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 RESUMO 
 
 
 

 
 

Como elemento de apoio de fogo da Divisão de Exército, a Artilharia 
Divisionária (AD) possui papel fundamental nas operações. Desta forma, sua doutrina 
necessita sempre estar atualizada e em conformidade com as evoluções técnicas e 
tecnológicas do Exército Brasileiro. Entretanto, tendo em vista que a última 
atualização do manual que norteia os trabalhos AD ocorreu em 1994, a atualização 
se faz necessária. Desta forma, pretende-se neste trabalho analisar os impactos da 
Função de Combate Proteção aplicada a Artilharia Divisionária, dando ênfase em dois 
grandes aspectos essenciais para o cumprimento das missões: a dissimulação e a 
defesa anticarro. Assim, o objetivo é apresentar uma discussão sobre os temas 
apresentados visando compilar uma proposta de texto a ser utilizado na confecção do 
novo manual da Artilharia Divisionária. Para isto, será realizado uma pesquisa 
bibliográfica visando explicitar a forma atualmente adotada na AD e compará-la com 
situações análogas como as demais Grandes Unidades do Exército Brasileiro. 

 
Palavras-chave: Artilharia Divisionária; Proteção; Segurança; Planejamento; 

Dissimulação; e, Defesa Anticarro. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

As an element of fire support for the Army Division, Division Artillery (AD) plays 
a key role in operations. In this way, its doctrine always needs to be updated and in 
conformity with the technical and technological evolutions of the Brazilian Army. 
However, in view of the fact that the last update of the manual that guides AD works 
took place in 1994, an update is necessary. Thus, the aim of this work is to analyze 
the impacts of the Protection Combat Function applied to Division Artillery, 
emphasizing two major aspects essential for the fulfillment of the missions: 
concealment and anti-car defense. Thus, the objective is to present a discussion on 
the topics presented in order to compile a text proposal to be used in the making of the 
new Division Artillery manual. For this, a bibliographic search will be carried out in order 
to explain the form currently adopted in AD and to compare it with similar situations 
such as the other Large Units of the Brazilian Army. 

 
Key words: Division artillery; Protection; Safety; Planning; Concealment; and, 

Anti-Car Defense. 
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1. INTRODUÇÃO   
 

 

O uso de blindados em operações remonta à Primeira Guerra Mundial, vindo 

a alcançar grande protagonismo a partir da Segunda Grande Guerra. A grande 

mobilidade tática e poder de fogo do Carro de Combate levou outras especializações 

como logística, engenharia, as comunicações e a infantaria a evoluírem e se 

adaptarem (Morgero, 2018). 

A medida que a blindagem evoluía, crescia também a necessidade de armas 

que pudessem fazer frente a essa nova ameaça. Desta forma, houve a evolução das 

armas anticarro, começando com as altoexplosivas (HE) até as mais avançadas 

armas cinéticas ou termobáricas.  

Quanto a evolução das especializações, com a Artilharia não foi diferente. 

Além de adaptar o calibre e começar a utilizar obuseiros blindados, cresceu também 

a importância de haver a proteção orgânica e conjugada contra os Carros de 

Combate inimigos. A defesa anticarro passou a ser elemento crucial no planejamento 

e execução da segurança das posições de Artilharia. 

Ao mesmo tempo, outro setor que evoluiu com grande rapidez desde a 

Segunda Guerra Mundial foram os meios de observação e aquisição de alvos. Desde 

o uso de observadores terrestres infiltrados até uso de vetores aéreos tripulados ou 

não, estas capacidades são constantes ameaças as Linhas de Fogo. 

Sendo a Artilharia um alvo altamente compensador para os fogos inimigos, 

sua proteção deve ser sempre avaliada nos planejamentos de todos os níveis. A 

dissimulação, com o emprego de camuflagens e dispersão dos meios é 

extremamente importante para o cumprimento das missões e segurança dos 

artilheiros envolvidos. 

Desta forma, desde o Comandante da Linha de Fogo até os altos escalões 

de Artilharia devem planejar a dissimulação e a defesa anticarro. Definitivamente, a 

doutrina da Artilharia não pode se esquecer desses aspectos fundamentais. Portanto, 

este trabalho tem como escopo realizar esta análise no da Artilharia da Divisão de 

Exército. 
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1.1 PROBLEMA 

  

1.1.1 Antecedentes do Problema  

 

De acordo com o Manual de Campanha EB70-MC-10.224, Artilharia de 

Campanha nas Operações, os comandantes em todos os níveis devem dispor de 

apoio de fogo para intervir no combate. Desta forma, cada fração constituída dispõe 

de seu apoio de fogo orgânico imprescindível para o cumprimento de suas missões. 

No nível Divisão de Exército não é diferente, sendo necessário um elemento 

de coordenação e aprofundamento dos fogos que permitam aos comandantes o 

emprego eficiente e desejado da Artilharia. Este elemento é a Artilharia da Divisão 

de Exército, também denominada Artilharia Divisionária (AD). 

No Exército Brasileiro, o emprego e organização da AD é estabelecida pelo 

Manual C 6-21, Artilharia da Divisão de Exército. Entretanto, este manual é datado 

de 1994, estando vigente por 27 anos. Durante este tempo, o Exército Brasileiro 

passou por naturais e necessárias evoluções doutrinárias e tecnológicas.  

Desta forma, a atualização e revisão deste manual, bem como dos conceitos 

e doutrinas de emprego da AD, se fazem necessárias. Dentre vários conceitos que 

se exigem esta atualização, é necessário revisar também aspectos ligados a 

segurança dos elementos da Artilharia Divisionária. 

