essas atividades foram realizadas com militares 

que possuem notório saber na temática estudada. 

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

Para análise dos dados, foram utilizadas comparações entre os autores e 

manuais, o que deu um tratamento qualitativo à revisão da literatura. Para isto, 

foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo e do discurso. 

A apresentação dos resultados foi realizada mediante a utilização de tabelas 

e quadros e teve como objetivo principal identificar as diferentes percepções de 

doutrina e eficácia da Tu Cçd, que os países selecionados têm e, dessa maneira, foi 

possível analisar as variáveis. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção tem por finalidade, abordar e discutir os resultados obtidos por 

meio da pesquisa exploratória, que se valeu principalmente dos procedimentos que 

envolvem a pesquisa bibliográfica. Também foram utilizadas as técnicas de 

entrevista orientada e de grupo focal, ambas com militares especialistas em 

operações com caçadores. 

Para a pesquisa bibliográfica, foram revisados estudos, manuais militares, 

livros e artigos que estavam alinhados com os objetivos específicos, buscando 

atingir o objetivo geral da pesquisa e por consequência, responder o problema de 

pesquisa. Tiveram seus exércitos pesquisados: Brasil, Espanha, Colômbia, Canadá 

e EUA. Também foi revisada a doutrina dos Fuzileiros Navais dos EUA.  

Também foram revisados estudos de caso que tratavam das Batalhas de 

Beirute (entre IDF e OLP em 1982), de Mogadishu (entre EUA e rebeldes Somalis 

em 1993), de Grozny I e II (entre Rússia e Chechênia em 1994 e 1999), de Bagdá 

(entre EUA e Iraque em 2003), a Segunda Batalha de Fallujah (entre EUA e 

insurgentes em 2004) e de Sadr City (entre EUA e aliados e insurgentes Mahdi em 

2008). Todas as operações revisadas foram conduzidas em ambiente urbano com o 

emprego de blindados e de caçadores, com exceção da batalha de Mogadishu, onde 

não houve o emprego de blindados. 

As entrevistas orientadas foram realizadas com o objetivo de obter 

informações acerca do assunto estudado e confirmar observações levantadas na 

revisão de literatura. O Grupo focal foi realizado para dirimir dúvidas que se 

apresentaram nas entrevistas e também para complementá-las. 

 

4.1 ANÁLISE DA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Do levantamento das diversas fontes de consulta sobre os conflitos atuais, 

observou-se que o combate em ambiente urbano é uma realidade atual e para o 

futuro, como concluiu o estudo Reimaginando o Caráter das Operações Urbanas 

para o Exército dos Estados Unidos da América: Como o Passado pode Prevenir o 

Presente e o Futuro1, realizado pela RAND Corporation: 

                                            
1 Reimagining the Character of Urban Operations for the U.S. Army: How the Past Can Inform the 

Present and Future. 
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Este estudo mostrou que as operações em ambiente urbano, historicamente 
tem sido o maior desafio que um exército pode enfrentar. O aumento da 
urbanização do planeta aumenta a certeza de que o combate urbano está 
no futuro do Exército (GENTILE, 2017, p. 175, tradução nossa)2. 

 

Associados ao Amb Urb, os fatores que afetam os conflitos atuais suscitam 

novas formas de agir dos exércitos, o que elevou a importância do emprego dos 

meios blindados neste cenário. O mesmo estudo realizado pela RAND Corporation 

também conclui que em muitos casos, o emprego de forças blindadas no Amb Urb 

será mandatório, buscando neutralizar o inimigo, enquanto se protegem as forças 

militares e se evitam o dano colateral (GENTILE, 2017, p. 175). Entretanto, 

observou-se que o Amb Urb, com a grande complexidade de suas características, 

exerce influência sobre as tropas blindadas, reduzindo seu poder de combate. 

Neste contexto, com base nos casos históricos, verificou-se a necessidade de 

algumas capacidades requeridas, quais sejam: a letalidade seletiva, a consciência 

situacional e a proteção da tropa. O emprego judicioso da Tu Cçd, orgânica da FT 

BIB que combate em Amb Urb, pode, por meio do cumprimento de suas missões, 

facilitar a condução dessas operações, como observou Johnson em seu estudo 

sobre a Batalha de Sadr City, na seção intitulada “Ideias Chaves e Achados sobre 

Estudos de Caso”, Os Cçd permanecem um importante facilitador nas Operações 

Urbanas (JOHNSON, 2013, p. 109). 

Diante desta afirmação e visando atender o objetivo geral da pesquisa, foram 

revisados o CI 21-2/2 “O Caçador” e a IP 21-2 “O Caçador” e confrontados com o 

novo QC do BIB (aprovado em 2015) e manuais dos exércitos dos EUA e Canadá, 

oportunidade em que foi verificada uma lacuna doutrinária. A aprovação do QC, 

anterior a formulação da doutrina referente ao mesmo, inverteu o processo de 

obtenção de capacidades DOAMEPI, pois a Doutrina é a base para os demais e, 

portanto, deve vir primeiro. Neste contexto, foi verificado um agravamento da lacuna, 

já existente nos manuais do EB, em virtude da forma genérica que o assunto é 

tratado nessas fontes de consulta. 

Com a finalidade de explicar os passos que envolveram esse processo e 

apresentar o seu faseamento, nas próximas seções foram respondidas as questões 

de estudo. As respostas foram baseadas na análise dos dados qualitativos 

                                            
2 What this study has shown is that urban combat operations have historically been among the most 

arduous challenges an army can face. The increasing urbanization of the planet only seems to 
ensure that urban combat is in the Army’s future (GENTILE, 2017, p.175). 
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coletados, utilizando-se as técnicas de análise de conteúdo e do discurso. 

 

4.2 QUAIS AS INFLUÊNCIAS DO AMBIENTE URBANO SOBRE A FT BIB NO ATQ 

LOC? 

 

A primeira fase para a condução do processo de resolução do problema de 

pesquisa, foi responder à questão de estudo no título da seção. Desta forma, foi 

possível destrinchar, quais as influências que o Amb Urb tem sobre a FT e cada uma 

das capacidades que são requeridas por essas influências de maneira a reduzi-las. 

Neste contexto, as principais fontes revisadas foram:  

a) Land Operations, B-GL-300-001/FP-001, Edição 2008 (Manual de 

Operações Terrestres do Exército Canadense); 

b) Urban Operations, FM 3-06, Edição 2006 (Manual de Operações Urbanas 

do Exército dos EUA); 

c) Combined Arms Operations in Urban Terrain, ATTP 3-06.11, Edição 2011 

(Manual de Forças Tarefas em Operações Urbanas do Exército dos EUA); 

d) Military Operations in Urbanized Terrain, MCWP 3-35.3, Edição 1998 

(Manual de Operações Militares em Terreno Urbano dos Marines dos EUA); 

e) Operações em Ambiente Urbano, Nota Escolar – ECEME, Edição 2011; 

f) Forças-Tarefas Blindadas, C 17-20, Edição 2002;  

g) Grupo de Caballería Ligero Acorazado, PD4-203, Edição 2014 (Manual do 

Regimento de Cavalaria Mecanizado do Exército da Espanha); 

h) O Combate Urbano: como organizar as unidades de combate da Bda Bld, 

para o investimento a uma localidade, baseado no estudo das campanhas de 

Beirute (1982), Grozny (1994) e Bagdá (2003), Dissertação de Mestrado, Alex 

Alexandre de Mesquita, ECEME, 2008; e 

i) Reimagining the Character of Urban Operations for the U.S. Army: How the 

Past Can Inform the Present and Future, 2017 (Reimaginando o Caráter das 

Operações Urbanas para o Exército dos Estados Unidos da América: Como o 

Passado pode Prevenir o Presente e o Futuro, RAND Corporation). 

Nos documentos revisados, o ambiente urbano mostrou-se extremamente 

complexo, sendo composto por três fatores indissociáveis, a Sociedade, a Área 

Urbana (terreno natural e artificial) e a Infraestrutura, também chamados de tríade 

urbana. A interação dos dois primeiros é realizada por intermédio da Infraestrutura 
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(USA, 2013, p. I-2) e os três juntos formam o ambiente urbano. É sobre a tríade 

urbana, associada ao inimigo, que as operações militares deverão ser dirigidas, para 

se obterem resultados decisivos (MESQUITA, 2008, p. 101). 

Cada ambiente urbano é único e precisa ser estudado individualmente 

(GENTILE, 2017, p. 17), entretanto existem algumas características que são comuns 

a todos. O quadro abaixo exemplifica as principais características levantadas e quais 

são as influências que estas exercem sobre a FT BIB no Atq Loc: 

 

Característica Influências sobre a FT BIB no Atq Loc 

Ambiente Operacional 

Multidimensional 

(Subterrâneo, 

Superfície e Andares) 

- Afeta e eficiência do emprego do Armt das Vtr Bld, devido a suas 

limitações de ângulo de elevação e do ângulo morto de observação e de 

tiro nas proximidades da Vtr; e 

- Aumenta a possibilidade de emprego de Cçd Ini se utilizando de locais 

elevados ou de porões. 

Grande densidade de 

construções 

- Causa uma observação restrita e distâncias de engajamento curtas 

dificultando a detecção e o engajamento do Ini; 

- Impede a utilização dos Armt com seu máximo alcance efetivo, 

particularmente o das Vtr Bld; 

- Restringe a liberdade de manobra e movimentos de Vtr; 

- Aumenta a necessidade da tropa desembarcada para realizar a 

segurança das Vtr Bld, nos locais de estrangulamento; 

- Reduz a funcionalidade das Comunicações, dificultando o C2; e 

- Facilita a ocultação e o emprego de Cçd Ini. 

Grande número de 

cobertas e abrigos 

- Dificulta a detecção e o engajamento efetivo do Ini; e 

- Facilita a ocultação e o emprego de Cçd Ini. 

Grande número de 

vias de acesso 

- Permitem que o Ini se aproxime demasiadamente das Vtr e da tropa, 

aumentando a ameaça de ataques surpresas e a curta distâncias; 

- Causam o aumento da necessidade de tropa desembarcada e da 

realização de vigilância em todas as direções; e 

- Facilita o deslocamento de Cçd Ini. 

Grande quantidade de 

civis na A Op 

- Dificulta a localização e o engajamento efetivo do Ini, que se mistura 

com os civis (distinção de ameaças e não ameaças); 

- Causa o aumento significativo de risco de dano colateral; e 

- Causa o aumento da restrição das RE e consequente limitação do uso 

dos Armt das Vtr Bld. 

Grande quantidade de 

infraestruturas de valor 

- Causa o aumento da restrição das RE e consequente limitação do uso 

dos Armt das Vtr Bld. 

Quadro 9 - Crtr do Amb Urb e suas Influências sobre a FT BIB no Atq Loc 
Fonte: o autor 
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Característica Influência sobre a FT BIB no Atq Loc 

Grande ameaça de minas e 

explosivos 

- Causa o aumento no risco de baixas da tropa amiga; e 

- Causa o aumento da necessidade de elementos especializados 

na detecção e desativação destes dispositivos. 

Quadro 9 - Crtr do Amb Urb e suas Influências sobre a FT BIB no Atq Loc (continuação) 
Fonte: o autor 

 

4.2.1 Conclusão Parcial 

 

Em virtude das influências exercidas pelo Amb Urb sobre a FT BIB no Atq 

Loc, infere-se que o poder de combate da FT é reduzido nessa situação. Associado 

a isso, o Ini possui condições de diminuir ainda mais a diferença do poder relativo de 

combate, valendo-se das características defensivas favoráveis do terreno urbano, 

descritas no Quadro 9. 

A restrição das regras de engajamento e a não possibilidade de utilização do 

armamento principal das Vtr Bld em sua total capacidade, reduzem o poder de fogo 

da FT.  

A degradação dos sistemas de comunicações e os vários enfrentamentos 

simultâneos que ocorrem nas Op em Amb Urb, diminuem a consciência situacional 

do CFT.  

A soma das influências: a grande necessidade de homens (principalmente 

desembarcados), a grande ameaça de minas e explosivos, o aumento da 

possibilidade de emprego de Cçd Ini e a ameaça de ataques a curtas distâncias, 

tornam ainda maior a demanda pela proteção da tropa, para que se busque reduzir o 

custo de vidas humanas no combate.  

A dificuldade da distinção de ameaças e não ameaças em meio a população 

civil, com consequente probabilidade de aumento do dano colateral, implicam uma 

maior necessidade de letalidade seletiva à FT BIB nesse tipo de operação, sendo a 

letalidade seletiva uma das especialidades dos caçadores. 

Do exposto, infere-se que é necessário para as Op Atq Loc da FT BIB: a 

redução das Influências identificadas que o Amb Urb tem sobre a FT e a 

consequente multiplicação do seu poder de combate. A multiplicação pode ser 

realizada por meio do emprego judicioso dos meios orgânicos da FT, como por 

exemplo, da Tu Cçd. 
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4.3 COMO A TU CÇD PODE SER EFICAZ NAS OP ATQ LOC CUMPRIDAS PELA 

FT BIB? 

 

Tendo identificado as influências que o Amb Urb tem sobre a FT BIB e as 

consequentes necessidades para a mesma, a presente seção visa apresentar como 

a Tu Cçd pode prover isso à FT, o que será feito respondendo à questão de estudo 

apresentada no título desta seção. Para o desenvolvimento desta e das seções 

seguintes, as principais fontes revisadas foram: 

a) Combined Arms Operations in Urban Terrain, ATTP 3-06.11, Ed. 2011 

(Manual de Forças Tarefas em Operações Urbanas do Exército dos EUA); 

b) Sniper Training and Operations, FM 3-22.10, Ed. 2009 (Treinamento e 

Operações de Cçd do Exército dos EUA); 

c) Appendix F- Sniper Employment, Heavy Brigade Combat Team, FM-I 3-

90.5, Ed. 2005 (Apêndice F- Emprego de Cçd do Manual das Brigadas Blindadas do 

Exército dos EUA); 

d) Sniping, MCTP 3-01E, Ed. 2016 (Manual de Cçd dos Marines dos EUA); 

e) Sniping, B-GL-392-005-FP-001, Ed. 2006 (Manual de Cçd do Exército 

Canadense); 

e) O Caçador, IP 21-2, Ed. 1998; 

f) O Caçador, CI 21-2/2, Ed. 2006; 

g) Manual Básico para Francotiradores, EJC 3-99, Ed. 2003 (Manual de Cçd 

do Exército da Colômbia); 

h) Manual de Instrucción Tiradores de Élite, MI6-028, Ed. 1999 (Manual de 

Instrução de Cçd do Exército da Espanha); 

i) Manual de Instrucción Equipe de Tiradores de Precisión, MI6-101, Ed. 2007 

(Manual de Instrução de Eqp Cçd do Exército da Espanha); 

j) Article Organizing Canada´s Infantry, Major Cole Petersen, The Canadian 

Army Journal, 16 fev. 2016 (Artigo Organizando a Infantaria Canadense, Revista 

Profissional do Exército Canadense); 

k) Reimagining the Character of Urban Operations for the U.S. Army: How the 

Past Can Inform the Present and Future, 2017 (Reimaginando o Caráter das 

Operações Urbanas para o Exército dos Estados Unidos da América: Como o 

Passado pode Prevenir o Presente e o Futuro, RAND Corporation); e 

l) Enemy Inside The Gates: Snipers in Support of Military Operations on 
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Urbanized Terrain, Monograph School of Advanced Military Studies, LtCol Jeffery E. 

DEAROLPH, 2002 (Monografia de conclusão do Curso da Escola de Estudos 

Militares Avançados do Exército dos EUA, Ten Cel DEAROLPH). 

Um Cçd treinado e armado com seu fuzil de precisão serve como 

multiplicador de força para o Cmt Btl Inf, no cumprimento de suas missões 

(DEAROLPH, 2002, p. 20). Tal afirmação é corroborada pela descrição das missões 

da Tu Cçd. Executar fogos precisos e de longa distância, sobre alvos selecionados 

se constitui na missão primária da Tu e buscar informações sobre a área de 

operações oportunamente na secundária. 

Cada uma das principais influências levantadas que o Amb Urb possui sobre 

a FT BIB pode ser reduzida por meio do emprego judicioso da Tu Cçd. O poder de 

fogo da FT, reduzido pelo Amb Urb, é complementado pelo fogo preciso e seletivo 

dos Cçd sobre alvos selecionados. Tal ação irá possibilitar que a FT subjugue 

ameaças que causam baixas e barram sua progressão, como Cçd Ini, AAC, 

posições de metralhadoras e de OA, sem que sejam causados danos colaterais. 

Desta forma a FT garante sua progressão por meio da obtenção do aumento do 

poder de fogo, sem deixar de lado a letalidade seletiva.  

Observando a A Op, detectando, engajando e subjugando as ameaças 

oportunamente, a Tu Cçd proporciona a proteção da tropa que progride no interior 

da localidade, garantindo-lhe maior liberdade de manobra, particularmente quando 

existem homens desembarcados. Nessa situação, esses homens desembarcados, 

sabedores que há Cçd amigos para lhes dar proteção, poderão atuar com maior 

desenvoltura e terão uma atitude mental positiva, fruto do efeito psicológico 

proporcionado pela proteção. 

Ainda no cumprimento da missão de observar a A Op, a Tu Cçd tem a 

capacidade de proporcionar ao CFT uma maior consciência situacional, pois os Cçd 

são observadores especialistas e podem prover relatórios claros que vão ajudar a 

esclarecer a situação, utilizando suas habilidades para dar informações ao 

comandante, que pode intervir prontamente (USA, 2015, p. 3-1). 

 

4.3.1 Atividades e Tarefas da Tu Cçd 

 

 De acordo com a DMT, as missões atribuídas aos elementos da F Ter, nos 

quais se incluem a FT BIB e a Tu Cçd, são divididas em uma série de atividades e 



91 
 

tarefas que são executadas de forma coordenada. As seguintes atividades, 

componentes das missões primária e secundária da Tu Cçd, levantadas na pesquisa 

bibliográfica, foram listadas nos quadros 10 e 11: 

 

Missões Atividades Tarefas3 

Primária 

Realizar ações contra caçadores 

- Determinar a ameaça 

- Colher informações sobre a ameaça 

- Determinar padrões de ação do inimigo 

- Determinar o melhor local e horário para engajar o 
Ini 

- Eliminar o Cçd Ini 

Realizar tiros anti-material 

- Neutralizar material de comunicações 

- Inutilizar viaturas 

- Destruir equipamentos óticos de observação 

- Destruir equipamentos de busca de alvos 

- Neutralizar dispositivos explosivos improvisados 

- Destruir/Neutralizar outros materiais que, no 
âmbito da operação, sejam considerados de alto 
valor. 

Apoiar pelo fogo preciso 

- Negar acesso ao inimigo a determinadas áreas 

- Realizar segurança de comboios 

- Realizar segurança de tropa desembarcada 

- Iludir o Ini quanto a real direção de ataque 

Eliminar alvos selecionados de 
acordo com sua importância 

- Líderes inimigos 

- Observadores avançados 

- Armas automáticas 

- Armas anticarro 

- Pessoal de comunicações 

- Comandantes de Vtr Bld 

- Atiradores de Vtr Bld 

- Motoristas de Vtr 

Quadro 10 – Atividades e tarefas da missão primária do Cçd 
Fonte: o autor 

 

Missões Atividades Tarefas4 

Secundária 

- Realizar vigilância 
- Vigilância de Flancos 

- Vigilância de rotas de ataque e contra-ataque Ini 

- Monitorar RIPI - 

- Observar e controlar fogos 
indiretos 

- Fogos de Artilharia e Morteiro 

- Fogos Aéreos (Aeronave de asa fixa e rotativa) 

- Realizar busca de explosivos - Observação da A Op em busca de indícios 

- Realizar observação diurna 
e noturna da área de objetivo 

- Ser empregado como “Olhos no Objetivo” 

Quadro 11 – Atividades e tarefas da missão secundária do Cçd 
Fonte: o autor 

 

                                            
3 As tarefas de infiltração, ocupação da PFT, estabelecimento de segurança aproximada, abertura e 

operação da rede rádio, ação integrada de atirar e a exfiltração, dentre outras são comuns a todas 
as atividades.  

4 As tarefas de infiltração, ocupação da PFT, estabelecimento de segurança aproximada, abertura e 
operação da rede rádio, a observação e a exfiltração, são comuns a todas as atividades.  
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Também foi utilizada a técnica de entrevista exploratória para obtenção dos 

dados acerca do assunto missões e atividades da Tu Cçd, com a finalidade de 

verificar se existem alguma dessas que não se encontram listadas nos manuais e 

que já se encontram em prática. Também foi verificada qual a importância dada a 

esses itens por parte de especialistas. Realizada a seguinte pergunta aos 

especialistas “Considerando que a Tu Cçd da FT BIB esteja apoiando a FT em um 

ataque à localidade, já na progressão no interior da localidade (tanto em 

investimento seletivo, quanto em progressão sistemática): na sua opinião, quais as 

principais missões devem ser atribuídas a Tu Cçd?”, obteve-se as respostas 

apresentadas no quadro 12: 

 

 Entrevistado Observações realizadas nas entrevistas Especialidades 
do entrevistado 

Realizou 
uma análise 

profunda 

1 Tanto a execução de tiros precisos quanto a 
busca de informações são missões 
importantes nesta fase do combate, porém 
ênfase maior, diria que 95%, é a de execução 
de tiros precisos. Os outros 5% são a busca 
de informações de alvos confirmados e também 
suspeitos e sua posterior informação ao escalão 
superior sobre localização, atividade e etc. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

Realizaram 
uma análise 

sumária 

2 Acredito que as principais missões, sejam as 
descritas no quadro como primária e 
secundária, respectivamente, Execução de tiros 
precisos como forma de apoio à progressão do 
BIB e a busca de informações (observação). 

Estágios: 
Cçd no Brasil 
Cçd Op Esp 

Cursos: 
Cçd Colômbia 

FE 

3 As principais missões são as descritas no 
quadro: Execução de tiros precisos e a busca 
de informações (observação). 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

Cursos: 
Cçd Colômbia 

4 Vejo como as principais missões da Tu Cçd, a 
primária e a secundária, como já abordei 
anteriormente. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

Cursos: 
Guerra na Selva 

5 
 

Não realizou uma análise do tema em questão. Estágios: 
Cçd no Brasil 

QUADRO 12 – Dados sobre missões da Tu Cçd obtidos nas entrevistas 
Fonte: o autor 

 

Realizada a seguinte pergunta aos especialistas “Considerando que a Tu Cçd 

da FT BIB esteja apoiando a FT em um ataque à localidade, já na progressão no 

interior da localidade (tanto em investimento seletivo, quanto em progressão 

sistemática): na sua opinião, quais as principais atividades devem ser atribuídas a 

Tu Cçd?”, obteve-se as respostas apresentadas no quadro 13: 
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 Entrevistado Observações realizadas nas entrevistas Especialidades 
do entrevistado 

Realizou 
uma análise 

profunda 

1 As atividades mais importantes a serem 
atribuídas, com a ordem de importância 
dependendo do contexto da SITUAÇÃO, 
particularmente no que tange aos fatores 
FORÇAS INIMIGAS, TERRENO, POPULAÇÃO 
e REGRAS DE ENGAJAMENTO, são: 
- Apoiar pelo fogo preciso (primária), Eliminar 
alvos selecionados de acordo com sua 
importância (primária), Realizar ações contra 
caçadores (primária), Realizar busca de 
explosivos (secundária). 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

Realizaram 
uma análise 

sumária 

2 As atividades mais importantes são Apoiar pelo 
fogo preciso (principalmente realizando 
segurança de tropa desembarcada) e realizar 
Ações contra caçadores, estando em 
condições de progredir junto com as frações do 
BIB. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 
Cçd Op Esp 

Cursos: 
Cçd Colômbia 

FE 

3 As atividades mais importantes são realizar 
Ações contra caçadores, Eliminar alvos 
selecionados de acordo com sua importância 
(principalmente líderes inimigos), e Apoiar pelo 
fogo preciso (realizando a segurança da tropa 
desembarcada e negando o acesso do inimigo 
a determinadas áreas). 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

Cursos: 
Cçd Colômbia 

 

4 Como principais atividades, aponto a de 
Eliminar alvos selecionados de acordo com sua 
importância (principalmente AAC, armas 
automáticas e OA), a de realizar vigilância 
(particularmente dos flancos) e a de realizar 
ações contra caçadores. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

Cursos: 
Guerra na Selva 

5 Entendo que as principais atividades da Tu Cçd 
são: ações contra caçadores inimigos, 
Eliminar alvos selecionados de acordo com sua 
importância (principalmente líderes inimigos) e a 
de realizar observação diuturna na área do 
objetivo da FT. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

QUADRO 13 – Dados sobre atividades da Tu Cçd obtidos nas entrevistas 
Fonte: o autor 

 

Da análise das entrevistas e dos dados levantados na pesquisa, concluiu-se 

que a missão primária, deve ser preferencialmente atribuída a Tu Cçd, sendo a 

secundária executada como complemento e durante a execução da primária. Das 

atividades destacadas como mais importantes, dentro do Atq Loc, verificou-se a de 

ações contra caçadores e a de realizar segurança da tropa desembarcada. 

 

4.3.2 Capacidades proporcionadas pelas atividades da missão primária da Tu 

Cçd 

 

A partir do levantamento feito das atividades que a Tu Cçd pode executar 
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durante a progressão da FT BIB na localidade, verificou-se que, por meio do 

cumprimento destas, algumas influências podem ser reduzidas e capacidades 

alcançadas. Os quadros abaixo exemplificam como cada atividade da missão 

primária podem reduzir as influências que o Amb Urb tem sobre a FT BIB e desta 

forma, proporcionar a mesma a alcançar as capacidades requeridas. 

 

Atividade da 

missão primária 

Influências do Amb Urb sobre a FT 

BIB, que podem ser reduzidas pela 

realização de ações contra 

caçadores 

Capacidades alcançadas por meio 

da redução dessas influências 

Realizar ações 

contra caçadores 

- Dano colateral, que poderia haver, 

caso sejam utilizados outros meios 

para neutralizar o Cçd Ini, que não o 

Cçd amigo 

- Letalidade Seletiva 

- As RE restritas, que dificultam ou 

inviabilizam o emprego de outros 

meios para neutralizar o Cçd Ini, que 

não o Cçd amigo 

- Letalidade Seletiva 

- Ameaça de Cçd Ini, que é um meio 

amplamente utilizado e eficaz nos 

combates atuais no Amb Urb 

- Letalidade Seletiva 

- Detecção e engajamento oportuno 

de alvos 

- Proteção da tropa 

- Impedimento e baixa eficiência no 

uso do Armt Vtr Bld, em virtude da 

limitação dos ângulos de elevação 

de cano/tubo e dos ângulos mortos 

existentes no Amb Urb 

- Proteção da tropa 

- Maior poder de fogo 

- Dificuldade de detecção e 

engajamento efetivo do Ini 

- Detecção e engajamento oportuno 

de alvos 

Quadro 14 – Capacidades alcançadas nas ações contra caçadores 
Fonte: o autor 

 

Com a finalidade de detalhar o quadro acima, nos próximos parágrafos serão 

descritas quais as influências reduzidas pela Tu Cçd durante a realização de ações 

contra caçadores, como ela executa esta redução e quais as capacidades 

alcançadas por meio dela. 

Conforme destacado por DEAROLPH, o segundo elemento das ameaças 

urbanas, são os Cçd e as forças inimigas tem aumentado suas capacidades de 
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empregar esse meio como ferramenta na tentativa de reduzir as vantagens das 

forças tecnologicamente superiores (DEAROLPH, 2002, p. 14). É nesse cenário que 

as ações contra caçadores se tornam necessárias e oportunas. 

Na progressão no interior da localidade em um Atq realizado pela FT BIB, um 

Cçd Ini tem a capacidade de causar baixas, barrar a progressão, destruir material e 

ter grande impacto psicológico sobre a tropa amiga. A neutralização da ameaça, que 

esteja cumprindo sua missão, se torna premente nas ações da FT BIB sendo 

desejável que essa seja realizada antes do primeiro disparo.  

Cçd Ini são especialistas em técnicas de camuflagem e por isso sua detecção 

e seu engajamento eficaz são dificultados. Aliado a isso, a TTP da Eqp Cçd não 

prevê a execução de mais do que um ou dois disparos de uma mesma posição 

antes de abandoná-la ou de trocar para uma posição alternativa. Tais fatos 

dificultam sobremaneira que os soldados detectem a posição do Cçd antes que esse 

realize o primeiro disparo (DEAROLPH, 2002, p. 27). A Tu Cçd, conhecendo as TTP 

do Cçd Ini, tem a melhor Cpcd de realizar ações contra caçadores (USA, 2005, p. F-

7), neutralizando a ameaça antes mesmo do primeiro disparo. 

Desta forma, a Tu Cçd poderá detectar e engajar oportunamente o Cçd Ini, 

evitando o dano colateral e proporcionando a proteção da tropa que investe na 

localidade, principalmente se esta estiver desembarcada. Outros meios sabidamente 

empregados para a neutralização do Cçd Ini, como Morteiros, Artilharia (mesmo com 

munição inteligente) e tiros de Vtr Bld, causariam grande dano colateral, tanto em 

pessoal quanto em estruturas, o que não é desejável. 

Com RE restritivas, onde o dano colateral não seja permitido, a melhor opção 

para a neutralização de Cçd Ini é o emprego da Tu Cçd amiga. 

Em uma situação que as RE sejam permissivas, a ameaça Cçd Ini poderá ser 

reduzida com o emprego dos Armt das Vtr Bld, entretanto, as restrições de elevação 

dos Armt e os ângulos mortos, impediriam seu uso com eficiência. Nessa situação a 

Tu Cçd é um meio complementar que pode ser usado para aumentar o apoio de 

fogo da FT e de realizar a proteção da tropa. 

Dessa forma, infere-se que no cenário atual, onde as tropas blindadas são 

amplamente empregadas em ambientes urbanos, e a ameaça de Cçd Ini é elevada, 

as FT BIB devem utilizar amplamente a Tu Cçd nas ações contra caçadores, 

dotando a FT das capacidades requeridas, reduzindo os efeitos que o Amb Urb tem 

e multiplicando o poder de combate da FT BIB. 
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No Quadro 15, observa-se o aumento de poder de fogo da FT BIB, como 

capacidade alcançada, por meio da realização de tiros anti-material pela Tu Cçd. 

Executando esta atividade, a Tu reduz o impedimento e a baixa eficiência no 

emprego do armamento das Vtr Bld, sendo meio suplementar para lidar com 

ameaças que tipicamente seriam neutralizadas pelos fogos desta Vtr.  

 

Atividade da 

missão primária  

Influências reduzidas  Capacidades alcançadas  

Realizar tiros anti-

material 

- Impedimento e baixa eficiência 

no uso do Armt Vtr Bld 

- Maior poder de fogo 

Quadro 15 – Capacidades alcançadas na realização de tiros anti-material 
Fonte: o autor 

 

Diante das restrições que o Amb Urb causa ao emprego do Armt das Vtr Bld, 

sejam de ordem tática, como RE restritivas, ou sejam de ordem técnica, como os 

ângulos mortos, a restrição do ângulo de elevação destes Armt e as distâncias de 

engajamento curtas, há uma redução do poder de fogo da FT, que não poderá, em 

determinadas situações, realizar o emprego destes meios. Em substituição a estes 

Armt, a Tu Cçd, pode realizar disparos anti-material com Armt e munições 

específicas. Estes disparos podem neutralizar Vtr, alvos que se escondam atrás de 

muros de concreto, sistemas óticos de Vtr Bld e de Vtr lançadoras de foguetes, 

inutilizando esses meios, que tipicamente seriam alvos de CC. 

Neste cenário, infere-se que a tarefa de executar disparos anti-material, é um 

meio de aumentar o poder de fogo da FT BIB, nos momentos em que não poderiam 

ser empregadas outros meios. 

Apoiar pelo fogo preciso é outra maneira que a Tu Cçd pode reduzir ameaças 

Ini, o Quadro 16 as exemplifica: 

 

Atividade da 

missão primária 

Influências reduzidas Capacidades alcançadas 

Apoiar pelo fogo 

preciso 

- Ameaça de AAC inimiga - Proteção da tropa 

- Ameaça de minas e explosivos 

Quadro 16 – Capacidade alcançada no apoio pelo fogo preciso 
Fonte: o autor 

 

O emprego de diversos meios para retardar ou impedir a progressão das 

tropas blindadas em localidades tem sido um meio muito usual em batalhas, como 
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se viu em Beirute, onde Cçd Ini realizavam disparos nas colunas de Vtr Bld das FDI, 

ao mesmo tempo que crianças jogavam pedras, tudo com a finalidade de iludir as 

tropas quanto a ação principal que era a de facilitar o disparo de AAC por parte dos 

palestinos, que atiravam em alvos estacionários (DEAROLPH, 2002, p. 16). Em uma 

situação como a apresentada em Beirute, Cçd amigos, preposicionados no E Prog, 

tem a capacidade de neutralizar essa ameaça de AAC Ini. 