A inovação tecnológica dos meios mecanizados e blindados no mundo, 

assim como a complexa dinâmica dos campos de batalha e uso de novos meios 

aéreos como SARP expõem a necessidade de preocupações maiores com a 

segurança da AD, principalmente nos aspectos passivos, com o uso da dissimulação, 

e ativos, em destaque a defesa anticarro. 

 

1.1.2 Formulação do Problema  

 

Desta forma, com a finalidade de propor uma atualização para o manual da 

Artilharia da Divisão de Exército, temos que: como o planejamento da dissimulação 

e a defesa anticarro deve ocorrer no âmbito da AD? 
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1.2  OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor uma atualização para o manual da Artilharia da Divisão de Exército no 

que tange a dissimulação e a defesa anticarro.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Pesquisar como a dissimulação é realizada na Artilharia Divisionária; 

b) Pesquisar como a defesa anticarro é realizada na Artilharia Divisionária; e 

c) Apresentar a dissimulação e a defesa anticarro em situações análogas, 

como nas Brigadas de Infantaria e Cavalaria, analisando as implicações e 

ensinamentos que podem ser aplicados ao novo manual. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  

       

a) Qual estrutura e como se organiza a defesa anticarro e a dissimulação no 

nível Brigada no Exército Brasileiro? 

b) Esta estrutura e organização podem ser aplicadas na Artilharia 

Divisionária?  

c) É necessária esta estrutura em uma AD? Quais as adaptações seriam 

imprescindíveis caso haja essa necessidade?  

 

1.4 METODOLOGIA 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma proposta para a atualização 
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do manual da Artilharia Divisionária no que tange ao planejamento da defesa 

anticarro e da dissimulação. Assim, terá como objeto de estudo os conceitos sobre 

defesa anticarro e dissimulação aplicados no Exército Brasileiro. Portanto, analisará 

como estes conceitos devem se adaptar para atender as demandas e possibilidades 

das Artilharia das Divisões de Exército, comparando com a aplicação nas Brigadas 

de Infantaria e Cavalaria e como o emprego nestas Grandes Unidades divergem, 

convergem e complementam estas variáveis, possuindo como alvo todas as Artilharia 

Divisionárias do Exército Brasileiro neste processo de atualização doutrinária em 

seus manuais. 

 

1.4.2 Delineamento da pesquisa  

Este trabalho utiliza o método dedutivo e pesquisa qualitativa – descritiva. 

 
   
1.5 JUSTIFICATIVA  

 

Como elemento de apoio de fogo orgânico da Divisão de Exército, a AD se torna 

um alvo altamente compensador ao inimigo, tornando assim sua segurança um fator 

de grande importância para o sucesso das operações. 

Quanto à segurança, pode se destacar dentre as medidas passivas, o uso da 

dissimulação, visando evitar que o inimigo obtenha informações que permitam o 

desencadeamento de fogos ou ataques aos elementos da AD, informações como 

localização, valor, dispositivo, entre outros. 

Ainda no aspecto segurança, os campos de batalha não lineares e as 

capacidades mecanizadas e blindadas do inimigo de infiltração, constituem risco real 

e iminente aos elementos da AD, que carecem de uma defesa anticarro eficiente. 

Ressalta-se ainda que não existe na doutrina vigente uma centralização do 

planejamento da dissimulação e defesa anticarro no nível Artilharia de Divisão de 

Exército, sendo necessário o estudo se há a necessidade de uma centralização e/ou 

padronização destas medidas de segurança dentro da AD. 

Sendo assim, este estudo se justifica, pois, é fundamental para o sucesso nas 

operações a segurança da Artilharia Divisionária preservando os Elementos de Apoio 

de Fogo capazes de intervir no combate, garantindo sua defesa anticarro e aplicando 

uma dissimulação eficiente. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Entendendo as necessidades de segurança na AD, é mister atingir o conceito 

de dissimulação e defesa anticarro para aplicá-los posteriormente na doutrina de 

proteção deste escalão. 

 

2.1 DISSIMULAÇÃO 

De acordo com o Manual EB 20-MC-10.215, Operações de Dissimulação, a 

Dissimulação Militar (Dsml Mil) consiste em: “um conjunto de atividades destinadas 

a induzir o oponente ao erro, contribuindo para o êxito das nossas operações. O 

decisor oponente será deliberadamente induzido a reagir conforme a nossa vontade, 

agindo ou deixando de agir”. 

Ainda de acordo com o Manual de Operações de Dissimulação, a dissimulação 

vem sendo empregada por toda história militar com a finalidade de assegurar uma 

vantagem sobre seu oponente, buscando o elemento chave da surpresa para obter 

o sucesso nas operações. Destaca-se que a dissimulação visa o sucesso militar, mas 

possibilitando a economia de forças, a redução de baixas amigas e a proteção de 

estruturas críticas. 

Este manual ainda nos apresenta que a dissimulação é empregada explorando 

uma oportunidade ou uma vulnerabilidade do oponente. Com a finalidade de 

aumentar as chances de sucesso, a integração entre a Operação Militar e a 

dissimulação deve ocorrer desde o início dos planejamentos. 

Entretanto, cabe ressaltar que este trabalho não tem como escopo as 

Operações de Dissimulação, que consistem em um tipo de Operação Complementar.  