Ainda na realização de segurança de comboio, estando embarcado ou 

ocupando PFT, a Tu Cçd pode detectar o explosivo improvisado e neutralizá-lo por 

meio de disparo com munição perfurante. 

Do exposto, infere-se que neutralizando as ameaças citadas, a Tu Cçd 

possibilita a obtenção de uma maior proteção da tropa por parte da FT BIB. 

Eliminar alvos considerados importantes é outra forma que a Tu Cçd tem de 

permitir que a FT BIB alcance capacidades, o Quadro 17 relaciona as influências 

reduzidas com as capacidades alcançadas: 

 

Atividade da 
missão primária 

Influências reduzidas Capacidades alcançadas 

Eliminar alvos 
selecionados de 
acordo com sua 
importância 

- Dano colateral 
- Letalidade seletiva 

 - RE restritas 

- Dificuldade de detecção e 
engajamento efetivo do Ini 

- Detecção e engajamento oportuno de 
alvos 

Quadro 17 – Capacidades alcançadas na eliminação de alvos selecionados 
Fonte: o autor 

 

A possibilidade de dano colateral leva à criação de RE restritas, estando 

ambas intimamente relacionadas. Diante das RE restritas, uma das formas de 

mitiga-las é se evitando o dano colateral, o que pode ser proporcionado pela Tu Cçd 

em melhores condições, dentro da FT BIB, dada a sua capacidade de neutralizar 

alvos com precisão. Desta forma, conclui-se que esta é uma excelente maneira de 

se proporcionar letalidade seletiva a FT. 

Dada a grande capacidade de observação da Tu Cçd, a dificuldade de 

detecção e engajamento efetivo do inimigo pode ser reduzida. Tal capacidade é 

provida, dentre outros fatores, pelo treinamento intensivo das técnicas de 

observação, memorização e descrição e de busca e seleção de alvos, o que ainda é 

facilitado pelo emprego de materiais óticos da grande precisão utilizados pelas Eqp 

Cçd. Desta forma e a despeito do caráter difuso das ameaças, a Tu Cçd proporciona 

a FT BIB a detecção e o engajamento oportuno de alvos.  
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4.3.3 Capacidades proporcionadas pelas atividades da missão secundária da 

Tu Cçd 

 

Conforme realizado na seção anterior, serão destrinchados, no Quadro 18, 

como as atividades da missão secundária da Tu Cçd podem reduzir as influências 

que o Amb Urb tem sobre a FT e proporcionar as capacidades requeridas.  

 

Atividades da 
missão secundária 

Influências reduzidas Capacidades alcançadas 

Realizar Vigilância - Realização de ações surpresas por parte 
do inimigo; e 
- O ambiente multidimensional exige a 
constante vigilância das Vtr Bld por tropa 
desembarcada em todas as direções. 

- Consciência situacional; e 
- Proteção da tropa. 

Monitorar RIPI 

Realizar observação 
diurna e noturna da 
área de objetivo 

Realizar busca de 
explosivos 

- Risco de baixas de tropa amiga. - Proteção da tropa. 

Observar e controlar 
fogos indiretos 

- Regras de engajamento restritas. - Letalidade seletiva. 

Quadro 18 – Cpcd alcançadas na realização das atividades da missão secundária 
Fonte: o autor 

 

Como já concluído na seção anterior, a missão secundária do Cçd deve ser 

desenvolvida enquanto ele se encontra no cumprimento da missão primária. Assim, 

a observação é uma missão suporte da execução de tiros precisos e por esse 

motivo não é aconselhável que a Tu Cçd seja empregada exclusivamente para esse 

fim. 

Por ser uma missão secundária, a análise de sua ação na redução das 

influências que o Amb Urb tem sobre a FT BIB mostra-se mais simples, porém, não 

menos importante. A realização das ações de vigilância, de monitoramento de RIPI e 

de observação diuturna da área de objetivo, proporcionam proteção frente à 

possibilidade de ações surpresa por parte do inimigo e a redução da necessidade de 

tropa desembarcada para vigilância de Vtr Bld. Cumprindo tais atividades, a Tu Cçd 

estará proporcionando um aumento da consciência situacional do CFT BIB e a 

proteção da tropa, que por sua vez, poderá permanecer embarcada. 

A execução da atividade de busca por dispositivos explosivos, também 

possibilita que a FT BIB alcance um maior nível de proteção da tropa. Como já 

abordado, nos últimos anos tem aumentado a incidência de dispositivos explosivos 

improvisados no cenário mundial (AOAV, 2017, p. 23). A devastação física 

produzida por esse tipo de técnica, por si só já justificaria o aumento de elementos 
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especializados na sua busca e desativação, entretanto, tem-se ainda o alto nível de 

influência psicológica sobre a tropa que se depara com a detonação destes 

dispositivos. 

Tanto o aumento da ameaça e a consequente ação psicológica sobre a tropa, 

podem ter sua influência reduzida pelo emprego de meios eficientes e eficazes de 

busca e desativação, sendo o primeiro o mais importante, pois não se desativa 

aquilo que não se encontrou. Sendo a Tu Cçd corretamente empregada no 

desenvolvimento desta tarefa acessória, a capacidade desejada nível de proteção, 

será alcançada com maior intensidade e eficiência. 

A restrição das RE, muito comum nos Amb Urb, também pode ter sua 

influência sobre a FT BIB reduzida em função do emprego da Tu Cçd para realizar a 

observação e controle de fogos na A Op. É comum que sejam designadas Áreas de 

Restrição de Fogos no interior dos Amb Urb, haja vista que o dano colateral de um 

fogo não corretamente observado é considerado inaceitável. Áreas com fogos 

restritos, podem receber esses fogos obedecendo determinados critérios 

estabelecidos pela força que o marcou (BRASIL, 2015, p. 3-12). Um critério utilizado 

é a confirmação visual, normalmente terrestre, do alvo de valor militar que se 

encontra dentro desta ARF. O Cçd, elemento especializado na arte de observar, tem 

condições de observar e controlar os fogos, possibilitando que estes alcancem seus 

efeitos com letalidade seletiva. 

 

4.3.4 Conclusão parcial 

 

Do acima apresentado, infere-se que a Tu Cçd possui excelentes condições 

de, executando suas missões em apoio à progressão da FT BIB no interior da 

localidade, apoiar seu ataque. Da realização desse apoio, resultam a redução das 

principais influências que o Amb Urb exerce sobre a FT BIB, multiplicando seu poder 

de combate e potencializando a dotação da FT das capacidades requeridas: 

letalidade seletiva, detecção e engajamento oportuno de alvos, aumento do poder de 

fogo, consciência situacional e proteção da tropa. 

Resta concluir como a Tu Cçd pode ser empregada para atingir efetivamente 

a potencialização das capacidades requeridas da FT. Desta forma, serão 

apresentados na próxima seção, os resultados obtidos na pesquisa e que melhor 

norteiam o emprego da Tu neste tipo de operação. 
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4.4 COMO A TU CÇD PODE SER EMPREGADA PARA APOIAR A FT BIB NO ATQ 

LOC? 

 

Nesta seção, será respondida à questão de estudo apresentada no título 

desta seção. Para tal, será considerada a organização da Tu Cçd, prevista no QC 

BIB aprovado em 2015.  

Para a análise de como empregar a Tu, foram levados em conta quatro 

quesitos, quais sejam: princípios de emprego, formas de emprego, constituição da 

Tu e da Eqp Cçd e as atribuições de seus integrantes. 

Na revisão de literatura, observou-se a existência de princípios de emprego 

do Cçd, entretanto, somente o Brasil e a Colômbia os descreveram de maneira 

objetiva em seus manuais, conforme Quadro 5. Das descrições existentes, a que se 

mostrou mais completa foi a do CI 21-2/2, que está apresentada abaixo: 

1º O Cçd atira em alvos selecionados; 

2º O Cçd deve furtar-se da Obs Ini e só atira a uma distância segura; 

3º O Cçd trabalha em dupla com o observador; 

4º Sempre que possível, o Cçd atua protegido pela tropa amiga; 

5º O Cçd deve ter fuzil, munição, equipamentos e treinamento específicos; 

6º O Cçd é o maior conhecedor de suas próprias capacidades, limitações e 

possibilidades de emprego e deve ser ouvido em realação a isto, quando a ele se 

atribuir alguma missão; 

7º Em determinadas situações, a melhor defesa contra o Cçd Ini é o Cçd 

amigo; 

8º O ponto focal do emprego do Cçd é saber controlar as suas ações, sem 

que seja retirada a sua liberdade de ação e flexibilidade; e 

9º Em princípio, os Cçd começam a atuar de 24 a 48 horas antes do início da 

operção tática na qual a U a que pertencem estiver empenhada. 

De acordo com a DMT, os Princípios de Guerra são pontos de referência que 

norteiam o comandante no planejamento e na condução da guerra sem, no entanto, 

condicionar suas decisões (BRASIL, 2014, p. 5-1). Neste contexto, infere-se que a 

existência dos princípios de emprego do Cçd, são muito importantes para os CFT 

BIB na condução das operações, pois estes sempre podem recorrer aos princípios 

para, junto da análise dos fatores da decisão, definir como empregar suas Eqp Cçd 

com máxima eficiência e eficácia. 
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Fruto da nova organização da Tu Cçd BIB e da tendência mundial de 

mudança da constituição das Eqp Cçd, infere-se que o 3º princípio se encontra 

desatualizado e será alvo de nova redação na conclusão parcial desta seção. Para a 

nova redação, serão levados em consideração a constituição da Tu e da Eqp Cçd e 

as atribuições de seus integrantes, que serão discutidos nos próximos parágrafos. 

Em complemento aos princípios apresentados no CI 21-2/2, pode-se 

acrescentar 2 princípios utilizados pelo Exército Canadense. O primeiro princípio é o 

da Mobilidade, pois para se infiltrar e exfiltrar da A Op, as Eqp Cçd devem ser 

apoiadas com meios que garantam grande mobilidade, como o emprego de 

paraquedas, helicópteros, viaturas e meios navais. O segundo princípio a ser 

adicionado é o das Comunicações amplas e flexíveis. Em virtude das características 

e da importância das missões do Cçd, a Eqp deve ter condições de se comunicar 

com os escalões superiores da melhor forma possível e com oportunidade, devendo 

ser dotada de meios modernos de C2. 

Quanto as formas de emprego da Tu e das Eqp Cçd, observou-se três tipos 

previstos na doutrina brasileira, a ação de conjunto, o apoio direto e o reforço. Da 

revisão realizada, concluiu-se que a ação de conjunto é a forma mais usual e a que 

deve ter prioridade no emprego, de forma que as Eqp possam realizar tiros diretos 

em proveito de todo o batalhão, seguindo a intenção do Cmt e as prioridades 

estabelecidas pelo S3 (USA, 2005, p. 2-13). Como segunda prioridade, restou 

apurado que o reforço pode ser utilizado e em última prioridade, somente em casos 

específicos, o apoio direto. 

Além das formas de emprego, também se destacou na revisão da literatura a 

maneira de empregar a Tu Cçd, podendo ser: as equipes trabalhando em forma de 

rodízio ou mais de uma equipe atuando ao mesmo tempo. A maneira definida pelo 

comandante é muito importante para o desenvolvimento das missões dos Cçd, em 

virtude das características dessas missões, como o longo período de duração, 

normalmente as Eqp Cçd infiltram de 24 a 48 antes do início das ações da FT 

(BRASIL, 2006, p. 111) e a resultante degradação na capacidade de percepção que 

a equipe sofre ao longo do seu emprego (VALLE, 2014, p. 77).  

Cabe ressaltar que a melhor maneira de apoiar a FT BIB no Atq Loc é 

realizando o emprego de múltiplas equipes, o que vai facilitar a dotação da FT das 

capacidades requeridas e possibilitar que as Eqp realizem a progressão por lanços. 

Quando uma equipe se depara com o inimigo e detecta a origem do fogo, essa pode 
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comunicar a outra, que ocupará a melhor posição para neutralizar essa ameaça 

(ESPAÑA, 2007, p. 3-76). 

Atuando em rodízio, a Tu Cçd pode ter uma Eqp infiltrada, uma realizando os 

preparativos e planejamento para a infiltração e substituição da primeira e a terceira 

realizando o debriefing e descansando para os empregos futuros. Adotando essa 

maneira, o comandante terá flexibilidade para intervir no combate, constituindo uma 

reserva, ao ponto de que quando utiliza múltiplas equipes, não o terá. Caso as 

ações durem mais do que 72 horas a degradação na capacidade de percepção da 

equipe, colocará a mesma em uma posição em que não consegue cumprir sua 

missão com eficiência, prejudicando o aspecto segurança para si e para tropa 

apoiada. 

Definindo por empregar todas as equipes ao mesmo tempo, o que garante um 

melhor cumprimento da missão pela Tu Cçd em detrimento da flexibilidade, em um 

determinado momento, o comandante terá que exfiltrá-las e perderá poder de 

combate. A decisão de como empregar a Tu Cçd será tomada pelo comandante, 

assessorado pelo S3 e pelo Ch Tu Cçd, com base nos fatores da decisão (BRASIL, 

1998, p. 5-2), complementados pelos fatores a considerar no emprego da Tu Cçd e 

ciente de que cada situação exige uma maneira e forma de emprego. Segundo USA 

(2009, p. 7-2 e 7-3), os fatores a considerar para esse emprego são: 

a) regras de engajamento; 

b) dano colateral; 

c) existência de minas e de explosivos improvisados; 

d) capacidade de executar tiros a comando com rapidez; 

e) emprego dos Cçd em missões de reconhecimento e vigilância; e 

f) a Eqp de Cçd deve ser apoiada por uma Força de Reação Rápida. 

A reformulação da constituição da Tu e da Eqp Cçd foi fator determinante 

para o agravamento da lacuna doutrinária existente em relação ao emprego dos 

mesmos, pois os homens acrescidos, ficaram sem função e por consequência sem 

atribuições específicas. Os impactos vão desde o aumento de homens, que se 

encontram sem atribuições e missões específicas definidas em manual, até a 

flexibilidade e adaptabilidade, antes inexistentes na constituição rígida e inajustável 

das equipes. 

A partir da reformulação, a constituição da Tu Cçd do BIB mudou para 1 Ch 

Tu, 1 Motorista e 3 Eqp Cçd, essas por sua vez constituídas por 3 homens. A Eqp 
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Cçd é formada por 1 Ch Eqp e Obs, 1 atirador e 1 segurança. Sendo os 3 

integrantes da equipe especialistas, podendo revezar as funções entre si, evitando a 

fadiga e o stress causado pelo combate urbano e pelos longos momentos de espera, 

característicos da missão do Cçd. Realizada a seguinte pergunta aos especialistas 

“O senhor acredita que o efetivo e a organização atual das Turmas e Equipes de 

Caçadores, previstas nas IP 21-2, garantem flexibilidade no cumprimento das 

missões e tarefas de caçador no ambiente urbano? Por quais razões?”, obteve-se os 

dados apresentados no quadro 19: 

 

 Entrevistado Observações realizadas nas entrevistas Especialidade 
do entrevistado 

Rlz uma 
análise 

profunda 

1 Não acredito que garantam essa flexibilidade. 
Minimamente, nos movimentos de progressão 
onde os caçadores apoiam a tropa, deveria 
haver 2 duplas, como o previsto. No entanto, 
tendo em vista a fadiga em operações 
continuadas, as vias de acesso restritas 
(praticamente menos de uma SU para cada via 
de acesso, dependendo da localidade), há uma 
demanda de mais Equipes/Turmas para 
apoiar a progressão. Em virtude da dificuldade 
do trabalho de Caçador em ambiente urbano 
(muitos abrigos e esconderijos, que dificultam o 
trabalho de observação e detecção de alvos), 
mais turmas seriam necessárias para esse 
trabalho. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

2 Não. […], observa-se que o efetivo de duas 
turmas de Cçd é totalmente insuficiente. 
Considerando que o BIB é quaternário, no 
modelo que é empregado atualmente, não é 
possível nem mesmo apoiar todas as SU com 
uma dupla de Cçd. Considero ideal que cada 
SU tivesse pelo menos uma turma dessas. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 
Cçd Op Esp 

Cursos: 
Cçd Colômbia 

FE 

3 Não. Em Amb Urb, faz-se necessário 
emprego de um 3º ou até mesmo um 4º 
elemento constituindo a Eqp Cçd. Estes dois 
elementos extras garantirão flexibilidade no 
cumprimento de missões haja vista que, em um 
combate urbano, o compartimento do terreno é 
menor do que em um combate rural. A 
segurança da equipe cresce de importância. O 
C2 das ações, tendo em vista o dinamismo e a 
velocidade em que acontecem, necessitam de 
prioridade. Neste contexto, deve haver um 
elemento diferente do Cçd e do Obs, para 
realizar a operação constante destes meios de 
C2, para aumentar a consciência situacional dos 
comandantes em todos os níveis. Essa gama 
de atividades justifica o emprego de mais 1 
ou 2 elementos na equipe. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

Cursos: 
Cçd Colômbia 

 

QUADRO 19 – Dados sobre Organização Tu Cçd obtidos nas entrevistas 
Fonte: o autor 
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 Entrevistado Observações realizadas nas entrevistas Especialidade 
do entrevistado 

Rlz uma 
análise 

profunda 

4 Não. Tendo em vista que o número de 
equipes pode ser insuficiente para apoiar as 
ações da FT durante as diversas fases da 
operação de Atq Loc. A Ausência de um Chefe 
da Eqp Tu Cçd, destacado das Eqp, para 
coordenar os trabalhos das mesmas sem se 
envolver diretamente com as missões principal 
e secundária pode se constituir em uma 
deficiência no C2 da mesma. A Ausência de 
um militar por equipe para realizar a 
segurança aproximada dos seus membros é 
uma limitação muito grande. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

Cursos: 
Guerra na Selva 

Realizou 
uma análise 

sumária 

5 Com o baixo emprego de caçadores em 
exercícios no terreno no EB, creio que ainda 
não temos experiência suficiente para afirmar 
isso, mesmo essa fração já existindo a quase 20 
anos. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

QUADRO 19 – Dados sobre Organização Tu Cçd obtidos nas entrevistas (continuação) 
Fonte: o autor 

 

Da análise das respostas obtidas, infere-se que a constituição antiga da Tu 

Cçd, prevista nas IP 21-2 encontra-se desatualizada para as atividades do combate 

atual, particularmente em Amb Urb. 

Inferiu-se ainda que existe a necessidade de um maior número de Eqp Cçd 

(atualmente nas IP 21-2, são apenas 2 Eqp a 2 homens), e também um acréscimo 

de homens nas Eqp, sendo um 3º homem com a função de segurança e um 4º com 

a de operador dos Sistemas de Comando e Controle.  

Procurando entender melhor a influência que a mudança de constituição da 

Tu Cçd pode ter sobre a FT BIB nas Operações de Atq Loc, principalmente em sua 

3ª fase, foi realizada a seguinte pergunta aos especialistas “Qual a opinião do 

senhor acerca da nova constituição da Tu Cçd do BIB?”, obteve-se os dados 

apresentados no quadro 20: 

 

 Entrevistado Observações realizadas nas entrevistas Especialidades 
do entrevistado 

Realizaram 
uma análise 

profunda 

1 Muito boa. O acréscimo de um Sd na 
segurança de cada equipe foi excepcional e 
deve ser mantido, em qualquer tipo de ambiente 
operacional. No Amb Urb, em particular, fica 
muito difícil prover a própria segurança da 
Equipe e desempenhar suas funções 
principais com apenas dois membros. […] 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

QUADRO 20 – Dados sobre a nova organização da Tu Cçd do BIB obtidos nas entrevistas 
Fonte: o autor 
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 Entrevistado Observações realizadas nas entrevistas Especialidades 
do entrevistado 

Realizaram 
uma análise 

profunda 

3 Acredito que esteja mais alinhada com as 
novas tendências do combate. Na colômbia, 
usamos 7 elementos em uma equipe: 1 Ch 
Eqp, 3 Caçadores e 3 Observadores (dois Cçd 
com fuzil 7,62mm/.308 win e um Cçd com o fuzil 
.50 pol). Os observadores utilizavam o fuzil Galil 
5,56mm para realizar a segurança aproximada 
da equipe. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

Cursos: 
Cçd Colômbia 

4 Entendo que essa nova constituição, 
aumenta a flexibilidade no cumprimento das 
missões, por anular/reduzir as deficiências 
que apontei na resposta anterior.  
(A Ausência de um Chefe da Eqp Tu Cçd, 
destacado das Eqp, para coordenar os 
trabalhos das mesmas sem se envolver 
diretamente com as missões principal e 
secundária pode se constituir em uma 
deficiência no C2 da mesma. A Ausência de um 
militar por equipe para realizar a segurança 
aproximada dos seus membros é uma limitação 
muito grande.) 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

Cursos: 
Guerra na Selva 

Realizaram 
uma análise 

sumária 

2 Considero que representa uma significativa 
melhoria em relação ao que é empregado 
atualmente, no entanto, considero que ainda 
não atende nas melhores condições às  
necessidades da OM. Como mencionado 
anteriormente, considero ideal que cada SU 
tenha pelo menos uma turma de Cçd compostas 
por duas ou três equipes, além disso, cabe um 
estudo detalhado sobre a situação de formar 
cabos como Cçd, tendo em vista que são 
militares temporários com um conhecimento que 
pode ser aproveitado pelas Organizações 
Criminosas após a sua saída do Exército. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 
Cçd Op Esp 

Cursos: 
Cçd Colômbia 

FE 

5 A princípio, uma quantidade maior de 
especialistas, como no quadro que me foi 
mostrado, me parece prover uma maior 
flexibilidade de emprego às peças de 
manobra do Btl, que a quantidade prevista 
nas IP 21-2. […] 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

QUADRO 20 – Dados sobre a nova organização da Tu Cçd do BIB obtidos nas entrevistas 
Fonte: o autor 

 

Como explicado por VALLE (2014, p. 77 e 78), em operações em ambientes 

hostis, são acrescentados mais homens para prover segurança à equipe, devido à 

perda da consciência do que ocorre nas suas proximidades. Também podem ser 

acrescidos elementos com o propósito de revezamento na observação prolongada 

de setores de tiro. Além deste, dado o aumento dos meios de transmissão de dados, 

também é útil acrescentar à equipe um elemento responsável pelo enlace das 

comunicações. Detalhando ainda mais a possibilidade da equipe a 4 homens, e das 

atribuições que os integrantes da Tu Cçd podem exercer, o indivíduo 2 detalhou 
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muito bem durante sua entrevista: 

 

 Entrevistado Observações realizadas nas entrevistas Especialidades 
do entrevistado 

Rlz uma 
análise 

profunda 

2 Emprego da Eqp a 4 homens. Além dos aspectos 
já mencionados, esse efetivo possibilita que a Eqp 
dure na ação durante vários dias, pois o 4º 
elemento, via de regra, estará no descanso, 
enquanto haverá dois homens realizando a 
observação do seu setor e um provendo a 
segurança aproximada da equipe. Em uma Eqp 
com somente três elementos o descanso fica 
prejudicado. […] 
Havendo mais de uma Eqp Cçd desdobrada no 
terreno, é ideal que exista pelo menos um militar 
com a função de receber e integrar os dados 
passados pelas Eqp, assim como assessorar o EM 
quanto ao seu emprego. Nas Op Esp, esse Elm é 
denominado de Controlador, e também é possuidor 
do curso de Cçd. […] 

Estágios: 
Cçd no Brasil 
Cçd Op Esp 

Cursos: 
Cçd Colômbia 

FE 

QUADRO 21 – Dados sobre a Tu Cçd a 4 homens obtidos nas entrevistas 
Fonte: o autor 

 

Além dos dados já apresentados, foram levantados na revisão da literatura e 

nas entrevistas, a possibilidade de se constituírem Eqp Cçd temporárias com 

efetivos que variam desde 3 (três) até 7 (sete) homens. 

Tal procedimento visa atender as características da flexibilidade e da 

adaptabilidade, características essas, que toda força que tem seus planejamentos 

baseados em capacidades, deve possuir. Desta forma, de acordo com a missão a 

ser cumprida, da análise dos fatores da decisão e dos fatores de emprego de 

caçador, o comandante pode mesclar as equipes, visando constituir a Eqp na 

medida certa para cada missão que será desempenhada, e assim estará 

potencializando a capacidade da FT BIB para as Op Atq Loc. 

 

4.4.1 Conclusão parcial 

 

A continuidade da utilização dos princípios de emprego do Cçd é muito 

importante, para que em cada situação CFT BIB busque os fundamentos 

necessários ao cumprimento da mesma. O 3º Princípio necessita de atualização 

para: “O Cçd trabalha, no mínimo, em dupla com o observador. Podem ser 

adicionados outros elementos à Eqp, principalmente com as funções de Ch Eqp, 

Operador de C2 e Segurança”.  
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Além dos 9 princípios apresentados, pode-se acrescentar mais dois. O 10º 

princípio com a seguinte redação: “ As Eqp Cçd devem ser apoiadas com meios que 

garantam grande mobilidade para que possam se infiltrar e exfiltrar da A Op com 

velocidade e segurança”. O 11º princípio com a seguinte redação: “As Eqp Cçd 

devem possuir meios modernos que garantam as comunicações amplas e flexíveis, 

tendo condições de se comunicar com os escalões superiores com segurança e 

oportunidade”. 

Concluiu-se que podem ser utilizadas as 3 formas de emprego, sendo a mais 

usual a de Aç Cj. Verificou-se ainda que o Ap Dto só deve ser utilizado em casos 

muito específicos.  

Concluiu-se ainda que além das formas de emprego existem as maneiras de 

emprego, que podem ser: as equipes trabalhando em forma de rodízio, ou mais de 

uma equipe atuando ao mesmo tempo. Cada uma possui suas vantagens e 

desvantagens e será usada a que o CFT determinar, de acordo com seu exame de 

situação, onde deverão ser levados em conta, além dos princípios de emprego e 

fatores da decisão, os fatores a considerar para o emprego de Cçd.  

Por fim, inferiu-se que a Tu Cçd deve ter a sua constituição variável, dotando 

essa fração de flexibilidade e adaptabilidade. Deverá haver a figura do Ch Tu Cçd, 

que tem a atribuição de assessorar comando e coordenar as atividades da Tu. A 

Eqp Cçd pode variar de 2 a 7 homens, de acordo com o exame de situação do CFT. 

Abaixo serão descritas as sugestões de atribuições principais de cada membro da 

Eqp, concluídas por esse estudo. Cabe salientar que nas Eqp em que não há o 

atirador com função específica de anti-material, o observador conduzirá esse 

armamento. 

 

Eqp 3 
Homens 

Eqp 4 
Homens 

Eqp 5 
Homens 

Eqp 6  
Homens 

Eqp 7  
Homens 

1 Atirador 1 Atirador 1 Ch Eqp 
e Op C2 

1 Ch Eqp e Op 
C2 

1 Ch Eqp e Op 
C2 

2 Obs e 
Op C2 

2 Obs 2 Atirador 2 Atirador 2 Atirador 

3 Seg 3 Seg 3 Obs 3 Obs 3 Obs 

 4 Op C2 4 Seg 4 Atirador anti-
material 

4 Atirador anti-
material 

 5 Seg 5 Obs 5 Obs 

 6 Seg 6 Seg 

 7 Seg 

QUADRO 22 – Resumo de atribuições da Eqp Cçd 
Fonte: o autor 
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O emprego das Eqp temporárias, desperta o interesse no conceito da 

Modularidade. Sendo a brigada, o elemento base de combate do EB, essa tem a 

capacidade de montar organizações para o combate, utilizando-se de módulos. 

Empregando esse conceito, a brigada poderia montar módulos de caçadores e 

disponibilizá-los as suas unidades de manobra, de acordo com a necessidade. Tal 

conceito será tratado como sugestão na conclusão deste estudo. 

 

4.5 EM QUE MEDIDA A DOUTRINA DE EMPREGO EM VIGOR DA TU CÇD DO EB 

ATENDE AS NECESSIDADES DA FT BIB NO ATQ LOC? 

 

Da análise das seções anteriores, restou apurado que a FT BIB sofre 

influências do ambiente urbano quando realiza operações de ataque à localidade. 

Estas influências reduzem seu poder de combate. 

Para multiplicar o poder de combate da FT BIB, a Tu Cçd deve ser capaz de 

reduzir tais influências, por meio da aplicação adequada de sua doutrina, o que 

garantirá que se alcancem suas capacidades. 

As capacidades da Tu Cçd, no cumprimento das missões primária e 

secundária são: a letalidade seletiva, a detecção e engajamento oportuno de alvos, 

o aumento do poder de fogo, a consciência situacional e a proteção da tropa. Sendo 

empregada corretamente, a Tu Cçd utilizará suas capacidades em prol da FT e a 

dotará das mesmas. 

Para que a doutrina de emprego da Tu Cçd do EB, em vigor, seja eficaz no 

apoio à FT BIB no Atq Loc, esta deve ser detalhada e contemplar as atividades e 

tarefas das missões primária e secundária. Também deverá descrever os princípios 

de emprego, as formas de emprego, a constituição da Tu e da Eqp Cçd e as 

atribuições de seus integrantes, estes, que são a base de como a Tu será 

empregada neste tipo de operação. 

De posse do acima exposto e antes de realizar a análise, se faz necessário 

observar as respostas obtidas nas entrevistas, relativas ao tema em questão, tudo 

com a finalidade de encontrar subsídios para a discussão. Foi realizada a seguinte 

pergunta aos especialistas “O Senhor acredita que a atual doutrina do Caçador do 

EB, no tocante ao emprego tático em Op Atq Loc, encontram-se atualizadas? 

Justifique.”, obteve-se os dados apresentados no quadro 23: 
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 Entrevistado Observações realizadas nas entrevistas Especialidade 
do entrevistado 

Realizaram 
uma análise 

profunda 

1 Encontram-se sobremaneira desatualizadas 
e incipientes. Os manuais do Caçador 
encontram-se como IP ou Caderno de Instrução 
(não aprovado). Além disso, os próprios 
manuais doutrinários de Batalhão de 
Infantaria não vislumbram de maneira 
pormenorizada o uso das Turmas de 
Caçadores nas operações, em particular o 
combate em áreas urbanas. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

2 Não. Baseado nos intercâmbios com frações de 
nações amigas, em especial dos EUA, observa-
se que em Amb Urb a tendência é o emprego 
de frações compostas por 4 Elm: Cçd, Obs, Aux 
Com e Aux Sau. Nos EUA o Cçd e o Obs são 
capacitados com o Curso de Cçd e os Aux são 
capacitados em estágio interno na própria OM, 
de forma que cumpram a sua missão principal 
de transmitir dados e prestar a assistência pré-
hospitalar, respectivamente, assim como prover 
a segurança da equipe, participar dos rodízios 
de monitoramento e, eventualmente, realizar a 
observação e correção do tiro. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 
Cçd Op Esp 

Cursos: 
Cçd Colômbia 

FE 

Realizaram 
uma análise 

profunda 

3 Não. Acredito que se encontram 
desatualizadas. As IP 21-2, pouco 
contemplam as situações de emprego da Tu 
Cçd em um Combate em Localidade, assim 
como técnicas de tiro empregadas em 
localidade. Técnicas essas em que se exige 
uma expertise na busca e seleção de alvos na 
camuflagem, no tiro sob ângulo (seja em aclive 
ou declive), entre outras TTP da Tu Cçd, que 
influenciam para o cumprimento da missão. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

Cursos: 
Cçd Colômbia 

 

4 Não. Diversos manuais doutrinários 
abordam o emprego do caçador de modo 
genérico e insuficiente. Desconheço em 
caderno de instrução, em vigor, no EB que 
aborde aspectos específicos do emprego tático 
do caçador. […] 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

Cursos: 
Guerra na Selva 

5 Acredito que apesar de termos alguns estágios 
espalhados pelo Brasil, o Cçd do Btl Inf não tem 
seu emprego acontecendo efetivamente até 
hoje, mesmo já existindo Doutrina, QCP há 
muito tempo. Sendo assim, creio que um efetivo 
emprego de Cçd no dia a dia da instrução é o 
que pode nos responder essa pergunta. Creio 
que deveríamos focar antes em botar nossa 
doutrina à prova. No momento não temos 
condições de julgá-la. 

Estágios: 
Cçd no Brasil 

QUADRO 23 – Dados sobre a doutrina da Tu Cçd do EB obtidos nas entrevistas 
Fonte: o autor 

 

De uma simples análise das Instruções Provisórias IP 21-2, O Caçador, 

datada de 1998 e único manual em vigor relativo ao tema em estudo, observa-se 

que já possui 19 anos de sua publicação, sem nenhuma atualização ou aprovação 
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para manual de campanha.  

O manual em questão é anterior a 2ª Batalha de Grosny (1999), a Batalha de 

Bagdá (2003), a 2ª Batalha de Fallujah (2004) e da Batalha de Sadr City (2008). 

Todas estas tiveram grandes ensinamentos colhidos sobre o emprego de caçadores 

no ambiente urbano e pelo motivo temporal, esses ensinamentos não se encontram 

incorporados ao mesmo. Além disso, também não há nenhuma referência a estudos 

de casos e de batalhas anteriores à sua publicação, nem mesmo das batalhas de 

Stalingrado (1942-1943) e da 1ª de Grosny (1994), conflitos em que houve largo 

emprego de caçadores e muitos ensinamentos colhidos acerca do tema. 

Em seu corpo, as IP 21-2 possuem menos de duas páginas que tratam do 

assunto Áreas Urbanas, sendo essas duas páginas destinadas à descrição de como 

montar PFT neste tipo de ambiente, não abordando nada de emprego tático da Tu. 

O Caderno de Instrução CI 21-2/2, O Caçador, datado de 2006, não se 

encontra em vigor, entretanto, de acordo com as entrevistas e o grupo focal 

realizados, tem sido utilizado como meio de apoio para a formação dos caçadores 

na Seção de Tiro da AMAN. Tal caderno, abrange melhor o assunto o Caçador no 

Combate em Localidade, possuindo um Artigo destinado ao assunto, contando com 

7 páginas. Observa-se que o caderno de instrução é posterior a maioria das 

batalhas citadas, com exceção da Batalha de Sadr City, entretanto, da mesma forma 

que as IP, o presente é muito genérico e não suficiente. 

O CI descreve as missões primária e secundária, porém não realiza 

detalhamento das tarefas e atividades das mesmas. Nele, estão presentes as 

definições dos princípios de emprego do Cçd, sendo necessário um ajuste no 3º 

princípio, conforme seção anterior. As formas de emprego são descritas no manual, 

faltando apenas a descrição das maneiras de empregar a Tu, como: as equipes 

trabalhando em forma de rodízio ou mais de uma equipe atuando ao mesmo tempo. 

Por fim, a constituição da Tu e Eqp Cçd encontram-se desatualizadas, e por 

consequência, não há descrição das atribuições de todos os seus membros. 

 

4.5.1 Conclusão parcial 

 

De posse do acima exposto e do que foi corroborado pelos entrevistados, 

tanto na entrevista exploratória, quanto no grupo focal, infere-se que a doutrina de 

emprego da Tu Cçd do EB, em vigor, encontra-se desatualizada e atende em parte 
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as necessidades da FT BIB no Atq Loc. 

Em sua entrevista, o indivíduo 5, aborda que a doutrina do EB ainda não foi 

efetivamente testada pelas tropas convencionais, o que dificulta sua análise 

pormenorizada. Tal observação foi alvo de discussão no grupo focal e onde chegou-

se à conclusão que outros países já o fizeram e verificaram a necessidade de se 

complementar tal doutrina. Para isso, levaram em consideração os estudos de casos 

e ensinamentos colhidos de batalhas em que houve o emprego de caçadores. 

Concluiu-se ainda que deve-se aproveitar a literatura estrangeira já produzida, para 

melhorar a doutrina do EB. 

Diante do exposto, cabe a revisão dos citados manuais, comparando-os com 

os de outros países, o que será objetivo da próxima seção. 

 

4.6 LEVANDO-SE EM CONTA AS DOUTRINAS DOS EXÉRCITOS DOS EUA, DO 

CANADÁ, DA COLÔMBIA, DA ESPANHA E DOS MARINES DOS EUA, A 

DOUTRINA DE EMPREGO DA TU CÇD DO EB, NO ATQ LOC REALIZADO PELA 

FT BIB, CONTEMPLA OS ASPECTOS NECESSÁRIOS AO COMBATE ATUAL? 

 

A resposta da questão de estudo da seção 4.5 (pág 108), fornece subsídios 

para se inferir que, diante das doutrinas dos exércitos citados, a do EB, não 

contempla os aspectos necessários ao combate dos dias atuais. Neste contexto, e 

visando realizar uma busca por mais subsídios que corroborem esta afirmação, será 

realizada uma análise do contexto histórico e social em que as doutrinas 

estrangeiras foram produzidas, visando adequar aquilo que couber na DMT para o 

preenchimento das lacunas identificadas. 

Os Exércitos dos EUA, do Canadá, da Espanha e os Marines dos EUA tem 

participado ativamente nos últimos conflitos ocorridos no mundo, particularmente no 

Oriente Médio. Atuando dentro de uma Força-Tarefa Multinacional, a principal 

ameaça atualmente encontrada, tem sido grupos insurgentes de cunho extremista 

religioso e que afetam a estabilidade dos países sede dos conflitos. 

Diante da assimetria entre as forças da coalisão e dos insurgentes, estes 

últimos procuram meios de igualar o poder de combate, se utilizando de técnicas de 

terrorismo, artefatos explosivos e caçadores, tudo predominantemente dentro do 

Amb Urb. Os insurgentes dominam este tipo de terreno e são providos pela sua 

grande capacidade defensiva, proporcionada pelas características já descritas neste 
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estudo, pela maciça presença da mídia internacional e da RE restritas nestes 

combates. 

Os três países utilizam largamente os Cçd, tanto em operações 

convencionais, como em Op Esp. Das dez mortes mais distantes confirmadas, acima 

de 1800 metros, 3 foram causadas por canadenses e 4 por americanos, o que prova 

a grande utilização e eficiência desse sistema de armas. Esse grande emprego de 

Cçd tem produzido muitos ensinamentos e conhecimentos acerca do assunto.   

Além dos conflitos citados, o Exército dos EUA se envolveu em combates 

contra inimigo convencional na Operação Liberdade do Iraque em 2003, onde 

também foram utilizados Cçd dentro das operações. 

No contexto apresentado e valendo-se de ensinamentos colhidos de outros 

conflitos, a doutrina desenvolvida e apresentada por esses países, tem se baseado 

no desenvolvimento de capacidades e nas características de flexibilidade, 

adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade. 

Além disso, em virtude do amplo desenvolvimento de batalhas em áreas 

urbanas, observa-se uma grande importância dada a este ambiente, tanto em 

estudos de caso quanto nos manuais doutrinários. Dada essa importância, quando 

os manuais não são específicos do tema, observa-se que contém capítulos inteiros 

dedicados ao assunto. Exemplos claros disso, são as fontes de consultas citadas 

nos resultados obtidos nesta pesquisa, particularmente os estudos conduzidos pela 

RAND Corporation, os manuais americanos, canadense e espanhóis e o artigo do 

The Canadian´s Army Journal. Esse último que propõe uma reformulação da 

estrutura da Infantaria Canadense, se baseando nos ensinamentos colhidos dos 

conflitos atuais enfrentados pelo Canadá, propondo uma revisão da Tu Cçd. 

Desta feita infere-se que as doutrinas destes países se encontram alinhadas 

com o cenário atual e buscam se desenvolver para o combate que está por vir, pois 

estão em constante atualização, buscando adaptar-se ao ocorrido e criar novas 

capacidades para as ameaças futuras. 

O Exército Colombiano, por sua vez, esteve envolvido em uma Guerra Civil 

contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o Exército de Libertação 

Nacional, ambos grupos paramilitares que buscavam a criação de um governo de 

esquerda no país. O conflito durou mais de 60 anos e se caracterizou por ser 

assimétrico e de baixa intensidade, sendo conduzido predominantemente em 

ambiente de selva, havendo embates em cidades e vilarejos. A doutrina colombiana 
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tem sido apoiada neste tipo de enfrentamento e na americana, devido ao forte apoio 

militar dado pelos EUA. 

O manual mais atual que tratam do assunto caçador é de 2003, entretanto, 

dado a experiência de dois entrevistados, que realizaram o curso de caçador no 

Exército Colombiano, em 2010 e em 2013, observa-se que a execução das tarefas 

nas atividades de instrução, assim como no combate real, tem se adaptado, a 

despeito da desatualização das fontes doutrinárias. 

 

4.6.1 Conclusão parcial 

 

O Cçd, em virtude de suas principais características, pode atuar em vários 

níveis de conflito, desde operações de não guerra até a guerra total. Também pode 

atuar em praticamente qualquer ambiente operacional. O emprego deste meio tem 

crescido exponencialmente devido a baixo custo de formação e manutenção e dos 

grandes resultados alcançados, particularmente no Amb Urb. Os resultados 

atingidos por uma pequena Eqp Cçd são muito maiores do que os efeitos produzidos 

pelo seu disparo, podendo inclusive ter repercussões em níveis acima do tático. 

Dada essa grande eficiência, os países estudados têm adaptado e renovado 

sua doutrina, em busca de adaptá-la ao combate presente e futuro e de obter 

melhores resultados desse sistema de armas. 

O Brasil, apesar de não se envolver em conflitos armados a algumas 

décadas, precisa ter um Exército capaz, o que tem se desenvolvido dentro do 

Processo de Transformação do Exército e da nova DMT. 

Cabe ressaltar que o Brasil atuou na última década em Missões das Nações 

Unidas em território estrangeiro e em Operações de Apoio a Órgãos 

Governamentais em território nacional, ambas predominantemente em Amb Urb. 

Nessas situações, que se assemelham aos combates assimétricos atualmente 

enfrentados por outros países, onde foi empregado o uso da força letal e de Cçd, 

tem se realizado TTP, organizações das equipes, tarefas e atividades não previstas 

nos manuais do EB.  

Tal fato por si só, não justificaria a atualização da doutrina do EB, entretanto, 

quando se observa que outros países, referência no assunto, têm atualizado suas 

doutrinas e adotado novas maneiras de empregar suas Tu Cçd e que o próprio EB 

tem visto a necessidade de se adaptar, o fazendo nas operações recentes, infere-se 
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que a doutrina atual não contempla os aspectos necessários ao combate atual e 

necessita de revisão. 

Do exposto e em virtude da flexibilidade e da capacidade do Cçd de atuar em 

um grande gama de situações, conclui-se que a doutrina estrangeira pode servir de 

base para a nacional, mesmo tendo sido escrita em um contexto histórico e 

situacional diferente, pois o foram levando em consideração o amplo espectro dos 

conflitos e o planejamento baseado em capacidades, como o recentemente adotado 

pelo EB em sua nova DMT. 
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5 CONCLUSÃO  

 

A condução da pesquisa relacionada a doutrina de emprego tático da Tu Cçd, 

em apoio a FT BIB no Atq Loc se constitui em uma necessidade premente para o 

Exército Brasileiro. O combate em ambiente urbano é uma realidade moderna. As 

ameaças impõem o emprego de meios blindados, para se atender a demanda de 

proteção da tropa. As forças inimigas se utilizam das características defensivas 

deste terreno para degradar poder de combate da tropa atacante e reduzir a 

eficiência dos meios blindados. O caçador é um sistema de armas flexível, letal e 

capaz de reduzir as ameaças e os efeitos que o Amb Urb tem sobre as FT Bld, 

dotando as mesmas das capacidades requeridas. 

Com foco nas possibilidades da Tu Cçd apresentadas e levando em conta a 

crescente utilização desses elementos nos conflitos atuais, tanto por exércitos 

regulares, como por elementos não estatais, foi formulado o seguinte problema: Em 

que medida, a atual doutrina de emprego tático da Tu Cçd, é eficaz no cumprimento 

de Op Atq Loc pela FT BIB? 

O objetivo geral do presente estudo foi propor uma doutrina de emprego tático 

da Tu Cçd de uma FT BIB, operando em um ataque à localidade, na fase de 

progressão no seu interior. Tudo com a finalidade de que possa ser utilizado na 

redação de um capítulo de um novo manual de Caçador do EB. 

Visando a atingir o objetivo geral de estudo, foram relacionados os objetivos 

específicos, que foram alcançados, permitindo o encadeamento lógico do raciocínio 

descritivo e a formulação das seguintes propostas: 

a) proposta de atribuições de cada membro da Eqp Cçd a três homens; 

b) proposta da constituição de Eqp de Cçd temporárias, para o cumprimento 

de missões específicas; 

c) proposta de emprego de múltiplas Eqp Cçd em uma mesma operação; e 

d) proposta de um capítulo de manual que contemple uma doutrina de 

emprego tático da Tu Cçd de uma FT BIB, operando em ataque à localidade, na fase 

de progressão no seu interior, que poderá ser utilizado na redação de um novo 

manual de Caçador do EB. 
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As questões de estudo foram respondidas, suas análises por meio de revisão 

bibliográfica, entrevistas e grupo focal, proporcionaram que se visualizem as lacunas 

doutrinárias existentes e as consequentes oportunidades de melhorias. 

Abordando sobre as características do ambiente urbano conclui-se que as 

principais são as seguintes: Ambiente operacional multidimensional, grande 

densidade de construções, grande número de cobertas e abrigos, de vias de acesso, 

grande quantidade de civis de infraestruturas de valor e grande ameaça de minas e 

explosivos. 

Da análise da influência que as características do ambiente urbano têm sobre 

a FT BIB no ataque à localidade conclui-se que essas são muitas e que reduzem 

substancialmente o poder de combate do atacante. Desta forma torna-se necessário 

um meio que reduza essas influências, criando condições para que se multiplique o 

poder de combate da FT, dotando-a das capacidades requeridas. As capacidades 

necessárias são: letalidade seletiva, detecção e engajamento oportuno de alvos, 

aumento do poder de fogo, consciência situacional e proteção da tropa. Foi 

levantado que o Cçd possui excelentes condições, desde que corretamente 

empregado, de dotar a FT dessas capacidades. 

Da análise da eficácia do emprego da Tu Cçd, em apoio à FT BIB nas Op Atq 

Loc, constata-se que a descrição detalhada das atividades e das tarefas cumpridas 

pelas Eqp Cçd no Amb Urb, relacionando-as com as influencias que são capazes de 

reduzir é fundamental para a obtenção das capacidades requeridas. Ainda neste 

contexto, foi verificada a elevada importância que deve ser dada as ações contra 

caçadores, sendo considerada a atividade principal dentro das missões do caçador. 

Também foi notado na bibliografia nacional, a falta da atividade de busca de 

explosivos, por parte da Eqp Cçd, o que foi alvo de descrição na discussão dos 

resultados. 

Da análise do emprego da Tu Cçd, constata-se que alguns fatores são 

considerados primordiais para que esse seja feito corretamente, são eles: 

a) atualização dos princípios de emprego; 

b) adoção dos fatores a considerar para o emprego da Tu Cçd (em 

complemento aos fatores da decisão); 

c) emprego prioritário da Tu Cçd em Aç Cj; 

d) possibilidade de emprego das equipes trabalhando em forma de rodízio ou 

mais de uma equipe atuando ao mesmo tempo; e 
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e) a adoção das novas organizações de Eqp Cçd a 3 homens, podendo ser 

constituídas as Eqp temporárias de 3 a 7 homens. 

Todos esses procedimentos, visam reforçar as capacidades existentes da Tu 

Cçd e dotar a mesma de mais flexibilidade e adaptabilidade, características 

indispensáveis as forças militares da atualidade. 

Da análise da doutrina de emprego da Tu Cçd do EB, em comparação com a 

de outros exércitos constata-se que aproveitar as experiências e doutrinas escritas 

dessas corporações, a despeito das diferenças culturais e históricas que envolvem 

sua escrituração, é válido e foi feito na proposta de redação de capítulo, visando 

incrementar a doutrina do EB naquilo que lhe coube. 

 Pode-se verificar que a pesquisa resolveu o problema proposto, pois foi 

constatado, através da análise dos resultados obtidos, que a atual doutrina de 

emprego tático da Tu Cçd, atende em parte à FT BIB em Op Atq Loc, sendo 

necessária sua atualização, a luz das conclusões anteriores, para que essa possa 

ser plenamente eficaz. 

 A bibliografia estrangeira é vasta e existem muitos trabalhos acadêmicos 

acerca do assunto, inclusive nacionais. Desta feita a literatura disponível sobre o 

tema deram base suficiente para execução da pesquisa proposta. Os arquivos da 

ECEME e principalmente da EsAO enriqueceram o compêndio de dados coletados 

sobre o assunto e facilitaram a consecução dos objetivos propostos pela presente 

pesquisa. 

 A metodologia escolhida para o trabalho foi adequada, pois o objetivo 

estabelecido foi plenamente alcançado. 

Como contribuição para o desenvolvimento das ciências militares, tendo em 

vista essa ser uma pesquisa aplicada, foi elaborado o produto final deste trabalho: 

Apêndice “E” – Proposta de redação de um capítulo de um novo manual de Caçador 

do EB. Foi necessário o levantamento de vários fundamentos e bases para se 

chegar a esta proposta e por isso, estes podem ser generalizados para utilização em 

outras situações de emprego tático do Cçd.  

Se for julgado adequado, o presente trabalho poderá ser remetido ao Centro 

de Doutrina do Exército (CDoutEx) como base para modificações no CI 21-2/2 – O 

Caçador, ainda em processo de aprovação e para a Seção de Tiro da Academia 

Militar das Agulhas Negras, servindo como subsídio para adequação da instrução 
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vigente, visando o aprimoramento da especialização de recursos humanos e da 

doutrina militar. 

Recomenda-se que seja revisto o QC BIB, alterando a constituição da Eqp 

Cçd para 4 homens, sendo 2 sargentos de carreira, exercendo a função de caçador 

e observador e 2 cabos nas funções de segurança e operador dos sistemas de C2 

respectivamente. Tal recomendação encontra amparo no aumento da segurança e 

no tempo de permanência em operações que será agregado com este incremento 

de efetivo. Também será dado maior flexibilidade e adaptabilidade a Tu Cçd, que 

com o aumento do efetivo poderá potencializar o emprego de frações temporárias. 

Por último, a proposta visa evitar que militares temporários tenham contato com as 

funções de atirador e de observador, pois após a baixa do militar do EB, esse pode 

vir alimentar as organizações criminosas com elementos especialistas em tiros de 

precisão. 

Sugere-se que, nas futuras pesquisas que tratem sobre o emprego tático dos 

caçadores, em operações em localidade, sejam abordados, como temas centrais: 

a) o emprego conjunto de Cçd Op Esp com Cçd de tropa convencional em 

Amb Urb; e 

b) a adequação do Programa-Padrão de Formação do Caçador, no quesito 

combate em localidade. 

Sugere-se também que, nas futuras pesquisas que tratem sobre o emprego 

tático dos caçadores, sejam abordados, como temas centrais: 

a) a seleção institucional e formação centralizada dos Cçd nível EB; 

b) a proposta de centralização dos Cçd no nível brigada, possibilitando a 

aplicação do poder de combate deste meio, atendendo à característica da 

modularidade; e 

c) a aplicabilidade e a adequabilidade da adoção dos fuzis anti-material 

calibre .50 pol pelas Tu Cçd dos batalhões de infantaria. 

Os resultados obtidos neste estudo são objetivos, factíveis e de fácil 

implementação. O estudo também contribuiu para a confirmação de que a doutrina 

de emprego tático da Tu Cçd existente nas IP 21-2 e no CI 21-2/2 encontram-se 

desatualizadas, incompletas e necessitam de revisão, para que possam se adequar 

ao combate atual e estarem alinhadas com a nova Doutrina Militar Terrestre. 

Observa-se ainda que, no Exército Brasileiro, não existem em seus manuais 

de Batalhão de Infantaria e de Forças-Tarefas Blindadas, previsão de como realizar 
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o emprego tático do Cçd e que por esse motivo, tal assunto não é ensinado em 

escolas de formação e de aperfeiçoamento. Todo o conhecimento produzido desde 

de 1998 acerca do assunto, ainda não foi analisado, compilado e transformado em 

fonte doutrinária, o que é uma necessidade urgente. 

De uma maneira geral, conclui-se que o Cçd é um meio eficaz e eficiente no 

complemento as Op Atq Loc realizado pela FT BIB. Em contrapartida, verifica-se que 

sua doutrina está deveras desatualizada, o que compromete a eficiência deste meio. 

Alterar sua constituição, estudar novas maneiras de como empregá-lo, buscando a 

adequação ao cenário atual, com base em outros exércitos e em estudos de caso é 

fundamental para que possa ser utilizado em toda sua capacidade, dotando a FT 

BIB das capacidades requeridas para o combate atual e futuro. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

Mestrado em Ciências Militares 

Posto – Nome Completo OM 

  

 

Sou o Cap Inf RODRIGO VILLELA GONÇALVES, da turma de formação de 

2007 da AMAN, mestrando em Ciências Militares, ora cursando a Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).  

          Estou realizando uma pesquisa para solucionar o seguinte problema: Em que 

medida, a atual doutrina1 de emprego tático da Tu Cçd, é eficaz2 no cumprimento 

de Op Atq Loc pela FT BIB? 

As Operações militares estão sofrendo uma grande mudança na atualidade. 

Diversos fatores que não se aplicavam, ou que eram poucos considerados, agora 

são preponderantes nos combates. A Dimensão humana, as considerações civis e a 

dimensão informacional são exemplos destes fatores. Como resposta a estes 

fatores, a cada dia surgem novas respostas e as tropas devem estar dotadas de 

novas capacidades operativas, para poder atuar no amplo espectro dos conflitos. 

          Dentro deste contexto, gostaria que o senhor contribuísse na elaboração do 

meu trabalho respondendo a presente entrevista. A resposta a estas perguntas tem 

como foco, abrir novos rumos, já existentes e que são do seu conhecimento, acerca 

do assunto estudado para que este pesquisador, possa se aprofundar e ser capaz 

de verificar a necessidade de atualização da doutrina de emprego do Caçador, no 

ambiente urbano, enquadrada nem uma FT BIB. Caso se confirme esta 

necessidade, propor uma atualização para a mesma. 

Os presentes questionamentos foram realizados em formato de entrevista 

exploratória, e não de pesquisa, de maneira que o senhor possa contribuir 

livremente com suas experiências. Suas informações são de grande importância, e 

servirão de subsídios para o aprimoramento e direcionamento da pesquisa ora 

                                            
1 Entende-se como “Doutrina”, o fator base para a obtenção das capacidades operativas requeridas 

para FT BIB, em operações de Atq Loc, na fase de progressão no seu interior, que podem ser 
proporcionadas pela Tu Cçd. A geração de capacidades de uma Unidade inicia-se com a 
formulação de sua Base Doutrinária, que considera a gama de missões, atividades e tarefas que 
essa Unidade irá cumprir. 

2 Entende-se como “eficácia” a redução das influências que o Amb Urb tem sobre a FT BIB e a 
consequente multiplicação do seu poder de combate, por meio da aplicação da doutrina de emprego 
tático da Tu Cçd. 
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realizada. 

Em face do exposto, faço os seguintes questionamentos: 

 

1) Quais as principais experiências profissionais, o senhor tem acerca do 

tema emprego de Caçadores? 

2) Como o senhor avalia, quanto à relevância, o tema emprego de Caçadores, 

apoiando uma FT BIB no contexto de ataque à localidade? 

3) O Senhor acredita que a atual doutrina do Caçador do EB, no tocante ao 

emprego tático em Op Atq Loc, encontram-se atualizadas? Justifique. 

 

- Sabendo que a Tu Cçd prevista na IP 21-2 “O Caçador” (BRASIL, 1998, p.1-

3) é a apresentada abaixo: 

 

 
Organograma - Constituição da Tu Cçd em uma U de Infantaria 

 
- Ciente ainda, que o Quadro de Cargos dos BIB foi revisado e alterado em 30 

de abril de 2015, aprovado no Boletim de Acesso Restrito do Exército nº 4/2015 e 

que nele a Tu Cçd passou a vigorar com a seguinte constituição: 

 

 
Quadro - Turma de Caçadores do Pelotão de Comando 
 



127 
 

4) O senhor acredita que o efetivo e a organização atual das Turmas e 

Equipes de Caçadores, previstas nas IP 21-2, garantem flexibilidade no 

cumprimento das missões e tarefas de caçador no ambiente urbano? Por quais 

razões? 

5) Qual a opinião do senhor acerca da nova constituição da Tu Cçd do BIB? 

 
Para responder à próxima pergunta, utilize as missões e tarefas levantadas 

no quadro abaixo e acrescente as que achar pertinentes e que não se encontrem no 

mesmo: 

 

Doutrina 

Missões 

Missão primária - execução de 
tiros precisos 

- Pesquisa 
bibliográfica; 
- Pesquisa 

documental; 
- Entrevista 

exploratória; e 
- Grupo Focal. 

Missão secundária - busca de 
informações 

Atividades 

Realizar ações contra caçadores 
(primária) 

- Pesquisa 
bibliográfica; 
- Pesquisa 

documental; 
- Entrevista 

exploratória; e 
- Grupo Focal. 

Eliminar alvos selecionados de 
acordo com sua importância 

(primária) 

Apoiar pelo fogo preciso (primária) 

Realizar tiros anti-material 
(primária) 

Realizar vigilância (secundária) 

Monitorar RIPI (secundária) 

Observar e controlar fogos 
indiretos (secundária) 

Realizar busca de explosivos 
(secundária) 

Realizar observação diurna e 
noturna da área de objetivo 

(secundária) 

 

6) Considerando que a Tu Cçd da FT BIB esteja apoiando a FT em um ataque 

à localidade, já na progressão no interior da localidade (tanto em investimento 

seletivo, quanto em progressão sistemática): na sua opinião, quais as principais 

missões e atividades devem ser atribuídas a Tu Cçd? 

 

- Foi levantada como uma das variáveis do presente estudo, a “Eficácia” da 

doutrina de emprego tático da Tu Cçd da FT BIB. Essa variável foi dividida em 2 

(duas) dimensões: a redução dos efeitos que o Amb Urb tem sobre a FT BIB e a 
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multiplicação do poder de combate da FT BIB, conforme o quadro abaixo: 

 

VARIÁVEL 
DEPENDENTE 

DIMENSÕES 
DA 

VARIÁVEL 
INDICADOR (ES) 

FORMAS DE 
MEDIÇÃO 

Eficácia 

Redução das 
influências que o 

Amb Urb tem 
sobre a FT BIB 

Impedimento e baixa eficiência no 
uso do Armt Vtr Bld 

- Pesquisa 
bibliográfica; 
- Pesquisa 

documental; 
- Entrevista 

exploratória; e 
- Grupo Focal. 

Dano colateral 

RE restritas 

Detecção e engajamento efetivo do 
Ini  

Restrita liberdade de manobra e 
movimentos de Vtr 

Ameaça de AAC inimiga 

Ameaça de minas e explosivos 

Ameaça de Caçador inimigo 

Multiplicação do 
poder de 

combate da FT 
BIB 

Letalidade Seletiva - Pesquisa 
bibliográfica; 
- Pesquisa 

documental; 
- Entrevista 

exploratória; e 
- Grupo Focal. 

Detecção e engajamento oportuno 
de alvos 

Consciência situacional 

Proteção da tropa 

 

7) Diante do apresentado, o senhor tem ciência de algum estudo, artigo ou 

obra, que possa ser utilizado como fonte de consulta neste trabalho, e que ofereça 

indicadores, numéricos ou textuais, para as 3 (três) dimensões levantadas?  

8) Na sua experiência com Exércitos de outros países, ou outra Força Armada 

(SFC), teve a oportunidade de vivenciar ou acompanhar a preparação o emprego de 

Caçadores em operações em ambiente urbano? Quais foram as principais lições 

aprendidas? 

9) Com relação ainda a pergunta anterior. O Exército desse país (ou outra 

Força armada) dispõe tecnologias e de TTP no emprego de Caçadores em ambiente 

urbano que não são empregadas pelo Exército Brasileiro? Caso positivo, quais são? 

10) As impressões que o Senhor possua, sobre o emprego de Caçadores em 

operações de ataque à localidade, são importantes no desenvolvimento deste 

trabalho. Caso o Senhor deseje, fale livremente sobre o assunto, ou mesmo relate 

alguma experiência profissional pessoal, que tenha relação com o tema proposto. 

 
 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 As informações prestadas serão de fundamental importância para a 

conclusão dessa pesquisa. 
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 Sua opinião e suas experiências profissionais poderão contribuir para o 

desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre do Exército Brasileiro. 

 Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição: 

telefone→ (0xx21) 97612-6978, e e-mail: rovillela@gmail.com 

mailto:rovillela@gmail.com
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APÊNDICE B - ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

Mestrado em Ciências Militares 

 

Bom dia! 

Nos reunimos hoje, no dia 29/06/2017, na Sala 14 do Curso de Infantaria da 

EsAO, para realizar o Grupo Focal da Dissertação de Mestrado do Cap Inf Rodrigo 

Villela Gonçalves, que tem como título: 

 

A FORÇA-TAREFA BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO NO ATAQUE À 

LOCALIDADE: UMA DOUTRINA DE EMPREGO DA TURMA DE CAÇADORES 

 

O presente estudo tem como objetivo geral, propor uma doutrina de emprego 

da Tu Cçd de uma FT BIB, operando em um ataque à localidade, na fase de 

progressão no seu interior. 

A Dissertação possui uma série de objetivos específicos, que não serão 

citados, haja vista que somente os seguintes, serão alvo deste Grupo: 

n) analisar o emprego tático da Tu Cçd em proveito de uma FT BIB no Atq 

Loc, por meio de entrevistas exploratórias e de grupo focal, realizados com 

especialistas em operações com caçadores; 

q) propor as atribuições de cada membro da Eqp Cçd a três homens; 

r) propor a constituição de Eqp de Cçd temporárias, para o cumprimento de 

missões específicas; 

s) propor o emprego de múltiplas Eqp Cçd em uma mesma operação; e 

t) propor um capítulo de manual que contemple uma doutrina de emprego 

tático da Tu Cçd de uma FT BIB, operando em ataque à localidade, na fase de 

progressão no seu interior, que poderá ser utilizado na redação de um novo manual 

de Caçador do EB.  

Com foco no objetivo n), será seguido o seguinte roteiro de assuntos: 

a) A necessidade de atualização da IP21-2; 

b) Emprego da Tu Cçd a 7 homens, pelo Exército da Colômbia; 

c) Empregar somente Cçd Op Esp em localidade ou empregar também os 

Cçd de tropa convencional (em virtude dos tiros realizados em Amb Urb, serem 

somente a curta distâncias e ser necessário uma maior segurança); 
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d) Novas maneiras de empregar a nova Tu Cçd do BIB no Atq Loc (emprego 

de múltiplas Eqp Cçd em uma mesma operação e constituição de Eqp de Cçd 

temporárias, para o cumprimento de missões específicas); 

e) Principais missões (e novas missões, não previstas nas IP 21-2), que 

podem ser cumpridas pela Tu Cçd do BIB, neste tipo de operação; 

f) Integração dos Cçd Op Esp e de tropa convencional nas Ações de Ataque à 

Localidade; e  

g) Outros dados julgados úteis pelos participantes. 

Participantes do Grupo Focal: 

Mediador: Cap Inf Villela 

Membros: Cap Inf De Albuquerque, Cap Inf Flamarion, Cap Inf Bruno Moraes 

e Cap Inf Tertuliano. 

Para a condução desta atividade, será seguido o seguinte quadro-horário: 

 

Atividade Tempo disponível Tempo acumulado 

Introdução Até 10 min 10 min 

Debate item a) Até 10 min 20 min 

Debate item b) Até 10 min 30 min 

Debate item c) Até 10 min 40 min 

Debate item d) Até 10 min 50 min 

Debate item e) Até 10 min 1 h 

Debate item f) Até 10 min 1 h 10 min 

Debate item g) Até 20 min 1 h 30 min 

 

Antes de iniciar os debates, são necessários esclarecer alguns conceitos: 

Operação de Ataque à Localidade por FT BIB: é uma Operação de Guerra em 

combate convencional, em situação de não normalidade, onde é autorizado o 

emprego da força. Não confundir com operação em ambiente urbano, em situação 

de normalidade. 