O conceito aplicado neste contexto é, de acordo com o Manual C 5-40, 

Camuflagens, Princípios da Camuflagem e Camuflagem de Campanha, o 

entendimento de Dissimulação Tática, sendo: “o conjunto de medidas e ações que 

procuram iludir o inimigo a respeito de determinada situação e/ou planos táticos com 

o propósito de conduzi-lo a reagir de modo vantajoso para nossa manobra”. 

Desta forma, a dissimulação tática não se limita somente a um processo de 

camuflagem, abrangendo, além da própria camuflagem, todas as ações que visam 

iludir o inimigo, trazendo proteção as tropas amigas. 
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2.2 DEFESA ANTICARRO 

A defesa anticarro é composta por meios orgânicos das Unidades e 

Subunidades empenhadas e complementada pelos elementos de armas anticarro 

dos escalões superiores. De acordo com o Manual C 7-32, Pelotão Anticarro, as 

Brigadas de Infantaria e Cavalaria possuem, respectivamente, uma companhia ou 

um esquadrão anticarro. 

Enquanto os Pelotões Anticarro orgânicos das Unidades da arma base são 

mobiliados por uma Seção de Canhão Sem Recuo (CSR) e uma Seção de Mísseis 

Anticarro (MAC), o Manual C 7-32 prevê ainda que as Subunidades das Brigadas 

possuem somente Pelotões MAC. 

Desta forma, este manual ainda apresenta que qualquer arma pode ser usada 

como arma anticarro, desde o Fuzil até outro Carro de Combate, aumentando a 

eficiência e o alcance de engajamento. Assim, visa-se obter danos ou a destruição 

dos carros inimigos ou um efeito psicológico sobre o inimigo. 

Assim, o planejamento anticarro deve contemplar o uso das armas orgânicas 

das tropas empregadas se apoiando na complementação de tropas específicas que 

podem prover proteção dentro do planejamento dos Comandantes das Brigadas.   

 

2.3 PROTEÇÃO 

A Proteção é hoje considerada uma das Funções de Combate. De acordo com 

o Manual EB20-MC-10.208, Proteção, o termo Proteção refere-se ao “conjunto de 

atividades empregadas na preservação da força, permitindo que os comandantes 

disponham do máximo poder de combate para emprego”. Desta forma, estas 

atividades visam identificar, prevenir e mitigar ameaças às forças e aos meios vitais 

para as operações, buscando preservar o poder de combate e a liberdade de ação. 

Ainda de acordo com o Manual Proteção, entende-se proteção orgânica as 

atividades executadas de forma coletiva com uso ou não de meios ou pessoal 

especializado. Essas medidas podem ser executadas como Proteção Passiva, na 

qual atuo sofrendo ação da ameaça, ou Proteção Ativa, na qual atuo sobre a ameaça.  

A partir destes conceitos, podemos entender que a dissimulação tática, visando 

a segurança dos recursos humanos e meios físicos dos elementos da AD, enquadra-

se como uma medida de Proteção Orgânica Passiva. Da mesma maneira, pode –se 
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analisar a Defesa Anticarro como medidas de Proteção Orgânica Ativa.  

 

2.4 PROTEÇÃO NA AD NO MANUAL C 6-21 

Atualmente, o Manual C 6-21, Artilharia da Divisão de Exército, ao discorrer 

sobre o desdobramento da Área de PC da AD, o C 6-21 afirma que: 

“e. Desenfiamento e dissimulação – O local do PC deve estar 

desenfiado, a fim de se furtar aos meios de busca de alvos do inimigo e 

oferecer, além disso, possibilidades de dissimulação. Em regiões de 

mata densa, torna-se fácil dissimular os órgãos instalados. Quando a 

vegetação for escassa ou rarefeita haverá, por vezes, necessidade de 

completar a dissimulação natural pela camuflagem, de modo a evitar uma 

exagerada dispersão dos órgãos no terreno. Em áreas descobertas 

impõem-se, ao contrário, dispersas as instalações dos elementos do PC. 

De um modo geral, a instalação do PC pode ser tanto mais compacta 

quanto maior facilidade de dissimulação oferecer o terreno escolhido. 

f. Segurança – convém localizar o PC e, em particular, a pista de 

aterragem, em área próxima de tropas amigas, a fim de tirar proveito da 

segurança proporcionada por essas tropas. ” (BRASIL, 1995) 

Sendo as únicas padronizações doutrinárias a respeito da dissimulação e 

defesa anticarro no manual C6-21, é necessário o exame dos escalões subordinados 

a AD. 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS DE EMPREGO DA F TER  

O Manual EB20-MF-10.102, Doutrina Militar Terrestre, estabelece as seguintes 

características dos elementos de emprego da Força Terrestre: Flexibilidade, 

Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e Sustentabilidade. Destes conceitos 

forma a sigla FAMES, que deverão ser balizadores do planejamento da dissimulação 

e da defesa anticarro na AD. Para tanto, deve-se entender os conceitos de cada 

característica de forma a aplicá-los de forma correta e assertiva. 

A Flexibilidade possibilita ao comandante maior número de opções, podendo 

reorganizar os elementos de combate em estruturas temporárias, dispondo as 

estruturas de mínima rigidez preestabelecida, possibilitando a adequação em cada 

situação de emprego (BRASIL, 2019). 
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A Adaptabilidade é a adoção de soluções mais adequadas a partir da constante 

evolução da situação e do ambiente operacional, permitindo uma melhor seleção e 

formato de como os meios serão empregados em qualquer faixa do espectro do 

conflito (BRASIL, 2019). 