Fase de progressão no interior da localidade: “A terceira etapa consiste na 

progressão no interior da localidade, que poderá adotar três métodos de progressão: 

o seletivo, o sistemático ou o misto” (ECEME, 2011, p. 3-3). Os métodos serão 

definidos a seguir: 

 

O investimento com o método de progressão sistemático ocorre quando é 
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empregada a forma de manobra tática: ataque frontal. Tradicionalmente, 
esse método preconiza a realização de uma limpeza em toda a zona de 
ação. Atualmente, a limpeza não necessariamente precisará ser executada 
casa a casa, o atacante pode progredir de forma sistemática e organizada, 
revistando somente as casas e prédios identificados previamente pela 
inteligência como suspeitos de estarem sendo utilizados pelo inimigo 
(ECEME, 2011, p.3-7). 

 

O investimento seletivo difere da progressão sistemática, pois tem como foco 

a “manobra”, ao invés de conquistar e manter o “terreno”. Difere ainda nos tipos de 

manobras táticas utilizadas, enquanto o sistemático se vale do ataque frontal, o 

seletivo utiliza a infiltração, a penetração, o desbordamento e o envolvimento. Dessa 

forma, o centro de gravidade do inimigo deve ser localizado e atacado por meio de 

incursões em profundidade no interior da cidade (ECEME, 2011, p. 3-7). 

Será dado início aos debates. Cada item a ser debatido, foi gerado a partir da 

entrevista realizada com alguns dos senhores. De forma a explicitar a dúvida, será 

dada a palavra, inicialmente ao militar que introduziu cada assunto: 

Item a) : Com a palavra Cap Villela. 

Item b) : Com a palavra Cap De Albuquerque. 

Item c) : Com a palavra Cap Tertuliano e Cap Flamarion. 

Item d) : Com a palavra Cap Villela e Cap Flamarion. 

Item e) : Com a palavra Cap Bruno Moraes e Tertuliano. 

Item f) : Com a palavra Cap Flamarion. 

Item g) : Com a palavra Cap Villela. 

Tendo sido conclusos os debates, gostaria de agradecer a presença de todos 

e dizer que as informações prestadas serão de fundamental importância para a 

conclusão dessa pesquisa. 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 As informações prestadas serão de fundamental importância para a 

conclusão dessa pesquisa. 

 Sua opinião e suas experiências profissionais poderão contribuir para o 

desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre do Exército Brasileiro. 

 Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição. 
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APÊNDICE C – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

Mestrado em Ciências Militares 

 

Entrevista Nr 1 – Indivíduo Nr 1 

Posto – Nome Completo OM 

Cap FELIPE VIEIRA DO NASCIMENTO AMAN 

 

Após ter sido realizada a introdução prevista no Roteiro de Entrevista, 

conforme APÊNDICE A, foram dadas início as perguntas: 

1) Quais as principais experiências profissionais, o senhor tem acerca 

do tema emprego de Caçadores? 

 Estágio de Caçador do Comando Militar do Sul – 19º BIMtz (2009). 

Instrutor Chefe do Estágio de Caçador do Comando Militar do Sul – 19º BIMtz 

(2011). 

Instrutor de Tiro da Seção de Tiro – Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) – (2016-2017) 

Estágio de Caçador – Seção de Tiro AMAN (COTER - 2016). 

Instrutor do Estágio de Caçador – Seção de Tiro AMAN (COTER - 2017). 

Experiências reais somente na parte de observação da conduta e 

assessoramento limitado na Operação São Francisco (Complexo da Maré) na 

atuação dos caçadores. Ademais, apenas pesquisas bibliográficas desde 2009. 

2) Como o senhor avalia, quanto à relevância, o tema emprego de 

Caçadores, apoiando uma FT BIB no contexto de ataque à localidade? 

 Muito relevante, particularmente que num investimento à localidade há grande 

ameaça de AAC (portáteis) aos blindados, o que faz crescer de importância a 

atuação dos caçadores a fim de neutralizar estas ameaças em particular. 

3) O Senhor acredita que a atual doutrina nacional do Caçador, no 

tocante ao emprego tático, no contexto de operações de ataque à localidade, 

encontram-se atualizadas? Justifique. 

 Encontram-se sobremaneira desatualizadas e incipientes. Os manuais do 

Caçador encontram-se como IP ou Caderno de Instrução (não aprovado). Além 

disso, os próprios manuais doutrinários de Batalhão de Infantaria não vislumbram de 

maneira pormenorizada o uso das Turmas de Caçadores nas operações, em 



134 
 

particular o combate em áreas urbanas. 

Apresentado o organograma da Tu Cçd prevista na IP 21-2 “O Caçador”. 

Apresentado o organograma da Tu Cçd previsto no Quadro de Cargos 

dos BIB foi revisado e alterado em 30 de abril de 2015, aprovado no Boletim de 

Acesso Restrito do Exército nº 4/2015. 

4) O senhor acredita que o efetivo e a organização atual das Turmas e 

Equipes de Caçadores, previstas nas IP 21-2, garantem flexibilidade no 

cumprimento das missões e tarefas de caçador no ambiente urbano? Por 

quais razões? 

Não acredito que garantam essa flexibilidade. Minimamente, nos movimentos 

de progressão onde os caçadores apoiam a tropa, deveria haver 2 duplas, como o 

previsto. No entanto, tendo em vista a fadiga em operações continuadas, as vias de 

acesso restritas (praticamente menos de uma SU para cada via de acesso, 

dependendo da localidade), há uma demanda de mais Equipes/Turmas para apoiar 

a progressão. Em virtude da dificuldade do trabalho de Caçador em ambiente 

urbano (muitos abrigos e esconderijos, que dificultam o trabalho de observação e 

detecção de alvos), mais turmas seriam necessárias para esse trabalho. 

5) Qual a opinião do senhor acerca da nova constituição da Tu Cçd do 

BIB? 

Muito boa. O acréscimo de um Sd na segurança de cada equipe foi 

excepcional e deve ser mantido, em qualquer tipo de ambiente operacional. No Amb 

Urb, em particular, fica muito difícil prover a própria segurança da Equipe e 

desempenhar suas funções principais com apenas dois membros; 

A colocação de um Cabo como Caçador está longe do ideal, que seria a de 

um 3º ou 2º Sgt de carreira. Por dois motivos, um que a formação atual do caçador, 

em regime de estágio, não passa todos os conhecimentos TÁTICOS que o Cçd deve 

dominar. Em outros países onde existe o emprego de Sd e Cb nestas funções os 

estágios/cursos são de pelo menos cinco semanas e uma grande carga de 

conhecimento tático é passada. O outro motivo é que o custo para se formar um 

caçador é elevado, e formar um militar temporário nesta função é um desperdício de 

recursos a médio/longo prazo. 

Apresentado o quadro de Doutrina, missões e atividades da Tu Cçd. 

6) Considerando que a Tu Cçd da FT BIB esteja apoiando a FT em um 

ataque à localidade, já na sua 3ª Fase, progressão no interior da localidade 



135 
 

(tanto em investimento seletivo, quanto em progressão sistemática), na sua 

opinião, quais as principais missões e atividades devem ser atribuídas a Tu 

Cçd? 

Tanto a execução de tiros precisos quanto a busca de informações são 

missões importantes nesta fase do combate, porém ênfase maior, diria que 95%, é a 

de execução de tiros precisos. Os outros 5% são a busca de informações de alvos 

confirmados e também suspeitos e sua posterior informação ao escalão superior 

sobre localização, atividade e etc. 

As atividades mais importantes a serem atribuídas, com a ordem de 

importância dependendo do contexto da SITUAÇÃO, particularmente no que tange 

aos fatores FORÇAS INIMIGAS, TERRENO, POPULAÇÃO e REGRAS DE 

ENGAJAMENTO, são: 

- Apoiar pelo fogo preciso (primária), Eliminar alvos selecionados de acordo 

com sua importância (primária), Realizar ações contra caçadores (primária), Realizar 

busca de explosivos (secundária) e Realizar observação diurna e noturna da área de 

objetivo (secundária). 

Apresentado o quadro com a Variável Eficácia 

7) Diante do apresentado, o senhor tem ciência de algum estudo, artigo 

ou obra, que possa ser utilizado como fonte de consulta neste trabalho, e que 

ofereça indicadores, numéricos ou textuais, para as 2 (duas) dimensões 

levantadas?  

Não tenho conhecimento. Todo o material que já tive acesso e possuo, já 

foram passados para você no início da pesquisa. 

8) Na sua experiência com Exércitos de outros países, ou outra Força 

Armada (SFC), teve a oportunidade de vivenciar ou acompanhar a preparação 

o emprego de Caçadores em operações em ambiente urbano? Quais foram as 

principais lições aprendidas? 

Não tenho experiências em outros exércitos ou outra Força Armada. 

9) Com relação ainda a pergunta anterior. O Exército desse país (ou 

outra Força armada) dispõe tecnologias e de TTP no emprego de Caçadores 

em ambiente urbano que não são empregadas pelo Exército Brasileiro? Caso 

positivo, quais são? 

Não tenho experiências em outros exércitos ou outra Força Armada. 
10) As impressões que o Senhor possua, sobre o emprego de Caçadores 
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em operações de ataque à localidade, são importantes no desenvolvimento 

deste trabalho. Caso o Senhor deseje, fale livremente sobre o assunto, ou 

mesmo relate alguma experiência profissional pessoal, que tenha relação com 

o tema proposto. 

Não tenho mais observações a fazer. Acredito que toda a contribuição que 

poderia fazer já foi realizada nas questões anteriores e nas conversas informais que 

tivemos. 
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Entrevista Nr 2 – Indivíduo Nr 2 

Posto – Nome Completo OM 

Cap DIEGO MAURICIUS PAIVA DOS SANTOS EsAO 

 

Após ter sido realizada a introdução prevista no Roteiro de Entrevista, 

conforme APÊNDICE A, foram dadas início as perguntas: 

1) Quais as principais experiências profissionais, o senhor tem acerca 

do tema emprego de Caçadores? 

 Cmt Pelotão de Reconhecimento – 28º BIL – (2009). 

Curso de Atirador de Alta Precisão – Colômbia – (2010) 

Oficial de Operações e SCmt do Destacamento de Reconhecimento e 

Caçador (DRC) – 1º Batalhão de Ações de Comandos (2012 a 2015). 

Instrutor do Curso de Cçd Op Esp – Bda Op Esp (2013 e 2014). 

SCmt Destacamento de Operações de Paz Haiti – BRABATT 21(2014/2015). 

2) Como o senhor avalia, quanto à relevância, o tema emprego de 

Caçadores, apoiando uma FT BIB no contexto de ataque à localidade? 

 Considerando que o Atq Loc é uma Op convencional realizada pelo BIB, 

considero que essa OM deve possuir uma fração em condições de cumprir missões 

de Cçd nas melhores condições. 

3) O Senhor acredita que a atual doutrina nacional do Caçador, no 

tocante ao emprego tático, no contexto de operações de ataque à localidade, 

encontram-se atualizadas? Justifique. 

 Não. Baseado nos intercâmbios com frações de nações amigas, em especial 

dos EUA, observa-se que em Amb urbano a tendência é o emprego de frações 

compostas por 4 Elm: Cçd, Obs, Aux Com e Aux Sau. Nos EUA o Cçd e o 

observador são capacitados com o Curso de Cçd e os Aux são capacitados em 

Estágio interno na própria OM, de forma que cumpram a sua missão principal de 

transmitir dados e prestar a assistência pré-hospitalar, respectivamente, assim como 

prover a segurança da equipe, participar dos rodízios de monitoramento e, 

eventualmente, realizar a observação e correção do tiro. 

Apresentado o organograma da Tu Cçd prevista na IP 21-2 “O Caçador”. 

Apresentado o organograma da Tu Cçd previsto no Quadro de Cargos 

dos BIB foi revisado e alterado em 30 de abril de 2015, aprovado no Boletim de 

Acesso Restrito do Exército nº 4/2015. 
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4) O senhor acredita que o efetivo e a organização atual das Turmas e 

Equipes de Caçadores, previstas nas IP 21-2, garantem flexibilidade no 

cumprimento das missões e tarefas de caçador no ambiente urbano? Por 

quais razões? 

Não. Além dos aspectos apresentados anteriormente, observa-se que o 

efetivo de duas turmas de Cçd é totalmente insuficiente. Considerando que o BIB é 

quaternário, no modelo que é empregado atualmente, não é possível nem mesmo 

apoiar todas as SU com uma dupla de Cçd. Considero ideal que cada SU tivesse 

pelo menos uma turma dessas. 

5) Qual a opinião do senhor acerca da nova constituição da Tu Cçd do 

BIB? 

Considero que representa uma significativa melhoria em relação ao que é 

empregado atualmente, no entanto, considero que ainda não atende nas melhores 

condições às  necessidades da OM. Como mencionado anteriormente, considero 

ideal que cada SU tenha pelo menos uma turma de Cçd compostas por duas ou três 

equipes, além disso, cabe um estudo detalhado sobre a situação de formar cabos 

como Cçd, tendo em vista que são militares temporários com um conhecimento que 

pode ser aproveitado pelas Organizações Criminosas após a sua saída do Exército. 

Apresentado o quadro de Doutrina, missões e atividades da Tu Cçd. 

6) Considerando que a Tu Cçd da FT BIB esteja apoiando a FT em um 

ataque à localidade, já na sua 3ª Fase, progressão no interior da localidade 

(tanto em investimento seletivo, quanto em progressão sistemática), na sua 

opinião, quais as principais missões e atividades devem ser atribuídas a Tu 

Cçd? 

Acredito que as principais missões, sejam as descritas no quadro como 

primária e secundária, respectivamente, Execução de tiros precisos como forma de 

apoio à progressão do BIB e a busca de informações (observação). 

As atividades mais importantes são Apoiar pelo fogo preciso (principalmente 

realizando segurança de tropa desembarcada) e realizar Ações contra caçadores, 

estando em condições de progredir junto com as frações do BIB. 

Apresentado o quadro com a Variável Eficácia 

7) Diante do apresentado, o senhor tem ciência de algum estudo, artigo 

ou obra, que possa ser utilizado como fonte de consulta neste trabalho, e que 

ofereça indicadores, numéricos ou textuais, para as 2 (duas) dimensões 
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levantadas?  

Acredito que o trabalho de mestrado do Cap HERLON STRICKER DO VALLE 

aborde algumas dessas dimensões e possa ser utilizado como referência para o seu 

trabalho. 

8) Na sua experiência com Exércitos de outros países, ou outra Força 

Armada (SFC), teve a oportunidade de vivenciar ou acompanhar a preparação 

o emprego de Caçadores em operações em ambiente urbano? Quais foram as 

principais lições aprendidas? 

Emprego da Eqp a 4 homens. Além dos aspectos já mencionados, esse 

efetivo possibilita que a Eqp dure na ação durante vários dias, pois o 4º elemento, 

via de regra, estará no descanso, enquanto haverá dois homens realizando a 

observação do seu setor e um provendo a segurança aproximada da equipe. Em 

uma Eqp com somente três elementos o descanso fica prejudicado. 

Sempre que possível, a Eqp Cçd deve conduzir Fuz anti-material para ampliar 

suas possibilidades. De acordo com a munição empregada é possível penetrar 

veículos blindados Ini. 

Havendo mais de uma Eqp Cçd desdobrada no terreno, é ideal que exista 

pelo menos um militar com a função de receber e integrar os dados passados pelas 

Eqp, assim como assessorar o EM quanto ao seu emprego. Nas Op Esp, esse Elm é 

denominado de Controlador, e também é possuidor do curso de Cçd. 

É ideal que sejam conduzidos adestramentos conjuntos com as frações a 

serem apoiadas do BIB (ou ao menos, seus Cmt) e as Eqp Cçd, para nivelar e 

padronizar a fraseologia, assim como as técnicas utilizadas para designação de 

alvos. Ambos devem ter grande afinidade tática para que o emprego seja mais 

eficaz. 

9) Com relação ainda a pergunta anterior. O Exército desse país (ou 

outra Força armada) dispõe tecnologias e de TTP no emprego de Caçadores 

em ambiente urbano que não são empregadas pelo Exército Brasileiro? Caso 

positivo, quais são? 

Sim. No que se refere a TTP, conforme já foi abordado anteriormente. No que 

se refere a material, é importante a aquisição de optrônicos que façam aferição de 

distância (telêmetro laser) e visores e lunetas noturnas como primeira prioridade, 

visores e lunetas termais como segunda prioridade e sistemas de coordenação e 

controle (que permitam ao Controlador observar o campo de visão da Eqp Cçd), 
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como terceira prioridade. 

10) As impressões que o Senhor possua, sobre o emprego de Caçadores 

em operações de ataque à localidade, são importantes no desenvolvimento 

deste trabalho. Caso o Senhor deseje, fale livremente sobre o assunto, ou 

mesmo relate alguma experiência profissional pessoal, que tenha relação com 

o tema proposto. 

Acredito que deve ser feita uma diferença entre o Combate Urbano no 

contexto de GLO ou AOG, como foi realizado nas Op São Francisco e até mesmo no 

Haiti e o Combate em Localidade propriamente dito. 

No Combate Urbano de maneira geral, quando se faz necessário o emprego 

de Cçd está sendo feita uma ação pontual para atingir algum objetivo bem definido 

e, em geral, por ser uma ação crítica, esse evento está sendo apoiado por tropas de 

Op Esp. Desta forma, o emprego de uma Eqp Cçd Op Esp se faz desejável e 

necessário, principalmente em função da necessidade de progressão e emprego em 

meio a população. 

Por outro lado, o Combate em Localidade está inserido no contexto de uma 

Op ofensiva que, de maneira geral, contará com maciça presença de tropas e 

reduzida presença de população na área. Nesse contexto, tropas de Op Esp 

dificilmente estarão disponíveis para serem empregadas nessa localidade, desta 

forma, a Tu Cçd do BIB deve estar ECD atuar. 
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Entrevista Nr 3 – Indivíduo Nr 3 

Posto – Nome Completo OM 

Cap THIAGO BRITTO DE ALBUQUERQUE EsAO 

 

Após ter sido realizada a introdução prevista no Roteiro de Entrevista, 

conforme APÊNDICE A, foram dadas início as perguntas: 

1) Quais as principais experiências profissionais, o senhor tem acerca 

do tema emprego de Caçadores? 

Estágio de Caçador do Comando Militar do Sul – 19º BIMtz (2008). 

Instrutor do Estágio de Caçador do Comando Militar do Sul – 19º BIMtz (2009 

e 2010). 

Curso de Atirador de Alta Precisão – Colômbia – (2013) 

2) Como o senhor avalia, quanto à relevância, o tema emprego de 

Caçadores, apoiando uma FT BIB no contexto de ataque à localidade? 

 Avalio que a relevância do tema é fundamental. 

3) O Senhor acredita que a atual doutrina nacional do Caçador, no 

tocante ao emprego tático, no contexto de operações de ataque à localidade, 

encontram-se atualizadas? Justifique. 

 Não. Acredito que se encontram desatualizadas. As IP 21-2, pouco 

contemplam as situações de emprego da Tu Cçd em um Combate em Localidade, 

assim como técnicas de tiro empregadas em localidade. Técnicas essas em que se 

exige uma expertise na busca e seleção de alvos na camuflagem, no tiro sob ângulo 

(seja em aclive ou declive), entre outras TTP da Tu Cçd, que influenciam para o 

cumprimento da missão. 

Apresentado o organograma da Tu Cçd prevista na IP 21-2 “O Caçador”. 

Apresentado o organograma da Tu Cçd previsto no Quadro de Cargos 

dos BIB foi revisado e alterado em 30 de abril de 2015, aprovado no Boletim de 

Acesso Restrito do Exército nº 4/2015. 

4) O senhor acredita que o efetivo e a organização atual das Turmas e 

Equipes de Caçadores, previstas nas IP 21-2, garantem flexibilidade no 

cumprimento das missões e tarefas de caçador no ambiente urbano? Por 

quais razões? 

Não. Em Amb Urb, faz-se necessário emprego de um 3º ou até mesmo um 4º 

elemento constituindo a Eqp Cçd. Estes dois elementos extras garantirão 
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flexibilidade no cumprimento de missões haja vista que, em um combate urbano, o 

compartimento do terreno é menor do que em um combate rural. A segurança da 

equipe cresce de importância. O comando e controle das ações, tendo em vista o 

dinamismo e a velocidade em que acontecem, necessitam de prioridade. Neste 

contexto, deve haver um elemento diferente do Caçador e do Observador, para 

realizar a operação constante destes meios de C2, para aumentar a consciência 

situacional dos comandantes em todos os níveis. Essa gama de atividades justifica o 

emprego de mais 1 ou 2 elementos na equipe. 

5) Qual a opinião do senhor acerca da nova constituição da Tu Cçd do 

BIB? 

Acredito que esteja mais alinhada com as novas tendências do combate. Na 

colômbia, usamos 7 elementos em uma equipe: 1 Ch Eqp, 3 Caçadores e 3 

Observadores (dois Cçd com fuzil 7,62mm/.308 win e um Cçd com o fuzil .50 pol). 

Os observadores utilizavam o fuzil Galil 5,56mm para realizar a segurança 

aproximada da equipe. 

Apresentado o quadro de Doutrina, missões e atividades da Tu Cçd. 

6) Considerando que a Tu Cçd da FT BIB esteja apoiando a FT em um 

ataque à localidade, já na sua 3ª Fase, progressão no interior da localidade 

(tanto em investimento seletivo, quanto em progressão sistemática), na sua 

opinião, quais as principais missões e atividades devem ser atribuídas a Tu 

Cçd? 

As principais missões são as descritas no quadro: Execução de tiros precisos 

e a busca de informações (observação). 

As atividades mais importantes são realizar Ações contra caçadores, Eliminar 

alvos selecionados de acordo com sua importância (principalmente líderes inimigos), 

e Apoiar pelo fogo preciso (realizando a segurança da tropa desembarcada e 

negando o acesso do inimigo a determinadas áreas). 

Apresentado o quadro com a Variável Eficácia 

7) Diante do apresentado, o senhor tem ciência de algum estudo, artigo 

ou obra, que possa ser utilizado como fonte de consulta neste trabalho, e que 

ofereça indicadores, numéricos ou textuais, para as 2 (duas) dimensões 

levantadas?  

Não tenho conhecimento. Todo o material que já tive acesso e possuo, são os 

mesmo que você possui, conforme conversa informal que tivemos. 



143 
 

8) Na sua experiência com Exércitos de outros países, ou outra Força 

Armada (SFC), teve a oportunidade de vivenciar ou acompanhar a preparação 

o emprego de Caçadores em operações em ambiente urbano? Quais foram as 

principais lições aprendidas? 

- Comando e Controle – durante o curso na colômbia, foram utilizadas 

medidas de coordenação e controle para o emprego da Tu Cçd, a fim de explorar ao 

máximo a capacidade que esta tem de potencializar o poder de combate da tropa 

apoiada (Exemplos: faixa de infiltração, de exfiltração e setores de tiro); 

- Emprego de mais Elm na Eqp Cçd, fornece mais flexibilidade de emprego e 

melhora as medidas de coordenação e controle; 

- Emprego de Armas anti-material, além das armas anti-pessoal, o que 

aumenta em muito as capacidades da Eqp Cçd; e 

- Adestramento em TTP para o Amb Urb, desde a conduta para camuflagem, 

a utilização de setores por esquadrinhamento, as medidas contra caçadores 

inimigos, técnicas de tiro sob ângulo e contra alvos em movimento.  

9) Com relação ainda a pergunta anterior. O Exército desse país (ou 

outra Força armada) dispõe tecnologias e de TTP no emprego de Caçadores 

em ambiente urbano que não são empregadas pelo Exército Brasileiro? Caso 

positivo, quais são? 

Sim. No que tange à TTP, existem algumas que não são utilizadas no EB, 

como: o esquadrinhamento de alvos por setor, a utilização de fuzil anti-material, a 

utilização de 3 duplas dentro da mesma Eqp Cçd e o emprego descentralizado 

destas. Também destaco diversos exercícios de adestramento utilizados no curso, 

como o tiros de alvo de oportunidade e de decisão de tiro com alvos a distâncias 

inferiores a 400 metros. 

10) As impressões que o Senhor possua, sobre o emprego de Caçadores 

em operações de ataque à localidade, são importantes no desenvolvimento 

deste trabalho. Caso o Senhor deseje, fale livremente sobre o assunto, ou 

mesmo relate alguma experiência profissional pessoal, que tenha relação com 

o tema proposto. 

O emprego de Cçd no Brasil ainda é algo novo. Os estágios são 

descentralizados e não há padronização do conhecimento a ser ministrado. Desta 

forma, em alguns locais, é dado ênfase ao emprego rural, em outros, no combate de 

patrulhas e em alguns o combate urbano. 
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O emprego das Eqp Cçd no combate à localidade é a nova tendência da 

guerra moderna. Na Colômbia, ao contrário do senso comum, onde se imagina que 

os combates contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, acontece 

sempre na selva, nos foi ensinado que os principais embates ocorridos eram em 

Amb Urb (principalmente vilarejos). 

Há necessidade da modernização da doutrina, aprimoramento das TTP e 

padronização do conhecimento no EB. 
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Entrevista Nr 4 – Indivíduo Nr 4 

Posto – Nome Completo OM 

Cap BRUNO DE MORAES SILVA EsAO 

 

Após ter sido realizada a introdução prevista no Roteiro de Entrevista, 

conforme APÊNDICE A, foram dadas início as perguntas: 

1) Quais as principais experiências profissionais, o senhor tem acerca 

do tema emprego de Caçadores? 

 Estágio de Caçador – Seção de Tiro AMAN (COTER) – (2007). 

Instrutor de Tiro da Seção de Tiro – Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) – (2013-2015) 

Instrutor do Estágio de Caçador – Seção de Tiro AMAN (COTER) - (2013-

2015). 

2) Como o senhor avalia, quanto à relevância, o tema emprego de 

Caçadores, apoiando uma FT BIB no contexto de ataque à localidade? 

Avalio de grande importância, tendo em vista suas peculiaridades de emprego 

face às exigências dos combates modernos (Letalidade Seletiva, Dimensão 

Informacional, necessidade de Consciência Situacional e etc.). 

Durante o Atq Loc (Função de Combate Movimento e Manobra) a Tu Cçd 

poderá auxiliar a FT BIB desenvolvendo sua missão principal, realizando tiros 

precisos em alvos selecionados de acordo com sua importância e na sua missão 

secundária, atuando como vetor de Inteligência, contribuindo em ambas situações 

do para o cumprimento da missão da FT, tendo a capacidade de permear por 

diversas Funções de Combate. 

3) O Senhor acredita que a atual doutrina nacional do Caçador, no 

tocante ao emprego tático, no contexto de operações de ataque à localidade, 

encontram-se atualizadas? Justifique. 

 Não. Diversos manuais doutrinários abordam o emprego do caçador de modo 

genérico e insuficiente. Desconheço em caderno de instrução, em vigor, no EB que 

aborde aspectos específicos do emprego tático do caçador. 

Há de posse da Seção de Tiro da AMAN e da assessoria de doutrina do 

DECEx, uma proposta de Programa Padrão e Caderno de Instrução acerca da 

seleção de pessoal, formação e emprego tático do caçador, bem como um relatório 

do Seminário do DECEx de Caçadores (AMAN 2013), versando sobre homologação 
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do referido material bem como a criação de um Curso/Estágio de Caçadores 

centralizado à cargo da Seção de Tiro da AMAN. Neste caso, a seleção institucional 

ficaria sob a responsabilidade do DGP, através de portaria reguladora. 

Apresentado o organograma da Tu Cçd prevista na IP 21-2 “O Caçador”. 

Apresentado o organograma da Tu Cçd previsto no Quadro de Cargos 

dos BIB foi revisado e alterado em 30 de abril de 2015, aprovado no Boletim de 

Acesso Restrito do Exército nº 4/2015. 

4) O senhor acredita que o efetivo e a organização atual das Turmas e 

Equipes de Caçadores, previstas nas IP 21-2, garantem flexibilidade no 

cumprimento das missões e tarefas de caçador no ambiente urbano? Por 

quais razões? 

Não. Tendo em vista que o número de equipes pode ser insuficiente para 

apoiar as ações da FT durante as diversas fases da operação de Atq Loc. A 

Ausência de um Chefe da Eqp Tu Cçd, destacado das Eqp, para coordenar os 

trabalhos das mesmas sem se envolver diretamente com as missões principal e 

secundária pode se constituir em uma deficiência no C2 da mesma. A Ausência de 

um militar por equipe para realizar a segurança aproximada dos seus membros é 

uma limitação muito grande. 

5) Qual a opinião do senhor acerca da nova constituição da Tu Cçd do 

BIB? 

Entendo que essa nova constituição, aumenta a flexibilidade no cumprimento 

das missões, por anular/reduzir as deficiências que apontei na resposta anterior. 

Apresentado o quadro de Doutrina, missões e atividades da Tu Cçd. 

6) Considerando que a Tu Cçd da FT BIB esteja apoiando a FT em um 

ataque à localidade, já na sua 3ª Fase, progressão no interior da localidade 

(tanto em investimento seletivo, quanto em progressão sistemática), na sua 

opinião, quais as principais missões e atividades devem ser atribuídas a Tu 

Cçd? 

Vejo como as principais missões da Tu Cçd, a primária e a secundária, como 

já abordei anteriormente. Como principais atividades, aponto a de Eliminar alvos 

selecionados de acordo com sua importância (principalmente AAC, armas 

automáticas e OA), a de realizar vigilância (particularmente dos flancos) e a de 

realizar ações contra caçadores. 

Apresentado o quadro com a Variável Eficácia 
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7) Diante do apresentado, o senhor tem ciência de algum estudo, artigo 

ou obra, que possa ser utilizado como fonte de consulta neste trabalho, e que 

ofereça indicadores, numéricos ou textuais, para as 2 (duas) dimensões 

levantadas?  

Acredito que o trabalho desenvolvido pelo Cap FREDERICO CHAVES 

SALÓES DO AMOR (Tu 2005 AMAN), realizado na EsAO em 2015 possa auxiliar o 

estudo, uma vez que apesar de ter sido no contexto das Op Esp, as 

atividades/missões, em muito se assemelham. 

8) Na sua experiência com Exércitos de outros países, ou outra Força 

Armada (SFC), teve a oportunidade de vivenciar ou acompanhar a preparação 

o emprego de Caçadores em operações em ambiente urbano? Quais foram as 

principais lições aprendidas? 

Não tenho experiências em outros exércitos ou outra Força Armada. 

9) Com relação ainda a pergunta anterior. O Exército desse país (ou 

outra Força armada) dispõe tecnologias e de TTP no emprego de Caçadores 

em ambiente urbano que não são empregadas pelo Exército Brasileiro? Caso 

positivo, quais são? 

Não tenho experiências em outros exércitos ou outra Força Armada. 
10) As impressões que o Senhor possua, sobre o emprego de Caçadores 

em operações de ataque à localidade, são importantes no desenvolvimento 

deste trabalho. Caso o Senhor deseje, fale livremente sobre o assunto, ou 

mesmo relate alguma experiência profissional pessoal, que tenha relação com 

o tema proposto. 

Devido à importância e grande possibilidade de emprego do EB neste tipo de 

operação, aliado às possibilidades de emprego dos Cçd, sugiro que seja dada maios 

importância para o assunto, bem como sejam tomadas algumas providências no 

sentido de aprimorar a formação. 

Desta forma, sugiro: 

- Centralizar a formação; 

- Realizar seleção institucional;  

- Criar portaria/IRISM, que regule como Curso/estágio; 

- Adquirir equipamento confiável e compatível coma missão; 

- Revisar, atualizar (SFC) e homologar a documentação existente fruto do 

seminário do DECEx (2013) realizado na Seção de Tiro da AMAN; e 
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- Implementar as demais providências citadas no relatório produzido no 

seminário citado anteriormente. 

Tais sugestões visam padronizar o conhecimento âmbito EB pois verifica-se 

divergências entre os diversos estágios/instruções ministradas nos corpos de tropa, 

comprometendo o cumprimento da missão por patê de alguns contingentes (em 

missões reais) que empregam na função de caçador, militares com instrução e/ou 

sistemas de armas deficientes. 

 



149 
 

Entrevista Nr 5 – Indivíduo Nr 5 

Posto – Nome Completo OM 

Cap ANDRÉ LUIZ  TERTULIANO DOS SANTOS EsAO 

 

Após ter sido realizada a introdução prevista no Roteiro de Entrevista, 

conforme APÊNDICE A, foram dadas início as perguntas: 

1) Quais as principais experiências profissionais, o senhor tem acerca 

do tema emprego de Caçadores? 

 Estágio de Caçador – Seção de Tiro AMAN (COTER) – (2008). 

Instrutor de Tiro da Seção de Tiro – Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) – (2014-2015) 

Instrutor do Estágio de Caçador – Seção de Tiro AMAN (COTER) - (2014-

2015). 

2) Como o senhor avalia, quanto à relevância, o tema emprego de 

Caçadores, apoiando uma FT BIB no contexto de ataque à localidade? 

Muito importante, mas creio que o Caçador de Forças Especiais é mais 

vocacionado para essa atividade que o Cçd orgânico dos Batalhões de Infantaria. 

Isso, pois as distâncias de engajamento e de observação de objetivos, é muito 

menor, o que prejudica a segurança. 

3) O Senhor acredita que a atual doutrina nacional do Caçador, no 

tocante ao emprego tático, no contexto de operações de ataque à localidade, 

encontram-se atualizadas? Justifique. 

Acredito que apesar de termos alguns estágios espalhados pelo Brasil, o Cçd 

do Btl Inf não tem seu emprego acontecendo efetivamente até hoje, mesmo já 

existindo Doutrina, QCP há muito tempo. Sendo assim, creio que um efetivo 

emprego de Cçd no dia a dia da instrução é o que pode nos responder essa 

pergunta. Creio que deveríamos focar antes em botar nossa doutrina à prova. No 

momento não temos condições de julgá-la. 

Apresentado o organograma da Tu Cçd prevista na IP 21-2 “O Caçador”. 

Apresentado o organograma da Tu Cçd previsto no Quadro de Cargos 

dos BIB foi revisado e alterado em 30 de abril de 2015, aprovado no Boletim de 

Acesso Restrito do Exército nº 4/2015. 

4) O senhor acredita que o efetivo e a organização atual das Turmas e 

Equipes de Caçadores, previstas nas IP 21-2, garantem flexibilidade no 
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cumprimento das missões e tarefas de caçador no ambiente urbano? Por 

quais razões? 

Com o baixo emprego de caçadores em exercícios no terreno no EB, creio 

que ainda não temos experiência suficiente para afirmar isso, mesmo essa fração já 

existindo a quase 20 anos.  

5) Qual a opinião do senhor acerca da nova constituição da Tu Cçd do 

BIB? 

A princípio, uma quantidade maior de especialistas, como no quadro que me 

foi mostrado, me parece prover uma maior flexibilidade de emprego às peças de 

manobra do Btl, que a quantidade prevista nas IP 21-2. Reafirmo minhas respostas 

anteriores, e creio que apenas quando tivermos equipes de caçadores efetivamente 

vivendo a atividade, teremos condições de responder essa pergunta. 

Apresentado o quadro de Doutrina, missões e atividades da Tu Cçd. 

6) Considerando que a Tu Cçd da FT BIB esteja apoiando a FT em um 

ataque à localidade, já na sua 3ª Fase, progressão no interior da localidade 

(tanto em investimento seletivo, quanto em progressão sistemática), na sua 

opinião, quais as principais missões e atividades devem ser atribuídas a Tu 

Cçd? 

Entendo que as principais atividades da Tu Cçd são: ações contra caçadores 

inimigos, eliminar alvos selecionados de acordo com sua importância 

(principalmente líderes inimigos) e a de realizar observação diurna e noturna na área 

do objetivo da FT. 

Apresentado o quadro com a Variável Eficácia 

7) Diante do apresentado, o senhor tem ciência de algum estudo, artigo 

ou obra, que possa ser utilizado como fonte de consulta neste trabalho, e que 

ofereça indicadores, numéricos ou textuais, para as 2 (duas) dimensões 

levantadas?  

Não tenho conhecimento. Todo o material que possuo você também já tem, 

conforme conversas informais. 

8) Na sua experiência com Exércitos de outros países, ou outra Força 

Armada (SFC), teve a oportunidade de vivenciar ou acompanhar a preparação 

o emprego de Caçadores em operações em ambiente urbano? Quais foram as 

principais lições aprendidas? 

Não tenho experiências em outros exércitos ou outra Força Armada. 
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9) Com relação ainda a pergunta anterior. O Exército desse país (ou 

outra Força armada) dispõe tecnologias e de TTP no emprego de Caçadores 

em ambiente urbano que não são empregadas pelo Exército Brasileiro? Caso 

positivo, quais são? 

Não tenho experiências em outros exércitos ou outra Força Armada. 
 
10) As impressões que o Senhor possua, sobre o emprego de Caçadores 

em operações de ataque à localidade, são importantes no desenvolvimento 

deste trabalho. Caso o Senhor deseje, fale livremente sobre o assunto, ou 

mesmo relate alguma experiência profissional pessoal, que tenha relação com 

o tema proposto. 

Acredito que em operações me localidades, as distâncias de engajamento e 

de observação de objetivos, diminui muito a segurança ou, até mesmo, impedir a 

ação. Creio que seja uma atividade mais direcionada para Cçd Op Esp. 
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DE GRUPO FOCAL 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

Mestrado em Ciências Militares 

 

<Cap Villela>: 

Bom dia! 

Reunidos hoje, no dia 29/06/2017, na Sala 14 do Curso de Infantaria da 

EsAO, para realizar o Grupo Focal da Dissertação de Mestrado do Cap Inf Rodrigo 

Villela Gonçalves, que tem como título: 

 

A FORÇA-TAREFA BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO NO ATAQUE À 

LOCALIDADE: UMA DOUTRINA DE EMPREGO DA TURMA DE CAÇADORES 

 

O presente estudo tem como objetivo geral, propor uma doutrina de emprego 

da Tu Cçd de uma FT BIB, operando em um ataque à localidade, na fase de 

progressão no seu interior. 

A Dissertação possui uma série de objetivos específicos, que não serão 

citados, haja vista que somente os seguintes, serão alvo deste Grupo: 

n) analisar o emprego tático da Tu Cçd em proveito de uma FT BIB no Atq 

Loc, por meio de entrevistas exploratórias e de grupo focal, realizados com 

especialistas em operações com caçadores; 

q) propor as atribuições de cada membro da Eqp Cçd a três homens; 

r) propor a constituição de Eqp de Cçd temporárias, para o cumprimento de 

missões específicas; e 

s) propor o emprego de múltiplas Eqp Cçd em uma mesma operação. 

 

<Cap Villela realiza uma observação>: 

Mas o porquê de 3 homens na Eqp Cçd? Eu posso no final da minha 

dissertação, concluir que eu acho que devam ser 4, só que eu não posso já iniciar p 

trabalho com essa ideia, pois eu tenho que seguir o que está previsto no QCP. 

 

 <Cap Flamarion>: 

Villela, você já chegou a descobrir em suas pesquisas o porquê de 3 

homens? De onde eles pegaram essa informação? 
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<Cap Villela>: 

Então, a equipe básica americana é a três homens, eles têm a equipe pesada 

que é a 4 homens e a outra equipe que é a 5 homens. Mas como eles formam essas 

equipes? Elas são temporárias e eles utilizam homens das outras equipes, para 

mobília-las. Conversando com o Cap Dos Santos, ele já me falou alguma coisa e me 

explicou o porquê de 4 homens, trabalhando no Destacamento de Reconhecimento 

e Caçadores (DRC). 

Prosseguindo nos objetivos específicos, vamos: 

t) propor um capítulo de manual que contemple uma doutrina de emprego 

tático da Tu Cçd de uma FT BIB, operando em ataque à localidade, na fase de 

progressão no seu interior, que poderá ser utilizado na redação da IP 21-2 ou então 

no C 17-20 FT Bld. Entretanto eu acho que seu utilizado em um manual específico 

de Cçd ele ficaria melhor pois poderia ser utilizado por qualquer tropa, e não só pela 

Blindada. 

Com foco no objetivo n), será seguido o seguinte roteiro de assuntos: 

a) A necessidade de atualização da IP21-2; 

b) Emprego da Tu Cçd a 7 homens, pelo Exército da Colômbia; 

c) Empregar somente Cçd Op Esp em localidade ou empregar também os 

Cçd de tropa convencional, onde serão vistas as vantagens e desvantagens de cada 

opção. (principalmente em virtude dos tiros realizados em Amb Urb, serem somente 

a curta distâncias e ser necessário uma maior segurança, fato que é analisado na 

Seç Tir AMAN, conforme o Cap Tertuliano abordou em sua entrevista); 

d) Novas maneiras de empregar a nova Tu Cçd do BIB no Atq Loc (emprego 

de múltiplas Eqp Cçd em uma mesma operação e constituição de Eqp de Cçd 

temporárias, para o cumprimento de missões específicas); 

e) Principais missões (podendo ser novas missões, não previstas nas IP 21-2 

e em nenhum outro manual e que vocês tenham conhecimento). Um exemplo que 

eu descobri foi a localização de explosivo improvisado, onde utilizando-se de sua 

técnica apurada de observação, o Cçd consegue no terreno, verificar indícios de 

onde possam estar esses explosivos; e 

f) Integração dos Cçd Op Esp e de tropa convencional nas Ações de Ataque à 

Localidade. 

Como o assunto do mestrado deve ser Stricto Sensu, vamos abordar 

especificamente o Atq Loc, em sua terceira fase. Será considerado que já foi 
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realizado o isolamento, a conquista da área de apoio e agora iremos realizar o 

investimento. 

 “A terceira etapa consiste na progressão no interior da localidade, que poderá 

adotar três métodos de progressão: o seletivo, o sistemático ou o misto” (ECEME, 

2011, p. 3-3).  

A progressão sistemática é aquela que nós aprendemos na AMAN em que se 

investe, realizando o vasculhamento de casa em casa. O outro processo é o 

investimento seletivo, que comumente é utilizado em grandes centros urbanos, 

como foi feito em Bagdá em 2003. O Exército Americano, após identificar o CG, que 

era o palácio do governo, onde se encontrava SADAM HUSSEIN, investiu com 

tropas blindadas, até o centro da cidade, parando o mínimo possível, onde 

conquistaram o CG. A partir dali foram espalhando para o resto da cidade. Além 

dessas tem o processo misto que é a mistura dos dois. 

Essas informações são importantes para o debate e também é importante que 

a Operação de Ataque à Localidade por FT BIB: é uma Operação de Guerra em 

combate convencional, em situação de não normalidade, onde é autorizado o 

emprego da força. Não confundir com operação em ambiente urbano, em situação 

de normalidade. 

Será dado início aos debates. Cada item a ser debatido, foi gerado a partir da 

entrevista realizada com alguns dos senhores. De forma a explicitar a dúvida, será 

dada a palavra, inicialmente ao militar que introduziu cada assunto: 

Item a) A necessidade de atualização da IP21-2. Eu gostaria de saber o que 

vocês acham sobre esse assunto. 

 

<Cap Bruno Moraes>: 

A IP é bem genérica, ela não aborda aspectos mais voltados para o emprego 

tático. Ela observa mais a seleção de pessoal e a missão em si. 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Ela aborda alguma coisa de técnica de tiro. 

 

<Cap Bruno Moraes>: 

Isso, ela aborda alguma coisa, mas que também não vai tão a fundo na parte 

de fundamentos, emprego tático e etc. Acredito que ela deveria ser mais encorpada 
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para aprofundar mais conhecimento e inclusive existe a proposta do Caderno de 

Instrução, o CI 21-2/2, que vem desde a seleção até o emprego tático em todas as 

missões. 

 

<Cap Villela>: 

Sim, eu possuo esse manual e também já o li e também entendo que ele 

melhorou muito em relação as IP, mas acho que ainda tem alguma coisa a 

acrescentar, você concorda ou não? 

 

<Cap Bruno Moraes>: 

Tem sim, principalmente, mudança de ambiente, a mudança de QCP, pois o 

CI aborda a Tu Cçd antiga, que é diferente da FT BIB. 

 

<Cap Tertuliano>: 

Talvez ele não esteja tão aprofundado para não aumentar o grau de sigilo 

dele. Mas se essa for a razão, deveria existir outro documento, com um grau de 

sigilo maior. 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Nesse caso ele deveria ser Reservado. 

 

<Cap Tertuliano>: 

Sim. Talvez seja esse o motivo, mas se for assim, deveria ter um outro 

documento mais aprofundado. 

 

<Cap Villela>: 

Concordo, então talvez seja essa a razão, entretanto deveria haver um 

manual mais completo com o grau de sigilo Reservado. 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Eu não cheguei a ver essa proposta de caderno de instrução novo, mas um 

assunto que eu não encontrei nas IP, e que considero muito importante é a TTP de 

tiro anti-material. Nas IP tem muita técnica anti-pessoal, entretanto nós não lidamos 

com técnicas anti-material. E esse assunto é uma realidade, na Colômbia, onde fiz o 
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Curso de Cçd, essa é uma realidade. Inicialmente, os colombianos só possuíam 

equipe anti-pessoal e após algum tempo eles perceberam a necessidade de se ter 

equipes mais fortes e de incorporar essa capacidade anti-material. Eles introduziram 

o fuzil BARRETT .50 pol e também sentiram a necessidade de um aumento de 

logística e de elementos de segurança e isso foi uma mudança de TTP deles. 

 

<Cap Villela>: 

Ok. Então todos concordam que as IP precisam mudar e ser atualizadas. 

 

Vamos para o próximo tópico. Gostaria que o Cap De Albuquerque abordasse 

o assunto: 

b) Emprego da Tu Cçd a 7 homens, pelo Exército da Colômbia; 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Quando eu fiz o curso na Colômbia, o que estava acontecendo. O país estava 

vivendo um processo onde as FARC já estavam praticamente sem combater. Eles já 

tinham acesso a todas as localidades, onde existiam combates bem esporádicos, 

onde eram muito empregadas as equipes de caçadores pelo lado das FARC. As 

FARC não tinham mais uma grande massa de manobra e por vezes empregavam 

apenas um atirador, que apesar de atuar isolado, conseguia obter êxito em deter um 

pelotão todo.  

Desta forma, o General do CENAE (Centro Nacional de Entrenamiento), 

determinou que houvessem 10 cursos de Cçd no mesmo ano e seis cursos de 

Lanceros. O meu curso foi um desses 10, foi um curso internacional. O início do 

curso foi igual ao nosso estágio de Cçd no Brasil, entretanto lá são mais semanas, 

pois de manhã são executadas instruções no estande e de tarde são instruções 

comuns, como por exemplo, sobrevivência, marcha e etc.  

A técnica de tiro é a mesma, a doutrina utilizada como base é a americana, 

eles utilizam o Fuzil Remington 700 com a luneta MilDot. Eles utilizam dois tipos de 

munição, entretanto, só utilizavam uma tabela de tiro, apesar de serem tabelas 

diferentes, o que ocasionava alguns erros doutrinários e de técnicas.  

Quando nós começamos a fazer patrulhas, o que me chamou bastante 

atenção foi isso, a equipe de caçadores deles era a 7 homens, onde um era o 

comandante, dois atiradores com o Fuzil Barrett e quatro com Remington. Quando o 
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atirador não estava executando a função de Sniper, ele utilizava o fuzil Galil 5,56 

mm e ficava na função se segurança. Nem todos os integrantes da equipe atiravam 

e nem todos cumpriam as mesmas missões, porque nessa equipe de sete, um era 

designado o homem carta, o outro como gerente e eles trabalhavam com uma 

pequena equipe e essa era a principal mudança. O fuzil Barrett não era sempre 

usado, pois dependia do objetivo da missão. Toda a Companhia do Exército 

Colombino possuía um Pelotão de Caçadores, que tinham como dotação esses dois 

fuzis Barrett, além dos Remington. 

 

<Cap Villela>: 

Ok. Eu não entendi corretamente como eram utilizados os fuzis Barrett, eles 

iam em todas as missões? 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Sim, entretanto, nas missões em que eles não eram empregados, os mesmos 

permaneciam em um ponto de apoio, como se fosse um PRPO (Ponto de Reunião 

Próximo do Objetivo), e dessa forma se mantinham sempre à disposição da equipe. 

Os elementos que não eram utilizados com o Barrett, iam armados com o fuzil Galil, 

como eu já expliquei anteriormente. Além disso, o comandante exercia a função que 

eu considero ser a mais importante, que era a de coordenação e controle das 

atividades dos membros da equipe e de operação dos equipamentos de C2, 

transmitir dados e etc. 

 

<Cap Villela>: 

E o comandante não participava da ação em si, correto? 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Sim. Ele não participava da ação, ele ficava de fora somente realizando as 

atividades de coordenação. 

 

<Cap Villela>: 

Existiam ocasiões em que os dois fuzis Remington eram empregados ao 

mesmo tempo? 
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<Cap De Albuquerque>: 

Sim. Eles empregavam de maneira similar à que nós fazemos. Eles eram 

empregados tanto cruzando fogos, como sobrepondo os fogos das equipes, em 

resumo, eles eram empregados juntos. As equipes não faziam missões em eixos 

separados, as missões e os objetivos eram os mesmos para todas equipe. 

 

<Cap Tertuliano>: 

Uma pergunta que eu acho que pode ajudar no estudo, quanto a essa 

experiência que você teve: Se você fosse traçar um paralelo com o Brasil, esse Cçd 

de lá era mais parecido com o nosso Cçd da AMAN, que forma o Cçd de Btl ou com 

o Cçd Op Esp, que formam para o cumprimento de uma missão diferenciada? 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Eu não tenho experiência para saber como é o estágio de caçador do 

CIOpEsp, o que eu tenho de experiência é o Cçd da FAB, que foi o que eu fiz. O da 

FAB, ele trabalha mais o tiro urbano, ou seja, o Cçd não atira a longas distâncias, 

mas ele atira mais rápido, um tiro de mais oportunidade e principalmente com alvos 

se mexendo.  

No Cçd do CMS a gente atira muito em alvos estáticos, não sei do o Cçd da 

AMAN também é assim, e na Colômbia nós realizamos um misto entre o CMS e da 

FAB. Lá nós executávamos muitos tiros de oportunidade, onde o alvo levantava 2 a 

3 segundos, em distâncias entre 200 e 500 metros e após esses 3 segundos ele 

abaixava. Então, você recebia um setor, eu já avaliava as distâncias de mesmo, 

realizando o esboço de tiro. Os alvos levantavam inopinadamente, o que não dava 

oportunidade de realizar a clicagem do armamento e a leitura do vento. Na verdade, 

você tinha muito mais que compensar o ponto de pontaria em relação ao vento, 

estimar a distância e atirar.  

Na colômbia, nós trabalhávamos muito esse tiro de oportunidade. A distância 

máxima que chegamos lá foi de 1000 metros, nós não atiramos mais do que essa 

distância, até porque o índice de acerto começou a cair muito, a munição lá não é 

boa, o estande não favorecia, em virtude da sua configuração. 

Quanto a parte de emprego tático, eles trabalham muito patrulha, não era 

muito treinada a parte de combate convencional como é ensinado na AMAN. Então 

eu considero que o Caçador da Colômbia, se encontra no meio termo. Por exemplo: 
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lá nós executávamos inclusive tiro com refém, inclusive sob stress. Outra diferença é 

que até 400 metros, nós atirávamos pontuando, utilizando o alvo de fogo central, o 

que mostra que eles não admitem um tiro de até 400 metros que seja ruim, pois 

quando você atira em uma silhueta, você só quer acertar a silhueta, não importa 

aonde, então se admite um erro maior no seu grau de precisão do que quando se 

atira em pontuação. Então eles se adequaram a um tiro mais curto e de 

oportunidade do que eu trabalhei no meu estágio de Cçd. 

 

<Cap Tertuliano>: 

Outra pergunta, essa equipe de 7 Cçd, você viu funcionando em uma Escola. 

Eles estavam usando ela na prática? 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Estavam. Uma característica que eu observei lá foi a seguinte: o camarada 

que vai fazer o curso, já é o Cçd da unidade dele. Por exemplo: O pessoal que 

estava na “Área” (como ele se referem a Área de Operações), vinham com o 

armamento Sig Sauer, apesar de possuir o Remington. Esses militares chegavam 

com o armamento todo ralado e ainda sujo, só com uma bolsa nas costas, dizendo: “ 

Yo estaba en el área y vine a hacer el curso!”. Meu comandante achou que eu tinha 

aptidão para ser Sniper, e já estava na função de Sniper na A Op e por isso vim 

fazer o estágio. Desta forma, eu pude observar que as técnicas e materiais 

empregados no curso são as mesmas que eles empregam na A Op. 

Observei que eles não possuíam um manual de Cçd para ser utilizado no 

curso. Eles possuíam um manual de Lanceiros e de técnicas de tiro e alguns outros 

documentos que eram utilizados. 

 

<Cap Villela>: 

Ok. Então terminado esse assunto, vamos ao próximo, que inclusive já foi 

introduzido pelo Cap Tertuliano. Qual a opinião de vocês quanto ao tema: Empregar 

somente Cçd Op Esp em localidade ou empregar também os Cçd de tropa 

convencional? Já podemos aproveitar esse assunto e tratar também da integração 

dos Cçd Op Esp e de tropa convencional nas Ações de Ataque à Localidade. 
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<Cap Bruno Moraes>: 

Acho que seria importante que o Cap Flamarion realizasse uma introdução 

sobre o emprego dos Cçd Op Esp, de maneira a nos adaptar melhor sobre esse 

tema e como é realizado o emprego dos Cçd Op Esp. 

 

<Cap Flamarion>: 

O Cçd Op Esp é trabalhado no DRC do 1º Batalhão de Ações de Comandos 

(BAC), ou é trabalhado no 5º Destacamento Operacional de Forças Especiais 

(DOFEsp), do 1º Batalhão de Forças Especiais (BFE). O DRC atua em proveito dos 

Destacamentos de Ações de Comandos (DAC). 

A missão do DRC é infiltrar antes, realizar o reconhecimento de itinerários, ser 

os “olhos no objetivo” do comandante e preparar todo o comitê de recepção, para 

poder recepcionar o DAC nas melhores condições. 

 

<Cap Villela>: 

Qual o tempo que o DRC infiltra antes? 

 

<Cap Flamarion>: 

As vezes o DRC infiltra até quatro dias antes, sendo o mais normal infiltrar 2 

dias antes. Quem recebe o DRC é um Operador de Forças Especiais (FE) que já 

está infiltrado. Desta forma, o FE passa essa atribuição para o DRC, podendo ficar 

mais livre para o cumprimento de outras missões. 

A partir desse ponto, o DRC já fica em condições de realizar o disparo. Já 

houve uma situação em que estávamos realizando um exercício no terreno e onde o 

sigilo foi quebrado antes do DAC estar na posição de assalto. Desta forma o DRC, 

passou a atuar como a força de investimento e realizou a entrada tática e resgatou 

quem deveria ser resgatado. 

O DRC também possui condições de realizar a infiltração por terra água ou ar, 

executar o disparo, em proveito da ação do DAC, assim como realizar a Ação Direta, 

propriamente dita. Nesta última situação, o DRC, logicamente não possui o mesmo 

poder de fogo de um DAC. 

Já o 5º DOFEsp é mais vocacionado para o Reconhecimento Especial (Rec 

Esp), pois como o Cap Villela bem disse, o Cçd possui uma série de características, 

como por exemplo a grande capacidade de realizar observação com qualidade de 
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detalhes. Essas características, junto com a formação de FE, vão possibilitar que o 

Cçd seja extremamente vocacionado para as atividades de Rec Esp, além também 

de poder executar as demais ações. 

Eu realizei o Curso de Cçd Op Esp em 2014, e até então as Forças Especiais 

não tinham sido muito empregadas em ambientes urbanos, pois não fomos 

empregados no Alemão e a Op no complexo de favelas da Maré foi depois. Cabe 

ressaltar que os Cçd Op Esp foram muito empregados em grandes eventos, 

atividade que possui suas próprias características, diferentes das Op em Amb Urb. 

Desta forma a parte do curso que trata de Op Amb Urb foi reduzida. O interessante 

foi que após o curso, o meu emprego com Cçd foi basicamente no Amb Urb, como 

por exemplo na Maré. 

No curso, nós seguimos a formação básica e normal do Cçd, com ênfase em 

tiros a grandes distâncias e etc. Um aspecto que era constantemente cobrado era 

que o Cçd Op Esp tem muitas outras atribuições do que realizar o disparo 

propriamente dito. É dado muita ênfase nas instruções de observação, memorização 

e descrição, confecção de relatórios, sendo todas essas atividades ricas em 

detalhes. 

Do pouco contato que eu tive com os Cçd convencionais, pude observar que 

a diferença desses para a o Cçd Op Esp é:  

a) o material, pois a diferença de material entre um e outro é muito gritante. 

Eu posso atestar isso pois realizei o meu curso com o fuzil AGLC (utilizado pelos 

Cçd convencionais) e ao contrário dos meus companheiros, que utilizavam fuzis 

como o Ultima Ratio, o M-24, eu tinha bastante dificuldade de atingir e manter os 

índices, o que me exigia um grande esforço; 

b) as distâncias que executamos os disparos, que costumam ser muito 

maiores; e 

c) o adestramento dos homens, pois nas Forças Especiais, nós possuímos 

muitos mais meios e condições de desenvolvê-lo. 

Eu acho que é isso. Você (Cap Villela) pode direcionar mais algum aspecto 

que queira que eu aborde? 

 

<Cap Villela>: 

Eu acho que sua explicação foi suficiente. Minha dúvida se refere mais a 

discussão realizada na Seç Tiro da AMAN, sobre a conveniência do emprego do 
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Cçd Op Esp em Amb Urb, em detrimento do Cçd convencional. 

 

<Cap Tertuliano>: 

Diferenciando do Cçd Op Esp, eu acho que o Cçd que nós formávamos na 

Seç Tiro AMAN, que é o Cçd de batalhão, ele estará inserido em uma operação do 

batalhão, então é um Ofensiva, uma Defensiva, já diferenciando muito desse tipo de 

atividade relatada pelo Cap Flamarion. 

Realmente há essa discussão, que eu falei bastante na entrevista, e que era 

muito debatida na seção. Nós sempre falávamos com os Cadetes que realizavam 

pesquisas sobre o tema, que nós produzimos material escrito, como a IP que já 

existe a alguns anos, mas que nunca vi um batalhão que realmente empregue seus 

Cçd. Alguém aqui conhece um batalhão que empregue seus Cçd? 

 

<Cap Flamarion>: 

Eu nunca vi. 

 

<Cap Villela>: 

O único que eu vi funcionando foi o da Brigada de Infantaria Paraquedista.  

 

<Cap Flamarion>: 

É verdade! Eu já vi o da Brigada Paraquedista na Maré. Mas não funcionava 

nas melhores condições. A Tu Cçd existia, mas o adestramento deixava a desejar. 

 

<Cap De Albuquerque>: 

A equipe do 19º BI Mtz, quando eu cheguei Aspirante, era composta por 

sargentos do Quadro Especial. Eles gostavam muito da atividade e inclusive eles 

eram os instrutores do Estágio, quando esse ainda era realizado no 19º. Quando o 

Btl foi para o Haiti, que foi a primeira tropa a ser enviada para lá, ainda no ano de 

2004, o que aconteceu: o Btl chegou, ainda sem a expertise na A Op e não 

conseguiam progredir nas operações. Nessa oportunidade, o Btl resolveu formar 

uma Eqp Cçd para apoiar suas ações. Essa foi a única vez que eu tive notícias dos 

Cçd operando. 
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<Cap Tertuliano>: 

O que eu imagino de um Cçd de Btl: ele está na mão do S3 e ele se formou 

em um estágio de 2 semanas, só que não acabou. A partir desse momento ele 

precisa estar em constante adestramento, evoluindo o conjunto da Eqp Cçd, sua 

tabela de tiro. Trocou o armamento, vai precisar realizar tudo novamente. Trocou o 

lote de munição, vai precisar realizar tudo novamente, ou seja, ele deverá estar pelo 

menos de 2 a 3 vezes por semana no estande e isso eu nunca vi. 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Um exemplo que eu posso dar para essa situação, foi o da minha experiência 

na Colômbia. Quando saiu minha designação para o curso, também saiu o nome da 

minha dupla, que era um sargento que servia em um RCC no Sul. Nessa 

oportunidade eu peguei o telefone e liguei:  

- Camarada, como você está? Quando você realizou o seu estágio? 

- Em realizei o meu estágio no ano de 2002 em Marabá-PA. 

- Ok! Com qual armamento você fez o seu estágio? 

- Eu fiz com o FAL e com a luneta OIP. 

- Tudo bem, não tem problema, mas você sabe alguma coisa de Mil Dot, 

cálculo de tiro? 

- Não senhor, meu estágio foi só patrulha. 

Dessa forma eu consegui trazer ele para o meu Btl, onde eu montei um 

estágio de 2 semanas. Eu chamei o pessoal do 19º, da Polícia Civil e nós fizemos 

um mini estágio de instrução, onde nós revimos todas as técnicas de tiro, para que o 

sargento pudesse ter uma atualização de procedimentos. 

Na verdade, essa deveria ser uma prática constante dos Cçd dos Btl, o que 

não é feito. A realização dessa atividade nos proporcionou uma maior comodidade 

na Colômbia, poios quando chegamos lá não tinha tempo para aprender essas 

técnicas. 

“Foram realizadas outras considerações sobre as técnicas de tiro 

utilizadas na Colômbia não atinentes à essa pesquisa”. 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Eu entendo que esse fato, serve como exemplo da falta de adestramento que 

o Cap Tertuliano está se referindo. 
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<Cap Flamarion>: 

Um outro exemplo disso, eu pude observar nos grandes eventos dos quais 

participei. Naquelas oportunidades, normalmente os Cçd Op Esp, reúnem os Cçd 

das tropas convencionais, com o intuito de padronizar procedimentos. E o que me 

saltou os olhos foi o nível de conhecimento dos Cçd. Somente um militar tinha um 

bom conhecimento da atividade e para o restante, foi necessário que nós 

ensinássemos novamente, desde o zero. Acredito que isso se decorra do que o Cap 

Tertuliano abordou, provavelmente o militar realizou o estágio a muito tempo atrás e 

não continuou seu adestramento. 

Até então eu nunca tinha visto os Cçd de tropa convencional serem utilizados 

em um Amb Urb.  

 

<Cap Tertuliano>: 

Bom, o que eu quero dizer com isso tudo: eu tenho o entendimento que todos 

nós que estamos fazendo pesquisa sobre isso, não estamos errados, pois temos 

que conhecer o que os outros exércitos do mundo estão fazendo, entretanto acredito 

que nós não temos condições de apontar com propriedade se a nossa doutrina que 

existe é funcional ou não, dado ao fato de nós não a testarmos corretamente. 

 

<Cap Bruno Moraes>: 

Eu acho que isso já se inicia na parte da formação, que tem impacto direto no 

adestramento. Por exemplo, cada comando militar de área tem o seu próprio 

estágio, o que não proporciona uma padronização no âmbito do EB. 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Inclusive, eu me surpreendi no ano passado, quando eu tive a oportunidade 

de ir até a Seç Tiro da AMAN. Na ocasião o Cel Hecksher me chamou e me 

informaram que o meu relatório do Curso na Colômbia estava na Seç Tiro. O meu 

relatório, que fiz quando eu retornei da Colômbia, dizia que eu não acreditava ser 

necessário enviar militares para realizar o curso naquele país, pois tudo o que eu vi 

lá, nós já aprendemos aqui no Brasil. Acrescentei minha opinião que, desde que 

houvesse um curso centralizado, que poderia ser a cargo do CIOpEsp ou da Seção 

de Tiro da AMAN, que são nossas duas melhores estruturas, poderiam ser 

padronizados os conhecimentos no âmbito EB. 
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Na ocasião do meu curso, isso ficou evidente, pois o Sgt que havia se 

formado em Marabá e eu no Sul e os conhecimentos repassados nos dois estágios 

tinham sido bem diferentes. Pensando isso em nível nacional, torna o emprego bem 

dificultado e nos mostra a importância da formação centralizada e normatizada. 

 

<Cap Flamarion>: 

Ainda falando sobre a formação, vejo com ideal que o estágio de Cçd seja 

muito mais teórico, com prática das atividades, do que um curso de seleção, como 

eu já vi em algumas ocasiões. Ao meu modo de ver, conduzir um estágio de 

seleção, dificulta a aprendizagem por parte do instruendo. 

 

<Cap Villela>: 

Entendi o que você quis dizer Tertuliano. Na sua opinião a atual doutrina de 

emprego do Cçd ainda não foi testada o suficiente para poder ser criticada. 

Concordo em parte com essa afirmação. No estudo que eu estou realizando, 

eu pude observar que existe uma tendência mundial da mudança das Eqp Cçd. Tem 

a opinião de que apesar de não executarmos, nós devemos aprender com quem o 

faz, no caso outros exércitos. 