A Modularidade é, a partir de uma estrutura mínima, a capacidade de ter seu 

poder de combate ampliado com o recebimento de módulos adotando estruturas “sob 

medida” para cada situação de emprego. Esta característica está relacionada ao 

conceito de Elasticidade (BRASIL, 2019). 

A Elasticidade é a capacidade de variar o poder de combate pelo acréscimo ou 

supressão de estruturas, com oportunidade, dispondo de Comando e Controle e 

Logística (BRASIL, 2019). 

A Sustentabilidade é a capacidade de durar na ação, pelo tempo necessário, 

mantendo sua capacidade operativa e resistindo às oscilações do combate (BRASIL, 

2019). 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS        

 
Com a finalidade de criar uma proposta de como planejar a dissimulação e a 

defesa anticarro na AD, é importante compreender como essas medidas de proteção 

são contempladas nos fundamentos da doutrina de emprego atual e como são 

planejadas e empregadas no contexto operacional na qual a AD está inserida. 

De acordo com o Manual EB20-MC-10.208, Proteção, os princípios da proteção 

são: abrangência, integração, complementaridade, redundância e permanência. 

Desta forma, é mister a análise de como as medidas de proteção orgânicas ativas e 

passivas se apresentam nos escalões superiores, visando a abrangência e 

redundância, e nas Grandes Unidades adjucadas, visando a complementaridade, 

integração e permanência. 

Ainda é necessário, também, o estudo dos escalões subordinados que 

executarão e realizarão de forma descentralizada tais medidas. 

 

3.1 A DISSIMULAÇÃO E A DEFESA ANTICARRO NO ESCALÃO SUPERIOR 

 

3.1.1 A Proteção a Doutrina Militar Terrestre 

 

A revisão do Manual C 6-21 é natural e necessária tendo em vista a necessidade 

de constante atualização da doutrina empregada no Exército Brasileiro. Esta 

evolução doutrinária, essencial para manter o preparo e a operacionalidade, deve ser 

pautada por princípios e fundamentos claros que indicam a direção na qual a Força 

Terrestre deseja seguir. Para este fim, foi publicado em 2019 a 2ª edição do Manual 

EB20-MF-10.102, Doutrina Militar Terrestre.  

Assim, a presente análise visa extrair deste importante manual as premissas 

para estudarmos a proteção na Artilharia Divisionária, principalmente no que tange à 

dissimulação tática e a defesa anticarro. 

O Manual EB20-MF-10.102 elenca os Princípios da Guerra que norteiam as 

ações da Força Terrestre. Dentre estes é apresentado o Princípio da Segurança, que 

é definido como: “medidas essenciais à liberdade de ação e à preservação do poder 

de combate necessário ao emprego eficiente da F Ter”. 

Outro elemento que deve ser considerado no planejamento das operações são 
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os fatores que afetam os conflitos, dentro dos quais está o caráter difuso das 

ameaças. Segundo o mesmo manual, devem ser feitos os reajustes necessários no 

planejamento para o emprego das forças após a verificação das capacidades 

necessárias e as disponíveis, considerando as peculiaridades, deficiências e 

vulnerabilidades da ameaça. 

Desta forma, o emprego de forças irregulares ou infiltradas além de capacidades 

como superioridade aérea ou maior velocidade de ataques blindados devem ser 

considerados quando da análise do fator de combate proteção na Artilharia da 

Divisão de Exército. Dependendo destas capacidades, maior ou menor grau de 

atenção deverá ser dispensada a dissimulação e a defesa anticarro. Como exemplo 

prático, quando um inimigo possui capacidade de conseguir e manter superioridade 

aérea sobre determinada região, a observação aérea sobre os nobres meios de 

Artilharia é facilitada e as medidas de dissimulação, como camuflagem e dispersão 

dos materiais, devem ser aumentadas. 

Outro fator que afeta os conflitos são as novas tecnologias e sua proliferação. 

Ainda segundo o Manual EB20-MF-10.102, “os novos recursos tecnológicos 

acessíveis à sociedade exercem influência direta no planejamento e na condução 

das operações militares”. O próprio manual ainda cita tecnologias como SARP, 

sistemas de monitoramento e sistemas de mísseis e foguetes como tecnologias 

capazes de interferir no planejamento das operações militares. 

Complementando estes entendimentos, o Manual Doutrina Militar Terrestre 

ainda apresenta o Conceito Operativo do Exército, onde cada elemento deve estar 

apto a operar em um ambiente de amplo espectro. Sobre este conceito, o Manual 

ainda afirma que “as operações no amplo espectro podem ser desenvolvidas em 

áreas geográficas lineares ou não, de forma contígua ou não, buscando contemplar 

as diversas atividades que envolvem o emprego de meios terrestres”. 

A luz de todos estes fatores supracitados, existem implicações diretas no 

emprego da Força Terrestre que devem ser analisados no planejamento e na 

execução das operações. 

O Manual EB70-MF-10.102 apresenta a Proteção da Tropa como uma dessas 

implicações. Sobre a Proteção da Tropa, o manual apresenta que: “como reflexo 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 
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preservação do seu bem-estar físico e mental. Assim, as Forças devem ser dotadas 

de [...] sistemas de proteção ativa e passiva”. 

Assim, o emprego da dissimulação tática e da defesa anticarro são, entre outros, 

sistemas essenciais a Função de Combate Proteção e estão alinhados com a 

Doutrina Militar Terrestre. 