Vocês, assim como eu, tem conhecimento que a atividade de Cçd não é 

valorizada âmbito EB. Acredito que isso se deve ao fato de a maioria dos Cçd do EB 

ainda serem novos. Apesar de concordar com a afirmação do Cap Tertuliano de que 

nós não temos o conhecimento prático suficiente para criticar a atual doutrina do EB, 

entende que seja de grande importância e relevância que nós aprendamos com 

quem possui essa prática testada. 

 

<Cap Tertuliano>: 

Concordo. Não é porque nós estamos cometendo o erro de não adestrar 

nossas equipes que nós também devamos cometer o outro de não nos atualizarmos 

em relação aos outros exércitos do mundo. 

 

<Cap Villela>: 

Ok. Para encerrar esse assunto gostaria de realizar a leitura de um trecho do 

estudo Reimaginando o Caráter das Operações Urbanas para o Exército dos 

Estados Unidos da América: Como o Passado pode Prevenir o Presente e o Futuro, 
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realizado pela RAND Corporation em 2017: 

“Os Cçd são muito importantes nas Operações Urbanas. Eles são elementos 

chaves, particularmente nas ações contra caçadores. Na Batalha de Sadr City em 

2008, ficou claro que os Cçd de Op Esp executaram um papel crítico na supressão 

dos fogos e etc. Já os Cçd convencionais do nível batalhão e companhia também 

executaram um papel fundamental, provendo a observação das operações das 

companhias”.  

Desta forma, eu entendo que fica evidente o espaço para os dois tipos de Cçd 

em Op Amb Urb, como também observei em outras partes do estudo e em outros 

documentos. Também observei esse tipo de mudança e adaptação por parte do 

Exército Canadense, que está moldando suas equipes, de acordo com o que viveu 

nos últimos anos, particularmente no Afeganistão. 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Eu acredito que isso tenha um vínculo direto com o conceito da Modularidade, 

o que é bem evidente por parte do Exército Norte-Americano. Um exemplo é a 

criação da Brigada Stryker, em função de uma nova necessidade operacional 

surgida e a própria modificação que essa brigada está sofrendo atualmente. 

Observando a Eqp Cçd deles, observa-se essa tendência de se adaptar ao cenário 

de combate que estejam enfrentando. 

 

<Cap Villela>: 

Seguindo essa linha de pensamento, passamos para o nosso próximo 

assunto que é: novas maneiras de empregar a nova Tu Cçd do BIB no Atq Loc 

(emprego de múltiplas Eqp Cçd em uma mesma operação e constituição de Eqp de 

Cçd temporárias, para o cumprimento de missões específicas). 

O que vocês acham disso?  Como são as atribuições desenvolvidas pelos 

homens extras dessa nova constituição, que já é adotada no emprego dos Cçd Op 

Esp? 

 

<Cap Flamarion>: 

No DRC, as equipes possuem 5 homens e existem a presença de cabos e 

soldados. Normalmente o Ch Eqp é um sargento antigo ou um oficial moderno. Além 

dessa função, existem o observador, que deve ser um militar com pendor para a 



167 
 

atividade, um atirador, o comunicações e um segurança/homem saúde. No 1º BFE, 

para os grandes eventos, o 5º DOFEsp, que contava com 8 homens, formava 4 

duplas e o restante das equipes era oriundo do 1º BAC. Ficávamos com a 

constituição igual à do DRC. 

Eu verifico que o emprego desses homens a mais, está intimamente 

relacionado com o emprego e localidade, particularmente do segurança, pois nessa 

situação, fica muito dificultado a identificação das ameaças que podem surgir e de 

onde elas virão. Fica muito difícil para o militar que está na função de atirador e de 

observador, realizar a sua própria segurança. As características de combate linear, 

não existem nesse ambiente e você não sabe de onde o inimigo pode vir, sendo 

necessário o aumento da segurança. 

Em uma determinada operação, nós utilizamos 11 homens na equipe. Essa 

decisão foi baseada na necessidade de segurança 360º no local e também da 

necessidade de se fazer um revezamento dos caçadores, pois nós permanecemos 2 

dias na mesma posição. 

No 1º BFE normalmente nós trabalhamos com equipes de 4 homens, porque 

o DOFEsp tem 12 homens e assim conseguimos formar 3 Eqp. Já no 1º BAC, nós 

utilizamos equipes a 5 homens. Essa diferença se deve principalmente por conta do 

efetivo, entretanto essas estruturas são flexíveis, adaptáveis e modulares, como eu 

já exemplifiquei com a equipe de 11 homens. 

 

<Cap Villela>: 

Ok. E os demais o que acham deste tipo de formação? 

 

<Cap Bruno Moraes>: 

Pelas características do emprego dos Cçd Op Esp, que atuam em proveito do 

mais alto escalão presente na operação, se faz muito necessário as atividades e a 

operação dos sistemas de C2. No caso dos Cçd de Btl, essa atividade fica 

diminuída, pelos Cçd normalmente serem empregados em proveito das SU e talvez 

por isso a nova constituição do BIB seja a 3 homens. 

 

<Cap Flamarion>: 

Desculpe te interromper, mas aproveitando o que você disse, eu me lembrei 

de uma determinada operação que eu participei na maré. Nessa oportunidade houve 
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o emprego dos Cçd atuando em prol das SU dos Btl e com o uso dos rádios, foi 

possível, que os Cçd orientassem a tropa que estava no terreno para capturar APOP 

que estivessem fugindo do local. Então teve essa ligação direto do Cçd com a 

companhia. Realmente, eles trabalham em proveito da companhia e desta vez 

funcionou.   

 

<Cap Bruno Moraes>: 

Entendo que esse tipo de ação se reveste de importância para as ações do 

BIB no investimento da localidade propriamente dito. 

 

<Cap Villela>: 

Concordo. Acredito também que além do emprego do Cçd em reforço as SU, 

eles também poderiam ser empregados em ação de conjunto a Unidade, infiltrando 

anteriormente ao investimento da localidade e ocupando pontos que possam 

apresentar dificuldades de progressão, como obstáculo e etc, onde possa ser 

necessário o desembarque da tropa. Os Cçd também poderiam ser empregados 

como “olhos no objetivo”, direto no ponto em que se deseja conquistar. 

 

<Cap Flamarion>: 

Além da infiltração anterior ao investimento da tropa, também pode ser 

realizada a progressão junto com a tropa, como fizemos na Maré, quando a A Op 

estava “quente”. Nesse tipo de progressão, os Cçd investem junto com a tropa e 

quando se faz necessário, ocupam PFT e realizam a observação e o apoio ao 

investimento da tropa. Como fizemos isso com mais de um Eqp, realizávamos 

lanços alternados entre as PFT.  

 

<Cap De Albuquerque>: 

Eu acredito que essa é uma TTP que você viveu, já não sei se essa seria uma 

boa opção para uma ação contra caçadores. Tendo em vista que o tempo de 

observação é menor, ele tem que esquadrinhar o setor mais rápido e a chance de 

ele falhar no esquadrinhamento e deixar a tropa desprotegida aumenta. Digo isso 

para uma ação contra caçador, já para uma ação direta, essa possa ser uma TTP 

melhor.  
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<Cap Flamarion>: 

Realmente a infiltração anterior à ação seria uma TTP melhor. 

 

<Cap Villela>: 

Diante dessas explanações, acho que podemos concluir que em uma equipe 

a 3 homens, as funções poderiam ser distribuídas como um atirador, um observador 

e um rádio operador/segurança. 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Eu já penso que não seja o ideal que o segurança realize a operação das 

comunicações. 

 

<Cap Flamarion>: 

Realmente o ideal seria que outro militar o fizesse. 

 

<Cap Villela>: 

Dessa forma acho que seja melhor que o observador realize a operação das 

comunicações. Como é feito na AMAN? 

 

<Cap Tertuliano>: 

Na AMAN o observador é quem realiza essa atividade. 

 

<Cap Flamarion>: 

Realmente acredito que seja a melhor opção, pois esse é o militar mais 

experiente da equipe e ele será quem estar executando a ação de observar. 

 

<Cap Bruno Moraes>: 

Concordo. 

 

<Cap Villela>: 

Ok. Então dessa forma acho que chegamos à conclusão que a melhor 

distribuição de funções seria a seguinte: 
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Eqp 3 Homens Eqp 4 Homens Eqp 5 Homens 

1 Atirador 1 Atirador 1 Ch Eqp e Op 

C2 

2 Observador 

e Op C2 

2 Observador 2 Atirador 

3 Segurança 3 Segurança 3 Observador 

 4 Op C2 4 Segurança 

 5 Segurança 

 

 

<Cap Villela>: 

Já aproveitando o ganho do Cap De Albuquerque, quais as opiniões de vocês 

sobre as principais missões (e novas missões, não previstas nas IP 21-2), que 

podem ser cumpridas pela Tu Cçd do BIB, neste tipo de operação? 

Eu listei alguma aqui. 

 

<Cap Tertuliano>: 

As missões das IP? 

 

<Cap Villela>: 

Isso! 

 

<Cap Tertuliano>: 

Eliminar pessoal inimigo, eliminar caçador inimigo (impedindo sua ação sobre 

nossas tropas), destruir ou tornar indisponíveis meios materiais e a última, durante o 

cumprimento de sua missão, procurará se possível obter informes para sua unidade.  

Esse último eu achei particularmente interessante para um FT BIB. Mas o que 

seria peculiar ao BIB? Eu acho que como ele já é orgânico da FT BIB, e ele já ser 

conhecedor das suas peculiaridades, ele daria mais atenção para as características 

que influam sobre a FT BIB. Por exemplo, ele poderá identificar as condições e 

dificuldades do inimigo, as vias de acesso para o BIB e identificar o que seria uma 

ação eficiente do inimigo sobre um BIB. Seria interessante que ele, sabendo contra 

quem o BIB será empregado, então ele teria que ter conhecimento sobre as 

particularidades desse inimigo. 

Dessa forma, voltando aquilo que eu disse, essas atividades são aprendidas 
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pelo Cçd no dia-a-dia e é muito importante que esses militares sejam treinados para 

essas atividades específicas. Por exemplo, quando um Cçd é transferido de um BIB 

para uma unidade de selva, ele terá que se adequar as peculiaridades dessa nova 

unidade e aprender a ser uma Cçd de selva. 

 

<Cap Flamarion>: 

Exatamente! Junto a isso, cabe ressaltar a importância do S3 se preocupar e 

realizar o adestramento das suas frações de Cçd. 

 

<Cap Villela>: 

Ok. Ao longo do meu estudo, eu listei algumas tarefas das missões dos Cçd, 

que são (foram lidas as atividades e tarefas apresentadas abaixo): 

Missões Atividades Tarefas 

Primária 

Realizar ações contra 

caçadores 
- 

Realizar tiros anti-material - Destruir/Neutralizar outros materiais que, no âmbito da 
operação, sejam considerados de alto valor. 

Apoiar pelo fogo preciso 

- Negar acesso ao inimigo a determinadas áreas 

- Realizar segurança de comboios 

- Realizar segurança de tropa desembarcada 

- Iludir o Ini quanto a real direção de ataque 

Eliminar alvos selecionados 

de acordo com sua 

importância 

- Líderes inimigos 

- Observadores avançados 

- Armas automáticas 

- Armas anticarro 

- Pessoal de comunicações 

- Comandantes de Vtr Bld 

- Atiradores de Vtr Bld 

- Motoristas de Vtr 

 

<Cap Tertuliano>: 

A atividade de realizar tiros anti-material, tem tudo a ver com o BIB. 

 

<Cap Flamarion>: 

O BIB possui os fuzis anti-material de calibre .50? 
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<Cap Villela>: 

Não. As VBTP possuem as Mtr .50, para execução de disparos anti-material, 

mas os BIB não possuem os fuzis de Cçd específicos para essa atividade.  

 

<Cap Flamarion>: 

Isso não deveria ocorrer, pois é uma falha muito grave! 

 

<Cap Villela>: 

A Seção de Tiro da AMAN, possui esses fuzis? 

 

<Cap Bruno Moraes>: 

Não! Quando nós queremos complementar o estágio, nós coincidimos o 

nosso quadro de trabalho com o treinamento do Grupamento de Mergulhadores de 

Combate da Marinha, e desta forma nós conseguimos realizar esses disparos. 

Nessa oportunidade eles conduzem outros materiais de ponta, como o Fuzil Ultima 

Ratio, equipamentos de observação termal e etc. 

 

<Cap Villela>: 

Da missão secundária, eu citei no meu estudo: 

 

Missões Atividades Tarefas 

Secundária 

- Realizar vigilância 
- Vigilância de Flancos 

- Vigilância de rotas de ataque e contra-ataque Ini 

- Monitorar RIPI - 

- Observar e controlar fogos 

indiretos 
- 

- Realizar observação diurna 

e noturna da área de objetivo 
- 

 

<Cap Bruno Moraes>: 

Sim, eu acredito que essas atividades sejam mais alinhada com as funções 

de combate Movimento e Manobra e Inteligência. 

 

<Cap Villela>: 

Ok. Eu ainda não coloquei no meu trabalho mais uma outra atividade que eu 
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encontrei para os Cçd nesse tipo de operação é realizar o rastreamento por indícios 

de explosivos improvisados.  

Retornando ao assunto integração dos Cçd Op Esp com os Cçd 

convencionais, tem mais algum aspecto que vocês gostariam de contribuir? 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Sim. Eu achei muito interessante o aspecto que o Cap Flamarion abordou 

sobre a coordenação das Eqp Cçd presentes na A Op ser realizada pelos Cçd Op 

Esp. Isso, devido ao fato de os Cçd Op Esp terem a visão do todo na A Op, ao 

contrário dos Cçd convencionais que estão preocupados somente com sua unidade. 

Eu acho que essa integração possa ser realizada, de maneira potencializar as ações 

dos Cçd da unidade. 

 

<Cap Villela>: 

Ok. Voltando a alguns aspectos eu deixei de abordar com profundidade 

anteriormente, eu gostaria de falar sobre o revezamento que é proporcionado dentro 

das equipes, com o aumento de efetivo das mesmas. Por exemplo: como o próprio 

Cap Flamarion disse, o DRC infiltra normalmente 48 horas antes do cumprimento 

das missão, assim como prevê a doutrina americana e também a própria doutrina do 

Cçd do EB. Durante esse período o Cçd tem muitas tarefas a executar, como, a 

ocupação e preparação da PFT, estabelecimento de rotas de fuga, realizar o 

esquadrinhamento e o esboço de tiro. Todas essas atividades são muito cansativas 

e exigem um revezamento dos membros das equipes, sob a pena de se perder 

eficiência operacional e segurança. 

Dentro dessa ideia também é possível a realização do revezamento das 

equipes, dentro da A Op. Dessa forma se possibilita que um Eqp esteja infiltrada, um 

a esteja se preparando para a operação e outra esteja sendo debrifada e 

descansando. 

Nesse contexto, tem alguma ideia que vocês gostariam de acrescentar? 

 

<Cap Flamarion>: 

No seu trabalho, você está considerando o assunto materiais do Cçd? 
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<Cap Villela>: 

O tema específico de material do Cçd, está elencado como um limite no meu 

trabalho, mas se você tiver algo a acrescentar, pode se sentir à vontade. 

 

<Cap Flamarion>: 

Acredito que você deva acrescentar a situação que abordamos da falta do 

fuzil anti-material. 

 

<Cap Villela>: 

Ok. Tem alguma ideia que vocês gostariam de acrescentar? 

 

<Cap Bruno Moraes>: 

Você vai abordar alguma coisa sobre a formação do caçador? 

 

<Cap Villela>: 

Não estou me aprofundando no tema, mas se você tiver algo a acrescentar, 

pode se sentir à vontade. 

 

<Cap Bruno Moraes>: 

Apesar de estar previsto nos QC das unidades de Infantaria e Cavalaria, nós 

observamos que na prática esses elementos não existem e que em muitas dessas 

unidades o material ainda não está em carga.  

Em 2013 foi realizado um Seminário de Caçadores, a cargo do DECEx, na 

AMAN, e nessa oportunidade foram levantadas várias oportunidades de melhoria, 

que foram lançadas em um relatório. Como exemplo, eu posso citar, a necessidade 

de se centralizara formação dos caçadores no EB. Como pode ser visto, até mesmo 

nesse grupo focal, o estágio de caçador ser realizado com FAL, não tem a mínima 

condição, em virtude da falta de precisão do armamento. 

Recebi a informação que esse ano haverá um novo seminário de caçador na 

AMAN, seria interessante que você tentasse comparecer lá e colher as informações 

do que será abordado. Esse seminário costuma ter a duração de 2 a três dias. 

Existe a possibilidade de eu conseguir o relatório de 2013 e te encaminhar. 

É importante ressaltar do ano de 2013 até a presente data, nada foi mudado, 

apesar das diversas conclusões a que se chegaram no último seminário. 
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<Cap De Albuquerque>: 

Essa ideia da formação centralizada é apoiada por muitas pessoas e até hoje 

eu não entendo porque não foi aprovada. 

 

<Cap Bruno Moraes>: 

As próprias propostas do Caderno de Instrução do Caçador, assim como do 

Programa Padrão de formação, ainda não foram aprovadas, mesmo já tendo sido 

enviados para os órgãos competentes. Mesmo que não se centralizasse a formação, 

pelo menos existindo uma documentação normativa, poderia se chegar mais 

próximo da padronização de procedimentos e de formação nível EB. 

Inclusive nós recebemos relatos que por falta de conhecimento e de 

elementos formados para isso, algumas unidades deixam de empregar os fuzis de 

Cçd que recebem. 

 

<Cap Villela>: 

Por fim, dentro dessa ideia, acredito que nós que somos detentores do 

conhecimento e que gostamos na atividade, somos quem pode mudar a percepção 

da importância do Caçador para as operações do EB, principalmente quando 

estivermos mais antigos. Para isso devemos atuar no presente, dando o pontapé 

inicial da forma que podemos. 

 

<Cap De Albuquerque>: 

Concordo. Dando o pontapé inicial, as ideias podem ser repassadas de um 

para o outro de maneira que vão multiplicando, até que chegue a ponto de inflexão, 

onde haverá a mudança que buscamos. 

 

 <Cap Villela>: 

Tendo sido conclusos os debates, gostaria de agradecer a presença de todos 

e dizer que as informações prestadas serão de fundamental importância para a 

conclusão dessa pesquisa. 

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 As informações prestadas serão de fundamental importância para a 

conclusão dessa pesquisa. 
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 Sua opinião e suas experiências profissionais poderão contribuir para o 

desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre do Exército Brasileiro. 

 Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição, 

inclusive para auxiliar no trabalho de vocês. 
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APÊNDICE E – PROPOSTA DE CAPÍTULO DE MANUAL DE CÇD 
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O CAÇADOR 

 

 

 

NOTA 

 

 

 

 A presente proposta foi elaborada pelo Cap Inf RODRIGO VILLELA 

GONÇALVES e é fruto da Dissertação de Mestrado desenvolvida na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficias, sob o título: A FORÇA-TAREFA BATALHÃO DE 

INFANTARIA BLINDADO NO ATAQUE À LOCALIDADE: UMA DOUTRINA DE 

EMPREGO DA TURMA DE CAÇADORES.  

 

O capítulo proposto trata do emprego da Tu Cçd no ataque à localidade e 

tomou por base a constituição da Tu Cçd do Batalhão de Infantaria Blindado, 

aprovada pelo Boletim do Exército de Acesso Restrito Nº 4, de 30/04/15, que 

contempla o novo Quadro de Cargos do BIB. Apesar de ser voltado para as ações 

do BIB no ataque à localidade, os resultados do estudo são abrangentes e podem 

ser utilizados como base para um novo Manual de Campanha do Caçador do 

Exército Brasileiro. 

 

O CI 21-2/2 – O CAÇADOR – expedido para experimentação, pelo COTER, 

em 2006, 2007 e 2008, e que ainda não obteve aprovação foi utilizado como base 

para a confecção desta proposta. 

 

Solicita-se aos usuários deste capítulo a apresentação de sugestões que 

tenham por objetivo aperfeiçoá-lo, ou que se destinem à supressão de eventuais 

incorreções. 
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CAPÍTULO X 

O CAÇADOR DA FT BIB NO ATAQUE À LOCALIDADE 

 

X.1 GENERALIDADES 

 

X.1.1 As áreas edificadas são acidentes capitais importantes sobre os quais, de um 

modo geral, são conhecidas informações detalhadas. Proporcionam cobertas e 

abrigos para as tropas e para as armas e apresentam maiores facilidades para quem 

defende. 

 

X.1.2 O combate em áreas edificadas caracteriza-se pelas ações aproximadas, 

pelos limitados campos de tiro e observação, pela canalização do movimento de 

tropas e veículos e pela dificuldade de comando e controle. 

 

X.1.3 No combate em localidade, onde a população civil deixou de ser evacuada, 

regras de engajamento, estabelecidas pelos escalões superiores, poderão impedir o 

emprego de determinadas armas que causarão baixas indiscriminadas. Neste caso, 

o emprego dos caçadores, capazes de realizar fogos seletivos, cresce de 

importância. 

 

X.1.4 O AMBIENTE URBANO 

 

X.1.4.1 O ambiente urbano é extremamente complexo, sendo composto por três 

fatores indissociáveis, a Sociedade, a Área Urbana (composta pelo terreno natural e 

artificial) e a Infraestrutura.  

 

X.1.4.2 A interação dos dois primeiros é realizada por intermédio da Infraestrutura e 

os três juntos formam o ambiente urbano, como ilustra a figura abaixo. 

 

 
FIGURA X-1 – O Ambiente Urbano 

 

X.1.4.3 A união dos três fatores também é chamada de tríade urbana. É sobre a 

tríade urbana, associada ao inimigo, que as operações militares deverão ser 

dirigidas, para se obterem resultados decisivos. 

 

X.1.4.3 Características do Ambiente Urbano 

 

X.1.4.3.1 Cada ambiente urbano é único e precisa ser estudado individualmente, 

X-1 
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entretanto existem algumas características que são principais e comum a todas. É 

através dessas características que o Amb Urb exerce influência sobre as operações 

militares  

 

X.1.4.3.2 As principais características do Amb Urb são: 

a) ambiente operacional multidimensional; 

b) grande densidade de construções; 

c) grande número de cobertas e abrigos; 

d) grande número de vias de acesso; 

e) grande quantidade de civis na área de operações; 

f) grande quantidade de infraestruturas de valor; e 

g) grande ameaça de minas e explosivos (particularmente improvisados). 
 

X.1.4.4 Influências do Ambiente Urbano 

 

X.1.4.4.1 Como o foco desse capítulo é nas operações de Atq Loc realizadas pela 

FT BIB, na tabela abaixo, serão exemplificadas as principais influências que o Amb 

Urb exerce, por intermédio de suas características, sobre a FT BIB no Atq Loc: 

 

CARACTERÍSTICA INFLUÊNCIAS SOBRE A FT BIB NO ATQ LOC 

Ambiente Operacional 

Multidimensional 

(Subterrâneo, 

Superfície e Andares) 

1) Afeta e eficiência do emprego do Armt das Vtr Bld, devido a suas 

limitações de ângulo de elevação e do ângulo morto de observação e de 

tiro nas proximidades da Vtr. 

2) Aumenta a possibilidade de emprego de Cçd Ini se utilizando de locais 

elevados ou de porões. 

Grande densidade de 

construções 

1) Causa uma observação restrita e distâncias de engajamento curtas 

dificultando a detecção e o engajamento do Ini. 

2) Impede a utilização dos Armt com seu máximo alcance efetivo, 

particularmente o das Vtr Bld. 

3) Restringe a liberdade de manobra e movimentos de Vtr. 

4) Aumenta a necessidade de tropa desembarcada para realizar a 

segurança das Vtr Bld, nos locais de estrangulamento. 

5) Reduz a funcionalidade das Comunicações, dificultando o C2. 

6) Facilita a ocultação e o emprego de Cçd Ini. 

Grande número de 

cobertas e abrigos 

1) Dificulta a detecção e o engajamento efetivo do Ini. 

2) Facilita a ocultação e o emprego de Cçd Ini. 

Grande número de 

vias de acesso 

1) Permitem que o Ini se aproxime demasiadamente das Vtr e da tropa, 

aumentando a ameaça de ataques surpresas e a curta distâncias. 

2) Causam o aumento da necessidade de tropa desembarcada e da 

realização de vigilância em todas as direções. 

3) Facilita o deslocamento de Cçd Ini. 

Grande quantidade de 

civis na A Op 

1) Dificulta a localização e o engajamento efetivo do Ini, que se mistura 

com os civis (distinção de ameaças e não ameaças). 

2) Causa o aumento significativo de risco de dano colateral. 

3) Causa o aumento da restrição das RE e consequente limitação do uso 

dos Armt das Vtr Bld. 

QUADRO X-1 - Características do Amb Urb e suas Influências sobre a FT BIB no Atq Loc 

 

X-2 
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X.1.4.4.2 Em virtude das influências exercidas pelo Amb Urb sobre a FT BIB no Atq 

Loc, verifica-se que o poder de combate da FT é reduzido nessa situação.  

 

X.1.4.4.3 Associado a isso, o Ini possui condições de diminuir ainda mais a diferença 

do poder relativo de combate, valendo-se das características defensivas favoráveis 

do terreno urbano. 

 

X.1.4.4.4 A restrição das regras de engajamento e a não possibilidade de utilização 

do armamento principal das Vtr Bld em sua total capacidade, reduzem o poder de 

fogo da FT. 

 

X.1.4.4.5 A degradação dos sistemas de comunicações e os vários enfrentamentos 

simultâneos que ocorrem nas Op em Amb Urb, diminuem a consciência situacional 

do CFT. 

 

X.1.4.4.6 A soma das influências: a grande necessidade de homens (principalmente 

desembarcados), a grande ameaça de minas e explosivos, o aumento da 

possibilidade de emprego de Cçd Ini e a ameaça de ataques a curtas distâncias, 

tornam ainda maior à demanda pela proteção da tropa, para que se busque reduzir o 

custo de vidas humanas no combate. 

 

X.1.4.4.7 A dificuldade da distinção de ameaças e não ameaças em meio a 

população civil, com consequente probabilidade de aumento do dano colateral, 

implicam uma maior necessidade de letalidade seletiva à FT BIB nesse tipo de 

operação, sendo a letalidade seletiva uma das especialidades dos caçadores. 

 
X.1.4.4.8 Os efeitos desejados para as Op Atq Loc da FT BIB são: a redução das 

Influências identificadas, que o Amb Urb tem sobre a FT, e a consequente 

necessidade de multiplicação do seu poder de combate. Tal multiplicação pode ser 

realizada por meio do emprego judicioso dos meios orgânicos da FT, como por 

exemplo, valendo-se da Tu Cçd. 

 

X.1.5 O ATAQUE A LOCALIDADE 

 

X.1.51. Ao deparar-se com uma localidade, o comandante poderá ser impelido a 

conquistá-la por uma ou mais das seguintes razões: 

1) somente a conquista da localidade lhe permitirá a utilização integral das estradas 

que para ela normalmente convergem; esta necessidade de conquista, obviamente, 

é tanto maior quanto maior a importância da localidade como nó rodoferroviário; 

2) eliminação da ameaça potencial aos flancos e retaguarda da tropa atacante, 

representada pela existência de uma localidade desbordada ou mesmo cercada; 

3) liberação, o mais cedo possível, das forças de contenção que fazem face à 

localidade, com o objetivo de empregá-las em outras missões; 

4) captura de objetivo tático importante no interior da localidade ou por ela 

X-3 
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dominado, como, por exemplo, uma passagem num curso de água ou um 

aeródromo; 

5) para proporcionar proteção e conforto às tropas, particularmente nos casos de 

clima frio ou em época de chuvas intensas, em terreno montanhoso e nas selvas;  

6) por questões morais, de prestígio perante a opinião pública e de estímulo ao 

espírito combativo da tropa, caso a localidade conquistada seja um importante 

centro de valor histórico, político, econômico ou militar; e 

7) para obter vantagem econômica; a destruição ou captura de cidades chaves, 

sejam elas comerciais ou industriais, com a finalidade de negar a distribuição e 

produção de equipamentos e suprimentos afetam a capacidade futura do inimigo de 

permanecer na guerra. A necessidade de uma base logística, especialmente um 

porto ou uma base aérea, pode ser fundamental para que o inimigo mantenha sua 

capacidade de permanecer no conflito. Capturar estas cidades pode ser 

extremamente benéfico para os atacantes, que podem utilizar estes recursos em sua 

vantagem 

 

X.1.5.2 Ao ser determinado o Atq Loc, cresce de importância que se tenham 

informações apuradas e atualizadas sobre a mesma. Dessa forma, sempre que 

possível é realizado o reconhecimento, anterior ao ataque propriamente dito. Nessa 

oportunidade o Cçd pode ser empregado, em virtude de sua capacidade elevada de 

executar esse tipo de atividade. 

 

X.1.5.3 O ataque a uma localidade possui três fases distintas: o isolamento da 

localidade (1ª fase); a conquista de uma área na periferia da localidade (2ª fase); e a 

progressão no interior da localidade (3ª fase). 

 

X.1.5.4 A primeira fase destina-se ao isolamento da localidade. O isolamento 

compreende o bloqueio das vias terrestres e aquáticas de entrada e saída da área 

considerada. Tem por finalidade impedir a chegada de reforços e suprimentos para 

os elementos isolados, bem como impedir o retraimento destes.  

 

X.1.5.5 A segunda fase consiste na progressão das forças do escalão de ataque 

para a área edificada e na conquista de alguns prédios (área de apoio), o que 

possibilita ao atacante descentralizar o controle, avançar as posições das armas de 

apoio e reajustar o dispositivo. Tal fase ainda nega ao inimigo a observação e a 

execução de fogos diretos dobre a tropa amiga. 

 

X.1.5.6 A terceira fase é a mais complexa da operação e consiste na progressão no 

interior da localidade, que poderá adotar três métodos de progressão: o seletivo, o 

sistemático ou o misto. Nessa fase, adquire particular importância a coordenação da 

progressão das peças de manobra empenhadas. 

1) o investimento com o método de progressão sistemático ocorre quando é 

empregada a forma de manobra tática: ataque frontal. Tradicionalmente, esse 

método preconiza a realização de uma limpeza em toda a zona de ação. 

X-4 
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Atualmente, a limpeza não necessariamente precisará ser executada casa a casa, o 

atacante pode progredir de forma sistemática e organizada, revistando somente as 

casas e prédios identificados previamente pela inteligência como suspeitos de 

estarem sendo utilizados pelo inimigo; 

2) o investimento seletivo, resumidamente, consiste em empregar o escalão de 

ataque embarcado, por eixos de progressão, somente desembarcando quando 

necessário. A limpeza das áreas ultrapassadas é realizada pela reserva; e 

3)  o investimento misto é a combinação dos outros dois tipos. Pode ser utilizado 

quando a força atacante realiza os dois tipos ao mesmo tempo ou quando inicia o 

seu ataque com um e posteriormente surge a necessidade de se passar para o 

outro. 

 

X.1.5.7 Durante a progressão no interior de uma localidade, as ações 

descentralizam-se para os comandos subalternos até o escalão pelotão e, muitas 

vezes, grupo de combate. Esta progressão é lenta e coberta pelo fogo. As reservas 

devem progredir o mais à frente possível, para permitir maior segurança ao escalão 

de ataque, não apenas nos flancos, mas, também, à retaguarda, pela ocupação de 

prédios já conquistados, impedindo sua retomada pelo inimigo. Essa fase oferece 

inúmeras possibilidades de surpresa e de riscos para o atacante, não só pela 

localização das armas da defesa em locais imprevisíveis e difíceis de determinar, 

mas, também, pelo emprego pelo defensor, de minas, armadilhas e demolições, 

como também pela utilização de vias de acesso subterrâneas, ou acima do nível da 

rua (andares superiores e lajes dos prédios). 

 

X.2 ORGANIZAÇÃO DOS CAÇADORES 

 

X.2.1 No quadro de cargos dos Batalhões de Infantaria Blindado, os caçadores são 

organizados em uma Tu Cçd, composta de um Gp Cmdo e três Eq Cçd.  

 

X.2.2 A Tu Cçd é orgânica do Pel Cmdo da Cia C Ap e possui a seguinte 

constituição: 

 

Turma de 
Caçadores 

Cmdo Ch Tu Cçd 
Mot Viatura 

2º Sgt 
Sd 

1 
1 

1ª Eqp 
Cçd 

Ch Eqp e Obs 
Caçador 
Segurança 

3ºSgt 
Cb 
Sd 

1 
1 
1 

2ª Eqp 
Cçd 

Ch Eqp e Obs 
Caçador 
Segurança 

3ºSgt 
Cb 
Sd 

1 
1 
1 

3ª Eqp 
Cçd 

Ch Eqp e Obs 
Caçador 
Segurança 

3ºSgt 
Cb 
Sd 

1 
1 
1 

QUADRO X-2 – A Turma de Caçadores do Pel Cmdo/Cia C Ap  
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X.2.3 ATRIBUIÇÕES DO CH TU CÇD 

 

X.2.3.1 O Ch Tu Cçd é o Assessor de Assuntos de Caçador, militar responsável pelo 

adestramento e coordenação da turma, assim como pelo assessoramento ao 

comando de como empregá-la. O Ch Tu Cçd é Cçd e deve ser profundo conhecedor 

de todos os assuntos relacionados as TTP de Cçd.  

 

X.2.3.2 O Assessor de Assuntos de Caçador tem as seguintes atribuições: Conhecer 

a capacidades dos Cçd, assessorar o comando, coordenar todos os aspectos 

referentes a missões, realizar um treinamento realista, expedir ordens as Eqp Cçd, 

fiscalizar os planejamentos, preparação e ensaios para missões e confeccionar o 

relatório pós debriefing ao término das operações. 

 

X.2.3.3 O Acrônimo CAC-TEFiR auxilia o Ch Tu Cçd na condução de suas 

atribuições, conforme demonstra o quadro abaixo: 

 

ATRIBUIÇÃO DESCRIÇÃO 

CONHECER Conhece as capacidades dos Caçadores. O Ch Tu Cçd conhece as 

capacidades e limitações de suas Eqp, incluindo as técnicas de 

progressão, camuflagem, observação, de tiro e de ocupação de PFT. 

ASSESSORAR Assessora o Cmt U. O Ch Eqp Cçd assessora o Cmt, o S-3 e o S-2 em 

como melhor empregar as capacidades da Tu Cçd. O Ch Tu Cçd faz com 

que o Cmt U entenda que os Cçd são seus olhos, ouvidos e o dedo no 

gatilho na A Op. 

COORDENAR Coordena todos os aspectos das missões dos Cçd. A coordenação se 

inicia na fase de planejamento e é um processo contínuo. O Ch Tu Cçd 

coordena quais tarefas serão designadas para as Eqp Cçd e como irão 

cumpri-las. Para prevenir o fratricídio e um possível comprometimento da 

missão, o Ch Tu Cçd coordena em que terreno e em que setores os Cçd 

estarão, com as unidades presentes na A Op. 

TREINAR O treinamento deve ser realista, variado, desafiador, e voltado para a 

missão. Cada habilidade do Cçd é perecível e necessita de constante 

prática e adestramento para se manter. O Ch Tu Cçd se certifica que suas 

Eqp tenham os meios e tempo necessários para treinar e manter suas 

habilidades. 

EXPEDIR ORDENS Expede ordens de combate para suas Eqp. O Ch Tu Cçd expede ordens 

formalmente a suas Eqp através de O Op e de O Frag. 

FISCALIZAR Fiscaliza o planejamento, a preparação e os ensaios. O Ch Tu Cçd deve 

fiscalizar as fases que antecedem a execução, de maneira a se certificar 

que a missão foi bem compreendida e que será cumprida 

adequadamente. 

RELATAR Confecciona o relatório pós operação. O Ch Tu Cçd realiza o debriefing 

com todos os integrantes da Eqp Cçd que completou uma missão. Esse 

debriefing deve ser extremamente detalhado. As Eqp Cçd são 

responsáveis por conduzir todo o material pertinente para o debriefing, 

como: relatório sumário da missão, caderneta de tiro completa e fotos. 

QUADRO X-3 – Atribuições do Ch Tu Cçd 
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X.2.4 ATRIBUIÇÕES DO CH EQP CÇD 

 

X.2.4.1 O Ch Eqp Cçd é Cçd e deve ser profundo conhecedor de todos os assuntos 

relacionados as TTP de Cçd. Também é o militar mais antigo e mais experiente 

dentro da Eqp e por este motivo, é o responsável direto pelo cumprimento da 

missão.  

 

X.2.4.2 Além de ser o Ch Eqp, também exerce a função de Observador (Spotter) e 

por sua vez é o responsável por identificar os alvos corretamente, calcular 

distâncias, ventos e todos os parâmetros que influem na trajetória do tiro, monitorar 

qualquer mudança que se apresente no ambiente e na situação e repassar os dados 

para o atirador e após o disparo, observar a trajetória da munição e prover o atirador 

das correções para os engajamentos subsequentes.  

 

X.2.4.3 O observador também é o responsável por confeccionar a caderneta de tiro 

do atirador, onde são lançados todos os parâmetros de cada disparo e onde é feito o 

roteiro de tiro da fração1. 

 

X.2.4.4 Além dessas atribuições, também incumbe ao Ch Eqp Cçd operar os 

sistemas de comunicações e de comando e controle, de maneira a trabalhar os 

dados colhidos na A Op e posteriormente enviá-los ao escalão superior. 

 

X.2.5 ATRIBUIÇÕES DO ATIRADOR 

 

X.2.5.1 O Atirador é o Cçd responsável por executar a ação integrada de atirar2 e 

que cumprirá a missão primária, propriamente dita. É o responsável por prover 

disparos precisos a longa distâncias em alvos chaves ou oportunos, executar 

corretamente todas as fases da ação integrada de atirar, realizar a leitura correta do 

alvo e regular o armamento corretamente, de acordo com as correções recebidas 

pelo observador. 

 

X.2.6 ATRIBUIÇÕES DO SEGURANÇA 

 

X.2.6.1 O Segurança também é Cçd e deve ser profundo conhecedor de todos os 

assuntos relacionados as TTP de Cçd. Esse elemento reforça a Eqp Cçd priorizando 

a execução de tarefas subsidiárias, como a logística, transporte de material, e 

também para a realização de segurança aproximada da própria equipe, uma vez que 

essa se encontra focada em seu setor de observação e acaba perdendo a noção do 

que ocorre em suas proximidades. 

                                            
1 Documento que contém o croqui da A Op, com estimativas de distâncias, imagens fotográficas e 

outras mídias, que serão utilizadas para o correto cumprimento da missão e no debriefing da 
equipe. 

2 A ação integrada de atirar é uma sequência lógica de medidas que o caçador realiza para melhor 
harmonizar os fundamentos do tiro é dividida em três fases: preparação, disparo e após o tiro. 
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X.2.7 ATRIBUIÇÕES DO OPERADOR DE C2 (Equipes Temporárias) 

 

X.2.7.1 Quando houver o emprego de equipes temporárias (ver X.5.4, pág X-16), 

poderá ser utilizada a função específica de Op C2. Este militar também é Cçd e deve 

ser profundo conhecedor de todos os assuntos relacionados as TTP de Cçd. Esse 

elemento reforça a Eqp Cçd priorizando a execução de tarefas de operação de 

sistemas de comunicações e de comando e controle. Terá ainda como atribuição 

trabalhar os dados colhidos pelo Observador na A Op e posteriormente enviá-los ao 

escalão superior. 

 

X.3 MISSÕES DO CAÇADOR 

 

X.3.1 Missão primária da Eqp Cçd: Executar tiros precisos, a longa distância, em 

alvos inimigos selecionados, de oportunidade ou planejados, neutralizando-os. Os 

alvos podem ser pessoal ou material inimigo. 

 

X.3.2 Missão secundária da Eqp Cçd: Buscar informes sobre o inimigo e sobre o 

andamento do combate, relatando-os ao escalão superior o mais cedo possível. 

 

X.3.3 A missão primária, deve ser prioritariamente atribuída a Tu Cçd, devendo a 

missão secundária ser cumprida como complemento e durante a primária. 

 

X.3.4 As missões primárias e secundárias da Tu Cçd podem ser divididas em 

atividades. O quadro X-4 explicita quais são as atividades das missões dos Cçd: 

  

MISSÃO ATIVIDADES 

PRIMÁRIA 1) realizar operações contra caçadores; 

2) eliminar alvos selecionados de acordo com sua importância; 

3) apoiar pelo fogo preciso; e 

4) realizar tiros anti-material. 

SECUNDÁRIA 1) realizar vigilância; 

2) monitorar RIPI, obtendo informes para a sua unidade; 

3) observar e controlar fogos indiretos; 

4) realizar busca de explosivos, particularmente os improvisados; e 

5) realizar observação noturna e diurna da área de objetivo. 

QUADRO X-4 – Atividades das missões da Tu Cçd 

 

X.3.5 As atividades podem ser decompostas em tarefas. A listagem de tarefas assim 

como a explicação de como se desenvolvem cada uma delas, será alvo da seção 

X.6.1 – CUMPRINDO A MISSÃO. 

 

X.4 PRINCÍPIOS BÁSICOS DE EMPREGO 

 

X.4.1 A seguir, estão relacionados onze princípios básicos de emprego do caçador, 

que têm como objetivo identificar os fatores e requisitos fundamentais para que se 

X-8 



189 
 

possa combater como caçador ou empregar corretamente este combatente 

especializado.  

 

X.4.1.1 Primeiro Princípio - O caçador atira em alvos selecionados 

 

X.4.1.1.1 O caçador não atira indiscriminadamente contra qualquer alvo, até para 

evitar que sua posição seja descoberta com facilidade. Procurará sempre engajar 

aqueles alvos que causarão grande transtorno ao inimigo, se forem abatidos, feridos 

ou danificados no transcurso do combate. 

 

X.4.1.2 Segundo Princípio - O caçador deve furtar-se da observação inimiga e 

só atira de uma distância segura 

 

X.4.1.2.1 Quando o caçador disparar contra o inimigo, estará denunciando a sua 

presença e se for visto atrairá sobre si fogos de diversos tipos de armas (“fogo atrai 

fogo”) e a ação de patrulhas e rastreadores que tentarão eliminá-lo. 

 

X.4.1.2.2 Por este motivo deverá estar perfeitamente camuflado, ser capaz de 

progredir sem ser identificado e saber preparar uma posição final de tiro (PFT) que 

se integre perfeitamente ao terreno adjacente. O caçador é um especialista em 

camuflagem. 

 

X.4.1.2.3 Para aumentar a segurança, o caçador deve evitar engajar alvos que 

estejam a menos de 300m de distância. Quanto mais distante o inimigo estiver da 

posição de tiro, maior dificuldade ele terá para localizar o caçador. 

 

X.4.1.3 Terceiro Princípio - O Cçd trabalha, no mínimo, em dupla com o 

observador. Podem ser adicionados outros elementos à Eqp, principalmente 

com as funções de Ch Eqp, Op C2 e Seg 

 

X.4.1.3.1 Os caçadores são treinados para combater integrando uma equipe de no 

mínimo dois homens, que se apoiam mutuamente, executando rodízios das funções 

mais cansativas, como a observação de um setor utilizando luneta ou binóculo. 

 

X.4.1.3.2 Auxiliam um ao outro na avaliação de distâncias, identificação de alvos, 

aferição da velocidade e direção do vento, preparação e camuflagem da posição 

final de tiro e a eliminação de indícios. O observador, também, auxilia o caçador na 

observação e correção do tiro, por intermédio do acompanhamento do “traço” que o 

projétil descreve em sua trajetória. 

 

X.4.1.3.3 O Obs ainda é o responsável pela operação dos sistemas de C2. Em 

equipes temporárias com 3 ou mais homens, pode passar a existir um homem que 

executa essa função específica (ver X.2.7 ATRIBUIÇÕES DO OPERADOR DE C2, 

pág X-7). 
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X.4.1.3.4 Quando atuando em dupla, o observador, armado com um fuzil 

automático, provê a defesa aproximada da dupla, aumentando a segurança. Em 

uma equipe com 3 ou mais homens, passa a existir um homem que executa essa 

função específica (ver X.2.6 ATRIBUIÇÕES DO SEGURANÇA, pág X-7). 

 

X.4.1.3.5 Outra função específica que pode passar a existir em equipes temporárias 

é a de Chefe de Equipe, Cçd responsável por coordenar todas as ações da equipe 

(ver X.2.4 ATRIBUIÇÕES DO CH EQP CÇD, pág X-7). 

 

X.4.1.4 Quarto Princípio - Sempre que possível, o caçador atua protegido pela 

tropa amiga 

 

X.4.1.4.1 Ao identificar a presença do caçador, o inimigo fará grande empenho para 

eliminá-lo. Tal empenho se justifica pelos transtornos provocados pela atuação do 

caçador como a perda de efetivos importantes e o efeito psicológico consequente. 

 

X.4.1.4.2 Para descobrir o caçador, o inimigo empregará patrulhas reforçadas por 

rastreadores e cães, bem como os mais diversos e sofisticados meios de detecção 

visual e eletrônica. Se a posição do caçador for identificada, o inimigo o baterá com 

os fogos de todo o armamento disponível. 

 

X.4.1.4.3 Pelos motivos acima, é melhor que o caçador possa atuar protegido pela 

tropa amiga, seja enquadrado em pequenas frações, seja apoiado por Forças de 

Reação Rápida3 ou pelo fogo dos morteiros orgânicos da Unidade ou da Artilharia da 

Brigada. 

 

X.4.1.4.4 O caçador poderá designar alvos de oportunidade para a Artilharia e 

morteiros e deverá saber fazer o pedido e a condução dos fogos. 

 

X.4.1.5 Quinto Princípio - O caçador deve ter fuzil, munição, equipamentos e 

treinamento específicos 

 

X.4.1.5.1 O desempenho do caçador está vinculado à precisão do seu fuzil e da 

munição que utiliza, bem como das características de sua luneta e demais itens de 

seu equipamento. 

 

X.4.1.5.2 Estes fatores possibilitam a um bom atirador de fuzil engajar alvos a longas 

distâncias. Entretanto, não é apenas o equipamento, mas principalmente o 

treinamento, que torna o bom atirador de fuzil um caçador. 

 

                                            
3 As Forças de Reação Rápida, são tropas que permanecem aprestadas e prontas para apoiar, em 

minutos, a Tu Cçd que se encontra infiltrada e solicita esse apoio. Este apoio pode ser realizado 
pelo fogo, ou como normalmente é feito, para exfiltração da Eqp Cçd que teve a sua posição 
comprometida. 
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X.4.1.5.3 Note-se que, se o caçador estiver armado com um fuzil e munição comuns, 

a eficácia de seus tiros cairá a um nível incompatível com o desempenho que dele 

se espera. 

 

X.4.1.6 Sexto Princípio - O caçador é o maior conhecedor de suas próprias 

capacidades, limitações e possibilidades de emprego e deve ser ouvido antes 

de lhe ser atribuída alguma missão 

 

X.4.1.5.1 Cada indivíduo tem suas próprias características físicas e psicológicas que 

podem ser modificadas, até um certo ponto, por intermédio do treinamento. 

 

X.4.1.5.2 No entanto, se um grupo de militares for submetido ao mesmo treinamento 

para a formação de caçadores, cada indivíduo apresentará, ao final, um resultado 

diferente dos demais, embora todos possam ter atingido os índices mínimos de 

aprovação estabelecidos. 

 

X.4.1.5.3 Por isto, é fundamental ouvir o caçador para empregá-lo em combate, de 

modo que ele possa opinar sobre a missão que lhe for determinada. 

X.4.1.5.4 Daí destaca-se a importância do estabelecimento de “laços táticos” entre o 

comandante da fração apoiada e o caçador. O “laço tático” se estabelece quando há 

conhecimento e confiança mútua entre o comandante apoiado e o elemento dado 

em apoio. 

 

X.4.1.7 Sétimo Princípio - Em determinadas situações, a melhor defesa contra 

o caçador inimigo é o caçador amigo 

 

X.4.1.7.1 O caçador treinado foi submetido a uma preparação específica, que o 

capacita a cumprir com eficiência as missões que lhe são atribuídas. É, justamente, 

essa preparação que possibilita ao caçador a visualização e o melhor entendimento 

das ações que o seu similar inimigo possivelmente irá realizar. Deste modo, pode-se 

sair de uma expectativa defensiva passando-se a uma antecipação de medidas 

ofensivas, quando se desencadear ações contra caçador. 

 

X.4.1.7.2 Haverá, também, situações nas quais “regras de engajamento” dificultarão 

ou impedirão o emprego de determinadas armas contra o caçador inimigo. Nestes 

casos, será preciso empregar o caçador amigo, como único recurso, para fazer fogo 

altamente seletivo contra ele, a fim de eliminá-lo ou neutralizá-lo. 

 

X.4.1.7.3 Tome-se como exemplo um batalhão empenhado em combate contra 

forças irregulares, atuando em uma localidade onde a população não foi evacuada. 

Se um caçador inimigo realizar fogos contra a tropa, não será aconselhável 

empregar metralhadoras ou canhões de CC em resposta, causando baixas entre os 

civis. Será melhor utilizar os caçadores, que poderão executar fogos seletivos. 
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X.4.1.8 Oitavo Princípio - O ponto focal do emprego do caçador é saber 

controlar as suas ações, sem retirar-lhe a liberdade de ação e a flexibilidade 

 

X.4.1.8.1 O caçador não atua como franco atirador, desvinculado da operação que 

estiver sendo desenvolvida pela Unidade a que pertence. Ele deverá estar 

adequadamente informado sobre a situação tática e sobre a intenção do 

comandante. Deve receber ordens claras sobre a missão que irá cumprir e sobre a 

forma como está sendo empregado. 

 

X.4.1.8.2 Ao mesmo tempo, é importante dar ao caçador um elevado grau de 

liberdade de ação e flexibilidade, de modo que ele possa usar ao máximo sua 

capacidade de eliminar alvos selecionados a longa distância, além de agir como um 

elemento de inteligência.  

 

X.4.1.8.3 Por estes motivos, deve-se informar ao caçador a finalidade da missão que 

irá cumprir, possibilitando que atue, empregando plenamente suas capacidades em 

razão das suas características e possibilidades peculiares. 

 

X.4.1.9 Nono Princípio - Em princípio, os caçadores começam a atuar de 24 

(vinte e quatro) a 48 (quarenta e oito) horas antes do início da operação tática 

na qual a Unidade a que pertencem estiver empenhada 

 

X.4.1.9.1 Para ficarem em condições de cumprir as suas missões, principal e 

secundária, é importante que os caçadores de uma Unidade possam realizar uma 

infiltração absolutamente sigilosa, a partir de sua entrada na A Op, e que ocupem 

boas posições finais de tiro, bem localizadas, camufladas e adequadamente 

preparadas, compatíveis com o tempo de duração da operação tática que será 

desenvolvida. Por isto, os caçadores serão lançados com uma antecedência tal que 

lhes permita realizar estas ações preliminares sem atropelo. Ainda deve-se levar em 

conta que deverão conduzir armas, munições, granadas, roupas de camuflagem, 

binóculo, rádio, ferramenta de sapa e rações que, pelo seu peso, dificultarão a 

realização de deslocamentos rápidos. 

 

X.4.1.10 Décimo Princípio - para se infiltrar e exfiltrar da A Op o caçador deve 

ser apoiado com meios que garantam mobilidade. 

 

X.4.1.10.1 Meios aéreos (como paraquedas e helicópteros), terrestres (viaturas Bld e 

Mtz) e navais, poderão ser utilizados em apoio a Eqp Cçd, para garantir uma rápida 

infiltração e exfiltração na A Op. Após a chegada na A Op, o deslocamento da Eqp 

deverá ser furtivo, como bem explicado no nono princípio. Entretanto, em caso de 

quebra de sigilo e de comprometimento da posição final de tiro deverá haver 

disponibilidade de meios para resgate rápido dessa Eqp. 
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X.4.1.11 Décimo primeiro Princípio – o Cçd deve possuir meios que lhe 

proporcionem comunicações amplas e flexíveis.  

 

X.4.1.11.1 Em virtude das características e da importância das missões do Cçd, a 

Eqp deve ter condições de se comunicar com os escalões superiores com 

oportunidade e da melhor forma possível, devendo ser dotada de meios modernos 

de C2. 

 

X.4.1.11.2 Como exemplo de meios modernos, pode-se citar: 

1) lunetas de observação e câmeras que possam transmitir em tempo real, tanto de 

dia como a noite, o que a Eqp Cçd está enxergando; 

2) Equipamentos Rádio de Campanha com potência e sistemas de segurança 

suficientes que possam ser empregados em áreas urbanas com pouco degradação 

por interferência; e 

3) Telefones celulares e satelitais, que permitam a comunicação mesmo em locais 

que a densidade de construções não permitam o funcionamento correto dos 

Equipamentos Rádios de Campanha. 

 

X.4.1.11.3 Tais dispositivos garantem uma maior consciência situacional por parte 

do Cmt, que por sua vez, poderá acompanhar em tempo real a transmissão, lhe 

dando melhores possibilidade de decidir acertadamente. 

 

X.5 PLANEJAMENTO DO EMPREGO TÁTICO 

 

X.5.1 Os fatores abaixo devem ser considerados pelo Cmt Btl, S/3, S/2, pelo Cmt SU 

reforçadas e pelo Ch Tu Cçd, elementos que são os planejadores do emprego da 

Turma. Os próprios caçadores também devem considera-los quando fizerem o 

estudo de situação para planejar o cumprimento da missão que lhes for imposta. 

 

X.5.1.1 Além dos princípios básicos e dos fatores da decisão, no Amb Urb, deverão 

ser considerados os seguintes fatores no planejamento do emprego da Tu Cçd: 

 

FATOR EXPLICAÇÃO 

Regras de 

engajamento 

As RE podem restringir o uso de armamentos, como obuseiros, morteiros e 

canhões, limitando as opções dos comandantes. Entretanto, os Cçd devem 

ser autorizados a utilizar a força letal, pois eles podem executar fogos 

seletivos, com baixo ou até mesmo nenhum risco de dano colateral. Para se 

evitar confusão, é recomendado que os Cçd possuam uma RE específica. 

Dano Colateral Quando é imperativo evitar o dano colateral, a Eqp Cçd se torna o meio mais 

valioso de que o Cmt dispõe. Os Cçd podem eliminar alvos valiosos com 

eficiência, enquanto minimizam o risco de dano colateral, comparando com 

outros meios disponíveis para cumprir a mesma missão. Os Cçd devem 

considerar a penetração de seus projéteis, quando executarem o 

disparo. Tal medida, visa evitar que civis ou pessoal amigo atrás do 

alvo sejam feridos ou mortos.  

QUADRO X-5 – Fatores a considerar no planejamento do emprego da Tu Cçd 
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FATOR EXPLICAÇÃO 

Existência de 

minas e explosivos 

improvisados 

O Ch Tu Cçd deve obter dados atualizados, quanto a localização de 

explosivos, junto ao S-2. 

Capacidade de 

executar tiros a 

comando com 

rapidez 

Se existe presença de inimigos e a possibilidade de atos hostis contra a tropa 

amiga, o Cçd deve estar apto a executar fogos precisos segundos após ter 

identificado a ação, não deixando de comunicar o observado e as condutas 

tomadas. 

Emprego de Cçd 

em missões de 

reconhecimento e 

vigilância 

As Eqp Cçd tem o preparo suficiente para executar missões de 

reconhecimento e vigilância. Tais ações crescem de importância em área 

humanizadas e densamente populosas. Se a missão exigir reconhecimento e 

vigilância furtiva, a Eqp Cçd é uma excelente opção para o comandante. 

A Eqp Cçd deve 

ser apoiada por 

uma Força de 

Reação Rápida 

(FRR) 

A Eqp Cçd usualmente opera sozinha e a uma relativa distância das tropas 

amigas. Por esse fato, a Eqp deve ser apoiada por uma FRR que tenha 

condições de atuar em minutos após acionada. É interessante que o Ch Tu 

Cçd realize o briefing4 com essa Força e se possível realize ensaios com a 

mesma antes de cada missão. 

QUADRO X-5 – Fatores a considerar no planejamento do emprego da Tu Cçd (continuação) 
 
 

X.5.1.2 Além dos fatores acima, no combate em Amb Urb também deverão ser 

considerados os efeitos da situação do inimigo sobres as Eqp Cçd e as limitações 

impostas pelo Amb Urb ao caçador. Tais são os apresentados na tabela abaixo: 

 

SITUAÇÃO DO INIMIGO EFEITOS SOBRE O AMBIENTE DAS EQP CÇD 

Fraco, desorganizado, facilmente explorável Permissivo, permite livre movimentação, muitas 
oportunidades de explorar o inimigo. 

Menos fraco e desorganizado, mas ainda 
explorável 

Restritivo, permite movimentação limitada e 
menores oportunidades de explorar o inimigo. 

Forte e difícil de ser explorado Impeditivo, permite pouca movimentação, poucas 
oportunidades de explorar o inimigo. 

QUARO X-6 – Efeitos da situação do inimigo sobre o ambiente das Eqp Cçd 

 

X.5.1.2.1 As seguintes Limitações são impostas ao caçador pelo ambiente urbano: 

1) reduzidos campos de tiro em largura e profundidade; 

2) presença de ângulos mortos em grande quantidade; 

3) itinerários de retraimento limitados e canalizados; 

4) necessidade de diversas posições de muda para bater o mesmo setor de tiro; e 

5) presença maciça de escombros, alvenaria e concreto, em face do poder de 

perfuração do Car 7,62mm (38cm em madeira, 25cm em areia e 7,6cm em 

concreto). 

 

X.5.2 FORMAS DE EMPREGO TÁTICO 

 

X.5.2.1 Ação de Conjunto - Quando a turma estiver em ação de conjunto, executa 

missões em apoio às subunidades cujas ações estejam diretamente controladas 

pelo comando da Unidade. Empregando a turma desta maneira, o comandante terá 

                                            
4 Atividade onde são repassadas ao Elm apoiador todas as informações importantes à operação.  
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mais flexibilidade e melhor coordenação dos fogos. O controle tático das equipes 

ficará a cargo do S/3 da Unidade, assessorado pelo S/2 e pelo comandante da 

turma. 

 

X.5.2.2 Reforço - O reforço é justificado quando a turma, agindo em ação de 

conjunto não puder proporcionar um apoio eficaz a uma determinada companhia. As 

ocasiões apropriadas para o reforço surgem quando a subunidade apoiada está 

operando em terreno que torne extremamente difícil para o comando da Unidade 

controlar e coordenar as ações da equipe de caçadores. O comandante reforçado 

passa a ser o responsável pelo emprego tático e pelos suprimentos da equipe, 

exceto o equipamento específico do caçador. 

 

X.5.2.3 Apoio Direto - Quando uma equipe estiver em apoio direto, o comandante da 

turma fica com o controle de suas ações no apoio a determinada subunidade. Ele é 

o responsável pelo suprimento, escolha e ocupação das posições de tiro, pelos 

reconhecimentos e deslocamentos para o cumprimento da missão. O comandante 

da turma estabelece, ainda, uma ligação com o comandante apoiado para que 

melhor possa assessorá-lo. 

 

Os caçadores serão, normalmente, empregados em ação de conjunto, atuando em 

proveito de toda a Unidade ou em reforço a uma determinada SU. 

 

X.5.2.2 O emprego dos caçadores em apoio direto não é normal. Devido ao pequeno 

efetivo da Turma e às peculiaridades desta forma de emprego, em poucas 

oportunidades poderá ser utilizada. 

 

X.5.3 MANEIRAS DE REALIZAR O EMPREGO TÁTICO 

 

X.5.3.1 Além das formas de emprego, também existem duas maneiras de se 

empregar a Tu Cçd, podendo ser:  

1) as equipes trabalhando em forma de rodízio; e 

2) mais de uma equipe atuando ao mesmo tempo. 

 

X.5.3.2 A maneira definida pelo comandante é muito importante para o 

desenvolvimento das missões dos Cçd, em virtude das características dessas 

missões, como o longo período de duração e a resultante degradação na 

capacidade de percepção que a equipe sofre ao longo do seu emprego. 

 

X.5.3.3 Cabe ressaltar que a melhor maneira de apoiar a FT BIB no Atq Loc é 

realizando o emprego de mais de uma equipe atuando ao mesmo tempo, o que vai 

facilitar a dotação da FT das capacidades requeridas e possibilitar que as Eqp 

realizem a progressão por lanços. Quando uma equipe se depara com o inimigo e 

detecta a origem do fogo, essa pode comunicar a outra, que ocupará a melhor 

posição para neutralizar essa ameaça. 
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X.5.3.4 Atuando em rodízio, a Tu Cçd pode ter uma Eqp infiltrada, uma realizando os 

preparativos e planejamento para a infiltração e a terceira realizando o debriefing e 

descansando para os empregos futuros. Adotando essa maneira, o comandante terá 

flexibilidade para intervir no combate, constituindo uma reserva, ao ponto de que 

quando utiliza múltiplas equipes, não o terá. Caso as ações durem mais do que 72 

horas a degradação na capacidade de percepção da equipe colocará a mesma em 

uma posição em que não conseguirá cumprir sua missão com eficiência, 

prejudicando o aspecto segurança para si e para a tropa apoiada. 

 

X.5.3.5 Definindo por empregar todas as Eqp ao mesmo tempo, o que garante um 

melhor cumprimento da missão pela Tu Cçd, em um determinado momento, o Cmt 

terá que exfiltrá-las, quando perderá poder de combate e flexibilidade.  

 

X.5.3.6 A decisão de como empregar a Tu Cçd será tomada pelo comandante, 

assessorado pelo S2, S3 e pelo Ch Tu Cçd, com base nos fatores da decisão, 

complementados pelos fatores a considerar no emprego da Tu Cçd e ciente de que 

cada situação exige uma maneira e forma de emprego.  

 

X.5.4 UTILIZANDO EQUIPES TEMPORÁRIAS 

 

X.5.4.1 Visando atender as características de flexibilidade e da adaptabilidade, 

características essas que toda força que tem seus planejamentos baseados em 

capacidades deve possuir, a capacidade de constituir Eqp Cçd temporárias mostra-

se fundamental à uma Unidade. Desta forma, de acordo com a missão a ser 

cumprida, da análise dos fatores da decisão e dos fatores de emprego de caçador, o 

comandante pode mesclar as equipes, visando constituir a Eqp na medida certa 

para cada missão que será desempenhada. Assim estará potencializando a 

capacidade da Unidade em obter os efeitos desejados para a Op Atq Loc. 

 

X.5.4.2 Ao se constituir Eqp Cçd temporárias, os efetivos destas podem variar e com 

isso, as funções e atribuições dos membros das Eqp também irão ser alteradas de 

acordo com a missão. A seguir encontra-se apresentada uma proposta de 

constituição das equipes desde 3 (três) até 7 (sete) homens: 

 

Eqp 3 
Homens 

Eqp 4 
Homens 

Eqp 5 
Homens 

Eqp 6  
Homens 

Eqp 7  
Homens 

1 Atirador 1 Atirador 1 Ch Eqp 
e Op C2 

1 Ch Eqp e Op 
C2 

1 Ch Eqp e Op 
C2 

2 Obs e 
Op C2 

2 Obs 2 Atirador 2 Atirador 2 Atirador 

3 Seg 3 Seg 3 Obs 3 Obs 3 Obs 

 4 Op C2 4 Seg 4 Atirador anti-
material 

4 Atirador anti-
material 

 5 Seg 5 Obs 5 Obs 

 6 Seg 6 Seg 

 7 Seg 

QUADRO X-7 – Exemplo da distribuição de funções em Eqp Cçd temporárias 
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X.5.4.4 É importante salientar que com o aumento da Eqp, pode-se evitar que o 

atirador e o observador realizem atividades secundárias, como segurança e 

operação de C2, o que é desejável. 

 

X.6 CUMPRINDO AS MISSÕES 

 

X.6.1 A Tu Cçd poderá cumprir suas missões primária e secundária, executando as 

atividades e tarefas afetas a cada uma dessas. A divisão das atividades e tarefas da 

missão primária a ser executada pelos Cçd da U, se vê a seguir: 

 

MISSÕES ATIVIDADES TAREFAS5 

Primária 

Realizar ações contra 
caçadores 

1) Determinar a ameaça 

2) Colher informações sobre a ameaça 

3) Determinar padrões de ação do inimigo 

4) Determinar o melhor local e horário para engajar o Ini 

5) Eliminar o Cçd Ini 

Realizar tiros anti-material 

1) Neutralizar material de comunicações 

2) Inutilizar viaturas 

3) Destruir equipamentos óticos de observação 

4) Destruir equipamentos de busca de alvos 

5) Neutralizar dispositivos explosivos improvisados 

6) Destruir/Neutralizar outros materiais que, no âmbito 
da operação, sejam considerados de alto valor 

Apoiar pelo fogo preciso 

1) Negar acesso ao inimigo a determinadas áreas 

2) Realizar segurança de comboios 

3) Realizar segurança de tropa desembarcada 

4) Iludir o Ini quanto a real direção de ataque 

Eliminar alvos selecionados 
de acordo com sua 
importância 

1) Líderes inimigos 

2) Observadores avançados 

3) Armas automáticas 

4) Armas anticarro 

5) Pessoal de comunicações 

6) Comandantes de Vtr Bld 

7) Atiradores de Vtr Bld 

8) Motoristas de Vtr 

QUADRO X-8 – Atividades e tarefas da missão primária do Cçd 

 

X.6.1.2 Operações contra caçadores 

 

X.6.1.2.1 Um dos elementos integrantes das ameaças urbanas são os Cçd inimigos. 