Além da importância do tema, a Doutrina Militar Terrestre também estabelece 

fundamentos da execução e planejamento para atender as demandas do combate 

moderno. “Para tal, os elementos da F Ter devem evidenciar as características de 

flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade 

(FAMES)” (BRASIL, 2019). 

Desta forma, o FAMES deverá balizar o planejamento da dissimulação e a 

defesa anticarro na AD. 

 

3.1.2 A Dissimulação e a Defesa Anticarro na DE 

 

Baseado nos fundamentos de emprego, podemos analisar os conceitos 

específicos da dissimulação e da defesa anticarro no escalão enquadrante da AD. 

 A Divisão de Exército é regulada pelo Manual EB70-MC-10.243, Divisão de 

Exército, de 2020. Corroborando com os conceitos de Modularidade e Elasticidade 

do FAMES, a organização da DE não é fixa ou rígida, sendo composta pelos 

elementos necessários ao cumprimento das missões demandadas dentro do 

planejamento operacional ao qual estiver subordinada (BRASIL, 2020). 

Quanto a dissimulação tática, apesar da estrutura modular, a DE pode contar 

com dois elementos previstos a serem atribuídos que contribuem nesta atitude de 

proteção.  

O primeiro elemento é o Grupamento de Engenharia. De acordo com o Manual 

EB70-MC-10.237, Engenharia nas Operações, uma das atividades da Engenharia é 

o Apoio à Proteção, na qual “participa ativamente das medidas de contravigilância, 

como a dissimulação tática, a camuflagem e o emprego de fumígenos” (BRASIL, 

2018). 

Apesar de apoiar a dissimulação, o Grupamento de Engenharia não é o 

responsável e planejador desta atividade no âmbito da DE. Tendo em vista que é 
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uma medida passiva e depende de cada elemento subordinado a execução das 

medidas específicas como afastamento e camuflagem, o Manual EB70-MC-10.243 

prevê que militares especialistas poderão compor o Estado Maior da DE a fim de 

atender às capacidades e competências necessárias para cada missão recebida, 

podendo designar um Oficial de Dissimulação. 

A dissimulação ainda é citada entre as Operações executadas pela DE no 

Manual EB70-MC-10.243, ressalta a tomada de medidas de dissimulação 

principalmente no contexto das operações defensivas. 

Sobre a defesa anticarro, entende-se que a DE não possui elemento de apoio 

ao combate específico para este tipo de proteção, como Companias ou Pelotões 

Anticarros orgânicos. Entretanto, entre as Operações executadas pela DE, o Manual 

EB70-MC-10.243 ressalta a participação de armas anticarro principalmente no 

contexto de ambiente urbano. 

Desta forma, apesar de não possuir estrutura específica para defesa anticarro, 

a DE pode ser mobiliada com tropas deste tipo que poderiam ser destinadas a 

segurança de seu comando e apoios ao combate ou logístico. 

 
 
3.2 A DISSIMULAÇÃO E A DEFESA ANTICARRO NAS GU 
 

O Painel de Manuais do Centro de Doutrina, disponível no site do Comando de 

Operações Terrestre, apresenta todos os manuais válidos em uso no Exército 

Brasileiro. De acordo com este painel, existem quatro manuais específicos de 

elementos de Grande Unidade: C 7-30, Brigadas de Infantaria, de 1984; EB70-MC-

10.309, Brigada de Cavalaria Mecanizada, de 2019; EB70-MC-10.310, Brigada 

Blindada, de 2019; e, EB70-MC-10.311, Brigada de Artilharia Antiaérea, de 2019. 

Em relação a este último manual, a Brigada de Artilharia Antiaérea possui 

especificidades que não a tornam alvo deste estudo. Além de seu emprego, que é 

realizado em diversos níveis, inclusive com subordinação ao Corpo de Exército, que 

difere do emprego da Artilharia Divisionária, não existe citação sobre a defesa 

anticarro ou sobre a dissimulação neste manual (BRASIL, 2019). 
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3.2.1 Brigadas de Infantaria 

 

Existem os seguintes tipos de Brigadas de Infantaria: Brigada de Infantaria 

Motorizada, Brigada de Infantaria Blindada, Brigada de Infantaria de Selva e Brigada 

de Infantaria Paraquedista (BRASIL, 1984). 

O Manual C 7-30, devido a sua data de publicação, tem se apresentado 

defasado, não englobando terminologias mais atuais como Brigada de Infantaria 

Mecanizada e Brigada de Infantaria Leve. Entretanto, a base da composição e 

pressupostos básicos serão utilizados neste estudo. 

Em relação a dissimulação, ao abordar os aspectos de segurança, é citado que 

os comandantes de cada nível são responsáveis pela segurança de seu escalão e 

que toda brigada deve tomar medidas ativas e passivas a fim de evitar a detecção 

do inimigo de seu valor e dispositivo. Sobre o planejamento da dissimulação, 

normalmente, a brigada participa do planejamento do escalão superior, mas estes 

planos não integram suas ordens e planos de operações. (BRASIL, 1984) 

Quanto à defesa anticarro, com exceção da brigada de selva, todas as brigadas 

contam com uma Compania de Infantaria Anticarro, que tem por finalidade 

aprofundar e reforçar os fogos de defesa anticarro da brigada. Além desse elemento 

específico orgânico, o Manual C 7-30 aborda em seu sexto capítulo, Defesa 

Antiaérea e Anticarro, no segundo artigo, especificamente sobre a defesa anticarro. 

(BRASIL, 1984) 

Este capítulo é dividido em Generalidades, Planejamento e Emprego e Medidas 

Contra as Armas Anticarro. Alguns pontos devem ser destacados como: todas as 

armas podem ser empregadas na defesa anticarro com certo grau de eficiência; o 

comandante da brigada define o emprego da compania anticarro; o comandante da 

compania anticarro é o assessor da brigada para assuntos de defesa anticarro e 

responsável pela elaboração do plano de defesa anticarro da brigada e sua 

integração com os demais planos; quando houver presença de blindados inimigos, 

normalmente a brigada recebe apoio compatível com de carros de combate; e, os 

procedimentos no planejamento de emprego dos meios anticarro.  
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3.2.2 Brigada de Cavalaria Mecanizada 

 

Diferentemente do Manual C 7-30, que ainda não foi revisado pelo C Dout Ex, 

o Manual EB70-MC-10.309, Brigada de Cavalaria Mecanizada, é de 2019 e se 

encontra alinhado com as novas diretrizes doutrinárias do Exército. Uma das 

maneiras que isto se expressa é pela atenção à Função de Combate Proteção, que 

é regulada no capítulo VIII, um capítulo próprio neste manual. 

Desta forma, este manual mais moderno se torna um bom referencial para os 

conceitos a serem adotados pela AD, tendo em vista que se trata de um elemento de 

valor equivalente, sendo ambos Grandes Unidades em subordinação direta à Divisão 

de Exército. 

Sobre a dissimulação, além da Operação de Dissimulação, regulamentada 

dentro do capítulo IV, Movimento e Manobra, ao dissertar sobre as Operações 

Complementares, o EB70-MC-10.309 trata no item 8.7, dentro do capítulo VIII, 

Proteção, sobre Medidas de Dissimulação. Neste item, primeiro é abordado os 

conceitos básicos sobre dissimulação, que corroboram com os conceitos 

apresentados neste estudo no Referencial Teórico. Assim, são apresentados os 

seguintes conceitos: Dissimulação, processo de camuflagem ou medida passiva de 

defesa contra observação e ataque aéreo que consiste na colocação de camuflagem 

de modo a dar a impressão de ser parte integrante do meio ou do terreno, evitando 

a detecção pela alteração da aparência normal da posição; Dissimulação Tática,  

conjunto de medidas e ações que procuram iludir o inimigo a respeito da situação ou 

planos táticos; e, Dissimulação Militar, conjunto de atividades destinadas a induzir o 

oponente ao erro, contribuindo para o êxito das nossas operações, normalmente 

associado às Operações de Dissimulação. (BRASIL,2019) 

Como apresentado no Referencial Teórico, este estudo tem como objetivo a 

dissimulação e a dissimulação tática, que interferem na segurança da AD, não tendo 

como objeto de estudo as Operações de Dissimulação e a Dissimulação Militar. 

Quanto ao restante dos conceitos abordados sobre dissimulação no Manual 

Brigada de Cavalaria Mecanizada, em sua maioria dizem respeito às Operações de 

Dissimulação. Desta forma, alguns destes conceitos podem ser aproveitados como 

referência para a aplicação da dissimulação tática, mas não são destinados 
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especificamente para fins de Proteção e, portanto, não necessitam constar nos 

conceitos aproveitados para a AD. 

Os principais conceitos que poderão ser aproveitados serão: dentre as Táticas 

de Dissimulação Militar, será utilizado o Deslocamento Furtivo, tendo em vista que, 

para fins de proteção, deve-se utilizar o deslocamento furtivo à a noite, exigindo bom 

adestramento da tropa e permitindo confundir o sistema de inteligência inimigo; 

dentre as Técnicas de Dissimulação Militar, as mais importantes para fins de 

proteção serão a Localização dos Postos de Comando, reduzindo o tamanho do PC 

e o tráfego de viaturas tendo em vista a importância do sigilo deste órgão, e a 

Localização e Operação de Locais de Apoio Logístico, empregada para diminuir a 

vulnerabilidade das instalações logísticas. (BRASIL, 2019) 

Quanto a Defesa Anticarro, assim como em quase todas as Brigadas de 

Infantaria, na Brigada de Cavalaria Mecanizada é previsto um Esquadrão Anticarro 

Mecanizado. Além disso, é apresentado o conceito de combate anticarro, que é 

definido como o emprego planejado de todas as armas anticarro orgânicas da 

brigada com a coordenação com o apoio de fogo. (BRASIL, 2019) 

Devido às características de emprego da Brigada de Cavalaria Mecanizada, o 

Manual EB70-MC-10.309 prescreve que nas operações ofensivas o combate 

anticarro constará no Plano de Operações. Entretanto, para a Artilharia Divisionária, 

não há hipótese de emprego de armamentos orgânicos como Defesa Anticarro em 

situação ofensiva, com exceção ao próprio apoio de fogo da missão fim da Artilharia. 

 Já nas operações defensivas, o combate anticarro na Brigada de Cavalaria 

Mecanizada deve ser consolidado no Plano de Defesa Anticarro (DAC). 