Ao longo dos anos, tem-se observado um aumento da utilização de franco atiradores 

e Cçd no cenário mundial.  

 

X.6.1.2.2 Associado a isso, após a guerra fria e a dissolução da URSS, também 

houve um aumento da oferta de armamentos especializados de Cçd. A presença 

desse tipo de amamento tornam os franco atiradores e Cçd inimigos uma ameaça 

ainda mais provável, letal e importante. 

                                            
5 As tarefas de infiltração, ocupação da PFT, estabelecimento de segurança aproximada, abertura e 

operação da rede rádio, ação integrada de atirar e a exfiltração, dentre outras são comuns a todas 
as atividades.  
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X.6.1.2.3 Neste cenário, as operações contra caçadores são consideradas como a 

tarefa mais importante do Cçd no Amb Urb. Tal constatação é resultado direto da 

necessidade de se neutralizar esse meio inimigo o mais rápido possível. Tal 

neutralização visa prevenir que as forças amigas sofram baixas e tenham seu moral 

afetado, devido ao grande impacto psicológico que um Cçd inimigo pode exercer 

sobre os homens. 

 

X.6.1.2.4 O incremento das ações de franco-atiradores nos conflitos recentes, 

revelam uma vulnerabilidade sobre a qual os comandantes em todos os níveis 

devem agir. As Técnicas Táticas e Procedimentos nas ações contra caçadores 

utilizadas pela tropa, são desenvolvidas para lidar com a ameaça de maneira 

reativa, ou seja, após o primeiro disparo. Dada a grande precisão e eficiência do Cçd 

Ini, possivelmente já haverá uma baixa na tropa amiga após o primeiro disparo. 

 

 
FIGURA X-2 – Franco-atirador utilizando o fuzil soviético SVD Dragunov 

 

X.6.1.2.5 A despeito do incremento das tecnologias que visam lidar com a ameaça 

do Cçd inimigo, como por exemplo: radares sonoros, sistema de detecção de 

disparo pela chama, radares de vigilância terrestre e equipamentos de visão termal, 

tais equipamentos possuem deficiências. Os dois primeiros, assim como as TTP, só 

são efetivos após o primeiro disparo e os dois últimos tem sua eficiência 

extremamente reduzida pelo Amb Urb. Desta forma, mais uma vez, fica evidente que 

a melhor maneira de lidar com tal ameaça, podendo se antecipar ao primeiro 

disparo, é utilizando um Cçd amigo. 

 

X.6.1.2.6 Para se obter sucesso nas operações contra caçadores, é fundamental 

que a Tu Cçd realize um planejamento detalhado, pois uma operação como essa é 

essencialmente uma luta entre dois soldados altamente treinados.  

 

X.6.1.2.7 Para isso, é fundamental que as tarefas a seguir sejam cumpridas na 

sequência apresentada: determinar a ameaça, colher informações sobre a ameaça, 
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determinar padrões de ação do inimigo, determinar o melhor local e horário para 

engajar o inimigo e engajá-lo. 

 

TAREFAS DEFINIÇÕES 

1) Determinar a ameaça 

1) Antes de iniciar uma operação contra caçadores, a Tu Cçd deve se 

certificar de que a ameaça “caçador inimigo” é consistente e que esse 

meio se encontra operando na A Op. Tal confirmação pode ser feita 

por meio de monitoramento dos relatórios das tropas amigas e que 

deem indícios da presença de Cçd Ini, como por exemplo:  

- avistamento de soldados inimigos com armamento e equipamento 

especial, como roupa de camuflagem e fuzis longos; 

- relatos de presença de pequenas unidades de reconhecimento 

inimiga, com poucos homens; e 

- relatos de reflexo de lentes, entre outros. 

2) Tendo determinado a ameaça, o Ch Tu Cçd deve se certificar de 

que todas as tropas na A Op estejam cientes da presença do Cçd Ini e 

que utilizem medidas passivas de proteção. 

2) Colher informações 

sobre a ameaça 

1) A próxima etapa é a de colher informações sobre a ameaça, o que 

pode ser feito por meio de: 

- contato com o S-2 da U; 

-  realizando entrevista de testemunhas de contato com a ameaça; e 

- examinando ferimentos de soldados amigos e impactos nas 

instalações e materiais (para determinar o calibre utilizado pelo 

inimigo).   

3) Determinar padrões de 

ação do inimigo 

1) Esta fase se confunde com a anterior e acontece simultaneamente. 

Por meio da análise dos dados colhidos, a Tu Cçd pode se colocar no 

lugar do Cçd Ini e se perguntar como cumpriria a missão no lugar dele;  

2) Desse processo, se deduzirá os prováveis locais de onde o inimigo 

executa suas ações. 

4) Determinar o melhor 

local e horário para 

engajar o Ini 

1) Da análise dos padrões de comportamento do Cçd Ini, a Tu Cçd 

poderá determinar o melhor local e horário para engajá-lo e realizará o 

planejamento para desenvolver essa ação com oportunidade e 

segurança. 

5) Eliminar o Cçd Ini 
1) Realizado o planejamento detalhado e o ensaio a Tu Cçd pode ser 

destacada para eliminar o Cçd Ini. 

QUADRO X-9 – Tarefas das Ações contra caçadores e suas definições 

 

X.6.1.2.6 Durante a operação contra caçador inimigo, a Tu Cçd deve ignorar a 

batalha que ocorre em sua volta e focar na ação propriamente dita. Essa operação 

será uma batalha entre dois soldados altamente treinados e por isso, a Tu Cçd 

deverá contar com todo o apoio de fogo, logístico e de segurança disponível, para 

que possa desencadear essas ações e cumprir a missão oportunamente e com 

segurança. 

 

X.6.1.3 Realizar disparos anti-material 

 

X.6.1.3.1 Realizando tiros anti-material, a Eqp Cçd poderá: neutralizar material de 

comunicações, inutilizar viaturas, destruir explosivos improvisados e equipamentos 

óticos e de busca de alvos, trazendo vantagens para tropa amiga.  
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X.6.1.3.2 Outros materiais que, no âmbito da operação, sejam considerados de alto 

valor, poderão ser destruídos pela Eqp Cçd. 
 

X.6.1.3.3 No cumprimento desta atividade, será utilizado prioritariamente os disparos 

com fuzil de calibre e munição adequada ao alvo. 

 

X.6.1.4 Apoiar pelo fogo preciso 

 

X.6.1.4.1 Dentro da atividade apoiar pelo fogo preciso, destacam-se as tarefas de 

negar acesso ao inimigo a determinadas áreas, iludir o Ini quanta a real direção de 

ataque, realizar segurança de comboios e segurança de tropa desembarcada.  

 

X.6.1.4.2 Esta atividade é de grande importância na fase de progressão no interior 

da localidade, pois é por meio dela que a manobra poderá ser executada com mais 

segurança e eficiência. 

 

X.6.1.4.3 Uma Eqp Cçd ocupando PFT no local do objetivo, poderá negar ao inimigo 

a utilização de uma determinada via de acesso.  

 

X.6.1.4.4 Múltiplas Eqp Cçd lançadas ao longo de um E Prog podem realizar 

segurança de um comboio que se desloca por ele. 

 

X.6.1.4.5 Eqp Cçd lançadas em pontos críticos e em locais de obstáculos, poderão 

realizar a segurança da tropa que desembarque, seja para a transposição do ponto 

crítico ou para a redução do obstáculo. 

 

X.6.1.5 Eliminar alvos selecionados de acordo com sua importância 

 

X.6.1.5.1 Uma segunda atividade que pode ser cumprida pela Eqp Cçd é eliminar ou 

neutralizar alvos selecionados de acordo com sua importância. Dentro desta 

atividade, pode-se destacar as tarefas de eliminar ou neutralizar: líderes inimigos, 

observadores avançados, armas automáticas, armas anticarro, pessoal de 

comunicações, comandantes e atiradores de Vtr Bld e motoristas de Vtr SR e Bld. 

 

X.6.1.5.2 Tais alvos devem ser eliminados mediante ordem ou seguindo a intenção 

do Cmt Btl, emitida na fase de planejamento. Os alvos podem ser previamente 

estabelecidos ou serem de oportunidade. 

 

X.6.2 MISSÃO SECUNDÁRIA  

 

X.6.2.1 No cumprimento da missão secundária, o caçador irá infiltrar-se em área 

ocupada pelo inimigo, nela permanecendo sem ser visto. A missão secundária a ser 

executada pelos Cçd da U é dividida dentro das atividades e tarefas, conforme se vê 

abaixo: 

X-20 



201 
 

MISSÕES ATIVIDADES TAREFAS6 

Secundária 

- Realizar vigilância 
- Vigilância de Flancos 

- Vigilância de rotas de ataque e contra-ataque Ini 

- Monitorar RIPI - 

- Observar e controlar fogos 

indiretos 

- Fogos de Artilharia e Morteiro 

- Fogos Aéreos (Aeronave de asa fixa e rotativa) 

- Realizar busca de explosivos - Observação da A Op em busca de indícios 

- Realizar observação diurna 

e noturna da área de objetivo 
- Ser empregado como “Olhos no Objetivo” 

QUADRO X-10 – Atividades e tarefas da missão secundária do Cçd 

 

X.6.2.2 O caçador poderá monitorar regiões de interesse para a inteligência (RIPI), 

realizar reconhecimentos de pontos ou de pequenas áreas e vigiar um setor, uma 

via de acesso ou um eixo. 

 

X.6.2.3 A equipe de caçadores será lançada a uma distância que permita a 

comunicação via rádio com a Unidade, de modo que possa relatar suas observações 

em tempo útil. 

 

X.6.2.4 Realizar vigilância 

 

X.6.2.4.1 Realizando vigilância, a Eqp Cçd poderá dar o alerta oportuno de 

aproximação da força inimiga, reportando detalhes quanto ao seu DiCOVAP e 

impedindo que a força amiga seja surpreendida.  

 

X.6.2.4.2 A vigilância é uma ação de segurança e poderá ser dividida em tarefas 

como a vigilância de flanco, de rotas de ataque e de contra-ataque inimigo. 

 

X.6.2.5 Monitorar RIPI 

 

X.6.2.5.1 O monitoramento de RIPI é uma atividade que se confunde com a 

vigilância, entretanto, difere da mesma em virtude de sua finalidade, que não é de 

segurança, mas sim de observação.  

 

X.6.2.5.2 No monitoramento de RIPI, a Eqp Cçd estará posicionada de forma que 

possa observar as ações tomadas pelo inimigo e que vão revelar qual a linha de 

ação inimiga será adotada, provendo o CFT BIB de uma maior consciência 

situacional. 

 

X.6.2.6 Observar e controlar fogos indiretos 

                                            
6 As tarefas de infiltração, ocupação da PFT, estabelecimento de segurança aproximada, abertura e 

operação da rede rádio, a observação e a exfiltração, são comuns a todas as atividades.  
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X.6.2.6.1 O Cçd, por meio de sua apurada técnica de observação, e valendo-se de 

seus equipamentos óticos, pode executar a atividade de observar e controlar fogos 

indiretos, auxiliando a FT BIB no cumprimento das missões em que tais armamentos 

possam ser empregados. 

 

X.6.2.7 Realizar busca de explosivos 

 

X.6.2.7.1 Nos conflitos recentes, particularmente no oriente médio, observou-se um 

largo emprego de artefatos explosivos no Amb Urb. Esses artefatos podem ser 

oriundos de falha de funcionamento ou de ação do homem e são os chamados 

explosivos improvisados.  

 

X.6.2.7.2 Tais artefatos são utilizados com a finalidade de causar baixas e minar à 

vontade lutar das tropas amigas. A incerteza, o grande impacto psicológico que a 

explosão e consequentes baixas causadas por este método causam na tropa amiga 

e na população civil, elevou esta ameaça a uma consideração importante na tomada 

das decisões dos comandantes militares. 

 

X.6.2.7.3 Devido ao seu elevado adestramento no emprego de equipamentos óticos, 

o Cçd é um meio efetivo de busca destes explosivos improvisados. 

 

X.6.2.7.4 O Cçd pode ser utilizado para a execução desta atividade, como integrante 

de uma força que realiza uma operação contra explosivos improvisados ou 

simplesmente observando o seu setor de tiro em busca de evidências que possam 

revelar um explosivo que possa vir a prejudicar a missão da unidade. 

 

X.6.2.7.5 A Tu Cçd deve receber informações do S2 sobre os últimos incidentes 

envolvendo explosivos improvisados. Essas informações deverão ser as mais ricas 

quanto possível em detalhes, de maneira a possibilitar que a Tu Cçd verifique áreas 

com alta concentração de explosivos e também determine os padrões destas. 

 

X.6.2.7.6 As Eqp Cçd da U, deverão ser conhecedoras: 

1) dos indicadores de presença de explosivos; 

2) das técnicas de escaneamento desses artefatos e de seus indícios; 

3) das técnicas comumente utilizadas para implantá-los; e 

4) das técnicas utilizadas para destruí-los/neutralizá-los. 

 

X.6.2.8 Realizar observação diurna e noturna da área do objetivo 

 

X.6.2.8.1 A observação diurna e noturna da área de objetivo, também conhecida 

como técnica de “Olhos no Objetivo”, possibilita que a Eqp Cçd, já infiltrada e 

ocupando a sua PFT, realize a observação do objetivo, mantendo o CFT BIB 

informado, em tempo real, do que acontece naquela local. 
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X.6.2.9 Tanto no cumprimento da missão primária, quanto no da missão secundária, 

as Eqp Cçd deverão ser informadas sobre: o terreno e condições meteorológicas, a 

situação da tropa amiga, a situação do inimigo, a missão em detalhes, prescrições 

sobre comunicações e prescrições diversas. 

  

X.6.3 TÉCNICAS URBANAS 

 

X.6.3.1 A camuflagem, a infiltração, a progressão no interior da localidade, a posição 

de tiro, as técnicas de tiro urbano e a exfiltração da área de operações, são técnicas 

urbanas utilizadas pelo Cçd, para obter sucesso no cumprimento de sua missão. 

Essas técnicas serão apresentadas e descritas a seguir. 

 

X.6.3.2 Camuflagem 

 

X.6.3.2.1 A boa camuflagem vai propiciar à equipe menor dificuldade para cumprir a 

missão, pois os caçadores não podem ser observados pelo inimigo em nenhum 

momento.  Portanto, se a camuflagem não for executada corretamente, toda a 

operação poderá ser levada ao insucesso. 

 

X.6.3.2.2 Há necessidade de se obter uma camuflagem adequada ao ambiente 

urbano, pois a camuflagem usada em ambiente rural não produzirá o efeito 

desejado.  

 

X.6.3.2.3 Os uniformes convencionais, também, não atenderão às características da 

camuflagem urbana, devido às cores e desenhos que apresenta. Nas localidades, 

tendem a prevalecer cores cinza, branca, preta, vermelha e telha, sendo que as 

formas dos objetos são simétricas e regulares.  

 

X.6.3.2.4 Serão empregados o próprio uniforme de campanha do lado avesso e 

peças de roupas, calçados e outros utensílios peculiares ao ambiente urbano, para 

auxiliar a execução da camuflagem do caçador. 

 

 
FIGURA X-3 – Uniforme de campanha do lado avesso 
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X.6.3.2.5 Outros tipos de camuflagem poderão ser improvisados pela Eqp Cçd, de 

maneira a se misturar com os padrões apresentados na A Op. É fundamental que o 

Cçd se confunda com o terreno a sua volta e para isso ele poderá se valer de todos 

os meios disponíveis. 
 

  
Fig X-4. Exemplo de camuflagem improvisada do Cçd e do armamento em ambiente urbano 

 
X.6.3.2. Além do fardamento, o Cçd também deverá se preocupar com a 

camuflagem do seu equipamento, particularmente dos instrumentos óticos. Estes 

deverão ter suas lentes cobertas por tecidos, evitando que a luz (do sol ou outra 

artificial) possa refletir e denunciar a sua posição. 

 

 
Fig X-5. Exemplo de camuflagem dos instrumentos óticos 

 

X.6.3.3 Infiltração na Área de Operações 

 

X.6.3.3.1 A Infiltração da Tu Cçd é um momento crítico, tendo em vista se deslocar 

normalmente antes da tropa apoiada e da necessidade de permanecer indetectável 

ao inimigo. Assim como nas áreas rurais, na área urbana, deve ser evitado o 

deslocamento por áreas abertas, devendo ser aproveitado ao máximo as cobertas e 

abrigos oferecidos pelo terreno. 
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X.6.3.3.2 Para a infiltração, a Eqp Cçd deverá considerar uma série de fatores, 

como: a presença de civis na área de operações, o inimigo, o terreno e as condições 

meteorológicas. Para a infiltração, poderão ser utilizados meios terrestres (a pé, 

motorizado ou blindado), aéreos ou aquáticos. 

 

X.6.3.3.3 A infiltração noturna também deve ser considerada durante o 

planejamento, tendo em vista a facilidade que a escuridão proporciona para que a 

equipe se mantenha camuflada e não detectável. 

 

X.6.3.3.4 Também poderão ser aproveitadas as condições meteorológicas precárias, 

como nevoeiro e chuvas, que auxiliarão a cobertura do Cçd das vistas inimigas. 

 

X.6.3.3.5 Também deve-se considerar a utilização de distrações e de um elemento 

de segurança para acompanhar a Eqp Cçd na infiltração. Sempre que possível, as 

equipes de caçadores procurarão se deslocar junto aos grupos de reconhecimento 

ou patrulhas que estiverem atuando à frente das linhas amigas. 

 

X.6.3.3.6 Quando a Eqp Cçd atua com o elemento de segurança, normalmente um 

Grupo de Combate ou um Pelotão, este elemento deverá realizar a segurança da 

Eqp Cçd durante as operações e deverá seguir as seguintes instruções: 

1) o elemento de segurança lidera a Tu Cçd dentro da área de operações, provendo 

segurança em todas as direções para a turma; e 

2) os Cçd devem se parecer como parte integral da fração que a escolta. Para isso, 

cada Cçd deverá carregar o seu armamento especializado, colado e alinhado com 

seu corpo, para esconder a silhueta e o cano da arma. Os Cçd também devem 

esconder da vista, os equipamentos específicos de Cçd (tal como equipamentos 

óticos e a Roupa Ghillie).  

 

X.6.3.3.7 Usualmente a Eqp Cçd se infiltra de 24 a 48 horas antes da ação principal, 

possibilitando que a equipe realize o deslocamento furtivo até sua PFT e de lá apoiar 

o desenrolar das ações. 

 

X.6.3.4 A progressão no interior da localidade 

 

X.6.3.4.1 Em ambiente urbano, o caçador terá dificuldade para empregar a caçada, 

processo de progressão dissimulada usado em áreas rurais.  

   

X.6.3.4.2 Normalmente, a progressão no interior das localidades será feita por 

lanços. Estes lanços são deslocamentos curtos e rápidos, realizados num 

movimento decisivo e único entre duas posições abrigadas. 

 

X.6.3.4.3 Os caçadores poderão deslocar-se taticamente junto à tropa apoiada ou 

ocupando posições de tiro sucessivas; isso dependerá das características das 
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edificações existentes na localidade, dos meios de comunicação e das medidas de 

coordenação e controle adotadas pela tropa. 

 

X.6.3.4.4 Quando os caçadores estiverem acompanhando os fuzileiros no interior 

das localidades, poderão deslocar-se junto à fração apoiada, ou afastados dela, 

evitando as mesmas edificações e os mesmos compartimentos. Esse deslocamento 

afastado poderá ser adotado quando não puser em risco as medidas de 

coordenação e controle da tropa apoiada (Z Aç Btl, L Ct e etc). 

 

X.6.3.5 Posições de tiro 

 

X.6.3.5.1 Em ambiente urbano, os abrigos dos caçadores serão bastante diferentes 

dos abrigos construídos no campo. As posições de tiro serão estabelecidas em 

locais favoráveis, com paredes de concreto e alvenaria que ofereçam proteção aos 

caçadores contra os fogos e a observação do inimigo. 

 

X.6.3.5.2 Estas posições podem variar dos sótãos das edificações, até posições nos 

porões ou no nível da rua. 

 

X.6.3.5.3 De um modo geral, o combate em áreas urbanas favorece os caçadores. 

Se a população civil não foi evacuada e parte dela é contra o inimigo, os caçadores 

têm nisso uma ponderável vantagem. Mas se a população for contra a tropa amiga, 

os caçadores devem tomar especial cuidado. 

 

X.6.3.5.4 Na seleção de posição de tiro em locais abrigados nas áreas urbanas, as 

equipes de caçadores devem:  

1) escolher posições finais de tiro que pareçam pouco óbvias ao inimigo; 

2) selecionar um PRPO, próximo do local abrigado onde pretende estabelecer a 

PFT. Para realizar este planejamento, os caçadores deverão ter informações sobre: 

a planta da cidade, o tipo das edificações, as prováveis posições do inimigo, a 

presença de civis e sua atitude, a existência de galerias subterrâneas, (esgotos, 

metrô, etc), e as cores predominantes das construções (dado importante para a 

camuflagem); 

3) ao partir para a missão, deslocar-se por itinerários preferencialmente cobertos e 

abrigados, tomando cuidado com armadilhas, emboscadas e com a população civil; 

4) ocupar PRPO que ofereça condições para que a equipe observe o possível local 

da posição final de tiro. Do PRPO observará a edificação que irá ocupar e verificará 

se não há indícios de pessoas no seu interior, assim como, a aparência da 

edificação, procurando visualizar as posições que irão parecer menos óbvias ao 

inimigo, caso ele desencadeie ações contra caçador; 

5) após observar durante algum tempo, procurando por soldados inimigos e civis, a 

equipe entrará na edificação e fará uma inspeção de todos os cômodos, para 

confirmar se está desocupada; 
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6) a inspeção deve iniciar com a vistoria das possíveis entradas do prédio e, já 

aproveitando, procura instalar alarmes improvisados nessas entradas; e 

7) durante a inspeção do prédio, identificará possíveis rotas de retraimento, que, se 

possível, serão diferentes das rotas de aproximação. Em seguida, a equipe ocupará 

a posição final de tiro, escolhendo um local abrigado. 

 

 
FIGURA X-6 Exemplo de Cçd ocupando PFT no interior de edificação 

 

X.6.3.5.5 As PFT preparadas pelos caçadores devem, genericamente, protegê-los 

dos efeitos do fogo inimigo, particularmente do fogo direto, além de proporcionar 

uma boa camuflagem. No interior de uma localidade há inúmeros abrigos, já prontos, 

que podem ser aproveitados para estabelecer boas PFT. Tais abrigos serão 

melhorados com o acréscimo de material de alvenaria, madeira e mobiliário, 

acrescido de entulho, cortinas e outros itens que possam reforçar as condições do 

abrigo, além de agir como “camuflagem urbana”, dificultando a localização da 

posição pelo inimigo. 

 

X.6.3.5.6 Para ocupar uma posição final de tiro em local abrigado, a equipe de 

caçadores deverá: 

1) selecionar um abrigo, preferencialmente, acima do primeiro nível dos prédios. 

Quando se faz a varredura de edificações, normalmente, inicia-se pelos primeiros 

andares ou pelos últimos. Por isto, o caçador deve escolher os andares 

intermediários para instalar-se; 

2) usar janelas, fendas, paredes perfuradas e falhas no telhado como seteiras de 

observação e tiro; 

3) preparar vários locais para observar, que serão empregados como posições de 

muda; 

4) reconhecer itinerários de retraimento para outros cômodos e prédios vizinhos; 

5) utilizar ao máximo os meios de fortuna existentes no local, como cadeiras, mesas, 

camas, armários e cortinas, para fazer a camuflagem e estabelecer um local para 
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atirar afastado das janelas e das seteiras, como, também, protegido dos estilhaços 

das granadas que o inimigo porventura arremessar dentro do cômodo; 

6) utilizar sacos de areia, para reforçar as paredes e os pisos, principalmente se 

forem de madeira; 

7) escurecer ao máximo o local escolhido, com lençóis, lonas e outros materiais, 

mas sem quebrar a fisionomia da edificação; 

8) evitar executar disparos a partir de túneis escuros, porque provocarão clarões 

muito nítidos que serão vistos a grande distância e denunciarão os caçadores; 

9) manter a fisionomia da construção, evitando retirar ou limpar os vidros e retirar as 

cortinas das janelas. Se for preciso abrir seteiras, evitar as formas geométricas, 

como quadrados ou círculos. Pode-se, também, fazer falsas seteiras para confundir 

o inimigo; 

10) montar a posição de tiro o mais afastado possível da seteira a ser utilizada, para 

que o clarão do disparo não seja visto pelo inimigo; 

11) utilizar a menor seteira possível para a realização do tiro, pois quanto menor a 

fenda, menor será a exposição da silhueta do caçador; 

12) verificar, pela alma do cano, se o projétil passará pela seteira quando se fizer a 

pontaria pela luneta; 

13) verificar a aparência do prédio, evitando edificações que possam atrair a atenção 

do inimigo, como torres de igrejas, prédios isolados ou construções que destoem 

das demais, pela altura, tipo ou cor; 

14) utilizar protetores auriculares, pois o alto nível do ruído do tiro em ambientes 

fechados causa surdez temporária e dificulta a comunicação entre o observador e o 

caçador; 

15) utilizar tecidos escurecidos para quebrar o contraste das silhuetas dos 

caçadores com o fundo; 

16) evitar que outros militares da tropa amiga utilizem a mesma posição dos 

caçadores; 

17) em algumas situações, poderão ser utilizadas roupas semelhantes às da 

população civil local; e 

18) em ambiente urbano, os calçados esportivos facilitam a escalada de muros e 

outros obstáculos, durante a ocupação de posições. 

 

X.6.3.5.7 São exemplos de locais que podem ser utilizados com PFT, os cômodos e 

os telhados. 

 

X.6.3.5.7.1 As posições em cômodos (quartos, banheiros, salas, cozinhas, etc) e 

que possuem limite externo com a cidade, são posições ocupadas por uma equipe 

de caçadores onde normalmente a visada é feita através de pequenas seteiras em 

janelas ou portas, ou ainda furos na parede. 

 

X.6.3.5.7.2 Normalmente, uma janela é a melhor abertura para uma equipe de 

caçadores, porém devem ser tomados os seguintes cuidados: 

1) nuca limpar o vidro de uma janela se estiver sujo, mesmo que prejudique a visão; 
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2) não remover as cortinas para manter a aparência original do local. A maioria das 

cortinas permite a visão de dentro para fora e torna difícil a observação de fora para 

dentro; e 

3) se o vento estiver balançando as cortinas, deve-se prendê-las ou colocar pesos 

na parte inferior para limitar o movimento. 

4) executar disparos através de pequenos buracos nas cortinas pode prejudicar a 

precisão do tiro, porém impede a observação do clarão pelo inimigo; 

5) se a edificação sempre apresentou as cortinas abertas, evitar fechá-las. Ocupar 

posição afastada delas, desde que não impeça a observação; 

6) não efetuar disparo através de vidros, pois a precisão do tiro será comprometida; 

7) verificar se todas as janelas restantes e outras aberturas estão fechadas e se não 

denunciam a posição ao inimigo; 

8) verificar se é possível atirar em mais de uma posição e em todas as direções; 

9) utilizar, preferencialmente, aberturas resultantes dos combates anteriores, como 

buracos provocados por tiros, explosões e estilhaços; e 

10) utilizar sacos de areia para reforçar as paredes e pisos; a areia pode ser 

conseguida através de escavações no térreo do próprio edifício. 

 

X.6.3.5.7.3 As posições nos sótãos das construções são eficazes, podendo ser 

estabelecidas, apenas, removendo uma telha. Nestas posições, a equipe deve 

certificar-se que outras telhas foram removidas, para confundir o inimigo. 

 

X.6.3.5.7.4 Nos telhados, o ambiente já é naturalmente escuro, o que favorece a 

camuflagem. Entretanto, deve-se tomar cuidado com a entrada da luz solar através 

das brechas existente, o que pode denunciar a posição. 

 

X.6.3.5.7.5 Quando a luz solar entra em um ambiente escuro, ela pode ser refletida, 

clareando o local. Os caçadores devem ficar atentos a isto. 

 

X.6.3.5.7.6 As chaminés que se encontram nos telhados das edificações podem ser 

usadas como proteção contra a observação e os fogos diretos do inimigo. 

          

         
FIGURA X-8 Exemplo de Cçd ocupando PFT no telhado da construção 
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X.6.3.6 Técnicas de tiro urbano 

 

X.6.3.6.1 O objetivo do tiro do caçador é atingir o inimigo, preferencialmente em uma 

região vital, retirando-o do combate. 

 

X.6.3.6.2 O caçador irá se posicionar a uma distância onde possa disparar e atingir o 

alvo com precisão. Via de regra, o ponto de pontaria é realizado no centro da caixa 

torácica. Alvos próximos, a distâncias inferiores a 300 m e com boas condições de 

tiro, podem ser engajados na cabeça, visando uma incapacitação imediata. Alvos 

que utilizam coletes balísticos devem ter como ponto de pontaria a região pélvica, 

altamente irrigada, com possibilidade, ainda, de se atingir a base da coluna. 

 

X.6.3.6.3 O caçador deve conhecer perfeitamente os fatores que irão interferir na 

trajetória do projétil. Diversos fatores atuam sobre o projétil. São eles: a gravidade, a 

resistência do ar, a temperatura, a altitude, a umidade relativa do ar e o vento. 

 

X.6.3.6.4 Dentro das localidades, o caçador utilizará a mesma técnica de tiro que 

nos demais tipos de terreno, porém deverá estar atento para as características 

especiais desse ambiente na realização dos disparos. Dentre eles cita-se: 

1) os ventos no interior das localidades são confusos e difíceis de serem avaliados, 

podendo incidir num mesmo ponto com direções e velocidades diferentes; 

2) os ventos tornam-se mais estáveis à medida que ganham altura. As ruas dos 

centros das localidades formam túneis de vento; 

3) o tiro nos grandes cruzamentos urbanos deve ser evitado em dias de vento; 

4) se possível, devem ser amarradas bandeirolas de sinalização para assinalar a 

velocidade do vento por toda a área de operações. A fumaça, também, é um valioso 

auxílio nesta avaliação; 

5) em dias de calor, a reverberação, outro auxiliar para avaliar o vento, é facilmente 

identificável com instrumentos ópticos; e 

6) nas áreas urbanas, é fácil avaliar distâncias devido à regularidade dos 

quarteirões, à existência de referências com medidas padronizadas (portas, janelas, 

veículos, etc) e de boas superfícies de reflexão, que favorecem o uso dos telêmetros 

a laser. 

 

X.6.3.7 Exfiltração da Área de Operações 

 

X.6.3.7.1 As Eqp Cçd, quando corretamente empregadas, causam grande impacto 

nas operações inimigas, e por isso as Eqp podem ser consideradas pelo inimigo, 

como alvos altamente compensadores.  

 

X.6.3.7.2 Diante de tal fato, logo após o seu emprego, normalmente prolongado, e já 

tendo cumprido sua missão, as Eqp Cçd estarão sendo procuradas pelo inimigo e, 

portanto, cresce de importância que a exfiltração seja bem planejada e executada. 
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X.6.3.7.3 Neste cenário, mais uma vez entra em cena o elemento de segurança e as 

Forças de Reação Rápidas, que deverão ser amplamente utilizados como apoio na 

exfiltração das equipes. Deverá ser marcado um ponto de exfiltração, que será 

coordenado com o elemento de segurança, devendo ainda ser planejado pontos 

alternativos. 

 

X.6.3.7.4 Sempre que possível, devem ser usadas aeronaves de asa rotativa, ou 

viaturas, em seu resgate e o planejamento do retraimento deve prever mais de uma 

alternativa 

 

X.6.3.7.5 Sempre que possível, a exfiltração, assim como a infiltração, deverá ser 

realizada no período noturno. 

 

X.6.3.7.6 Cuidado especial deverá ser dado na entrada das linhas amigas, quando a 

tropa que realizará o acolhimento deverá estar avisada da direção, provável horário 

e quantidade de homens que chegarão com a Eqp Cçd, evitando desta maneira o 

fratricídio. 
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