(BRASIL,2019) 

O Manual ainda define alguns conceitos como: DAC é um sistema que deve ser 

desdobrado em largura e em profundidade em toda a Z Aç e em todas as operações 

realizadas; o Comandante da Brigada deve coordenar o emprego de todos os meios 

anticarros de forma eficiente, assessorado pelo Comandante do Esquadrão Anticarro 

Mecanizado; o plano de DAC é preparado pelo E3 consolidando os planos dos 

escalões subordinados e integrando ao plano de barreiras e ao plano de apoio de 

fogo; e, podem ser empregados todos os meios ativos (fossos e armamentos 

anticarro) e passivos (conjunto de obstáculos naturais) na DAC. (BRASIL,2019) 
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3.2.3 Brigada Blindada 

 

Assim como Manual EB70-MC-10.309, Brigada de Cavalaria Motorizada, o 

Manual EB70-MC-10.310, Brigada Blindada, é recente e em muitos aspectos se 

assimila a aquele Manual. A Função de Combate Proteção também é regulada no 

capítulo VIII. Como os dois manuais foram publicados no mesmo ano, muita das 

informações são iguais ou similares entre ambos, principalmente nos assuntos alvos 

deste estudo. 

Sobre a dissimulação, os manuais são praticamente idênticos com algumas 

poucas mudanças na escrituração dos textos. Este Manual acrescenta somente um 

novo conceito, distinguindo Camuflagem, que seria “a utilização de material natural 

ou artificial sobre pessoal, objetos ou posições táticas com a finalidade de confundir, 

iludir ou provocar a evasão do oponente”, e Cobertura, que seria “a proteção contra 

observação e vigilância”, destacando ainda que ambas são atividades de 

Dissimulação. (BRASIL, 2019) 

Quanto a Defesa Anticarro, apesar das similaridades entre os manuais ainda 

estarem presentes, existem algumas diferenças importantes. Devido as capacidades 

da Brigada Blindada, como poder de fogo e blindagem, não há em sua composição 

uma Subunidade Anticarro. A Defesa Anticarro, portanto, é realizada por todos os 

meios disponíveis como Carros de Combate, lança-rojões e canhões sem-recuo. 

(BRASIL, 2019) 

Outro conceito que diverge entre os manuais é sobre o Combate Anticarro. Esta 

divergência se dá principalmente pois, para a Brigada Blindada, o Combate Anticarro 

é a forma básica de emprego em todas as suas operações. Logo, nas operações, 

toda a Brigada é empregada em prol de neutralizar os Carros de Combate inimigos. 

(BRASIL, 2019) 

 
 
3.3 A DISSIMULAÇÃO E A DEFESA ANTICARRO NOS ESCALÕES 
SUBORDINADOS  
 

Conforme observado nas demais Grandes Unidades subordinadas a DE, a 

dissimulação militar e a defesa anticarro são compostas pela compilação e 

sincronização das ações dos escalões subordinados. Portanto, para se entender 
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como essas áreas se constroem na Artilharia da Divisão de Exército, é necessário a 

compreensão destas capacidades nos escalões subordinados.  

Assim, o Manual C 6-142, Bateria de Comando de Artilharia Divisionária/ 

Agrupamento de Artilharia, estabelece que a segurança imediata do PC da AD é 

responsabilidade da Bateria de Comando e compreende a previsão de medidas 

passivas e ativas de defesa. (BRASIL,1995) 

Quanto as medidas passivas, são estabelecidos quatro fundamentos no mesmo 

Manual, sendo eles: dispersão das Instalações; disfarce das instalações; rigorosa 

disciplina de circulação; e, obras de fortificação de campanha. Todas se alinham com 

o conceito de dissimulação tática e demais princípios apresentados nos escalões 

superiores supracitados. (BRASIL,1995) 

É destacado ainda a dissimulação quanto no emprego das comunicações, 

evidenciando a preocupação da Bia Cmdo/AD deve ter com este conceito. 

Entretanto, esta preocupação com a dissimulação das comunicações hoje está 

englobada na Guerra Eletrônica. Assim, apesar de fator importante da proteção da 

AD, não é objeto de estudo deste trabalho. (BRASIL,1995) 

Quanto as medidas ativas, o manual estabelece o uso de Lança-Rojão (LRoj) 

visando bater as principais vias de acesso de blindados ao PC e, no período da noite, 

o uso das metralhadoras, ambos armamentos orgânicos da Bia Cmdo. 

(BRASIL,1995) 

Desta forma, apesar de não haver a previsão dentro da doutrina da AD de um 

planejamento centralizado, havendo somente princípios norteadores, a Bateria de 

Comando da AD é a responsável pela segurança da área de PC da Artilharia 

Divisionária, dentre estas medidas a dissimulação e a defesa anticarro. 

(BRASIL,1995) 

Quanto aos demais elementos da AD, são constituídos por Grupos de Artilharia 

de Campanha ou Baterias de Artilharia, como de busca de alvos e antiaérea. 

Atualmente, o Manual EB70-MC-10.360, Grupo de Artilharia de Campanha, 

estabelece as atividades e desdobramento dos GAC. Neste Manual, a dissimulação 

tática e a defesa orgânica anticarro não recebem grande atenção.  

Sobre a dissimulação, fica estabelecido que o Oficial de Inteligência (S-2) é o 

responsável pela análise do inimigo e propor medidas de proteção e dissimulação a 
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fim de evitar os ataques aéreos, a busca de alvo e a observação de meios de 

inteligência inimiga. (BRASIL, 2019) 

Quanto à defesa anticarro, a única menção no manual, com exceção do apoio 

de fogo propriamente dito nas operações, é nas Ações contra Blindados, dentro de 

Reconhecimento, Vigilância e Segurança, no Capítulo XIV, o GAC nas Ações 

Comuns às Operações Terrestres. Segundo o Manual EB70-MC-10.360: “a defesa 

anticarro é planejada para cobrir as prováveis vias de acesso de blindados inimigos, 

inclusive as áreas do terreno aparentemente desfavoráveis ao seu emprego”. 

Entretanto, apesar do Comandante do GAC não participar da Segurança da 

Área de Retaguarda (SEGAR), o Grupo pode sofrer ameaças inimigas na Defesa da 

Área de Retaguarda (DEFAR). (BRASIL, 2020) 

Esta informação indica que o GAC usufrui da segurança estabelecida pelo 

escalão superior em sua Área de Retaguarda. Logo, todas as ações estabelecidas 

pelas brigadas subordinadas da DE, tanto nas operações ofensivas ou defensivas, 

quanto nas operações complementares como operações de segurança, geram uma 

relativa segurança na Área de Retaguarda, que beneficia os GAC e a própria AD. 

(BRASIL, 2020) 

Desta forma, vemos que a segurança passiva através da dissimulação e a 

segurança ativa, com ênfase a defesa anticarro, são responsabilidade da Bateria de 

Comando da AD, em relação ao Comando e a área de PC da AD, e orgânica de cada 

GAC que compõem a Artilharia da Divisão de Exército. Ambas ações de segurança 

são orgânicas e de pequeno vulto, devendo ser complementada ao se utilizar da 

segurança de tropas amigas. 

Neste ponto, ressaltasse que como uma Grande Unidade de Artilharia, a AD é 

desdobrada próximo às áreas de retaguarda das Brigadas das Armas Base e aos 

elementos de apoio da própria Divisão de Exército, apoiando seu sistema de 

segurança na proteção proporcionada pelas Grandes Unidades Operativas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

A partir de todos os conceitos apresentados, segue no Apêndice 1 a este 

trabalho uma proposta de capítulo escriturado que poderá ser inserido no novo 

manual da Artilharia Divisionária. 

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho de propor uma atualização para o 

manual da Artilharia da Divisão de Exército no que tange a dissimulação e a defesa 

anticarro foi atingido. Para isto, foi analisado como o Manual C 6-21 apresentou os 

temas, apresentando como estava previsto a dissimulação e a defesa anticarro na 

AD.  

Com a finalidade de atualizar os conceitos apresentados, foram apresentados 

os princípios norteadores da Doutrina Militar Terrestre e a dissimulação e defesa 

anticarro na Divisão de Exército, nas Brigadas de Infantaria e Cavalaria e nos 

escalões subordinados da AD. 

Assim, a proposta apresentada neste trabalho enfatiza o FAMES ao identificar 

que o ambiente complexo e de caráter difuso das ameaças pode se apresentar de 

maneiras diferentes em diferentes conflitos ou fases dos conflitos. Portanto, a 

modularidade e a flexibilidade foram priorizadas. 

Incialmente, há a apresentação de uma introdução ao capítulo Proteção com 

generalidades e princípios básicos comuns a todas as atividades que visam a 

segurança da AD. Nesta proposta, entrariam ainda outros estudos realizados como 

defesa antiaérea e guerra eletrônica. Como sugestão deste trabalho ainda está o 

estudo específico destas outras atividades afetas a função de combate Proteção. 

A proposta deste trabalho parte dos conceitos apresentados nas Brigadas de 

Cavalaria Mecanizada e Brigadas Blindadas. Isto se deve ao fato de serem tropas de 

valor semelhante, isto é, Grandes Unidades Operativas subordinadas a DE, e terem 

seus manuais mais novos e, portanto, mais atualizados com as diretrizes e doutrinas 

vigentes, contudo, sem perder os conhecimentos apresentados nos manuais mais 

antigos como o C 6-21 e o C 7-20. 

As principais mudanças propostas a partir dos textos dos manuais utilizados 

como referência são as seguintes: retirada de conceitos que se aplicam mais 

adequadamente às Operações de Dissimulação e ao combate anticarro, focando nos 

aspectos próprios sobre Proteção; designação específica das responsabilidades de 
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planejamento e execução; e, particularidades da Artilharia, como a utilização da 

segurança proporcionada pelas armas base tendo em vista suas posições estarem 

na área de retaguarda do escalão superior. 

Se destaca ainda o uso do FAMES nesta sugestão, por exemplo: na flexibilidade 

da designação de Oficial de Dissimulação no Estado Maior da AD, baseado na 

proposta apresentada no Estado Maior da DE; recebimento ou não de uma tropa 

específica de defesa anticarro, também baseado no que poderá ocorrer na DE; e, 

integração da segurança dentro das áreas de retaguarda dos escalões superiores 

que facilitarão os trabalhos da AD na função de combate Proteção. 

Desta forma, os objetivos geral e específicos deste trabalho foram atingidos, 

apresentando uma proposta para a atualização do Manual da Artilharia Divisionária 

englobando como a dissimulação e a defesa anticarro serão realizadas da AD. Isto 

foi possível analisando estes conceitos nas Brigadas do Exército Brasileiro e 

abordando as estruturas e suas organizações nestas Grandes Unidades. Foi ainda 

analisado a adaptação necessária destas estruturas a fim de serem aplicadas na AD. 

Desta forma, foi resolvido a problemática apresentada apresentando como o 

planejamento da dissimulação e a defesa anticarro deverão ocorrer no âmbito da AD. 

Ressalta-se ainda que estruturas de planejamento e fiscalização da 

dissimulação e da organização da defesa anticarro são necessárias e cruciais a AD. 

Deve-se considerar ainda que a Artilharia se utiliza da segurança proporcionada 

pelas Brigadas e pela DE as quais apoia e isto gera particularidades que devem ser 

analisadas para se entender como estas estruturas serão utilizadas no cenário que 

será empregada. 
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