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RESUMO 
O estudo tem por finalidade identificar, de forma objetiva, as possibilidades de emprego e limitações 
das Turmas de Caçadores existentes nos Batalhões de Infantaria do Exército Brasileiro. O estudo é 
desenvolvido aplicando-se primeiramente uma revisão literária onde é abordado breve histórico 
nacional, a difusão do emprego do Caçador em outros exércitos e as bases doutrinárias. Após esta 
primeira etapa, serão desenvolvidas entrevistas com Caçadores do Exército Brasileiro, com oficiais e 
sargentos que comandaram frações nas Operações de GLO e por fim um questionário abrangendo 
oficiais e praças visando elencar as principais contribuições do Caçador em missões de GLO. 
 
Palavras-chave: Caçador, Possibilidade de Emprego, Limitações, Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO), Operação Arcanjo, Operação São Francisco, Intervenção Federal na Segurança Pública do 
Estado do Rio de Janeiro 
 

ABSTRACT 
The purpose of the study is to identify, objectively, the employment possibilities and limitations of the 
Hunters Classes existing in the Brazilian Army Infantry Battalions. The study is developed by first 
applying a literary review that addresses brief national history, the diffusion of the Hunter's 
employment in other armies and the doctrinal basis. After this first stage, interviews will be developed 
with Brazilian Army Hunters, officers and sergeants who commanded fractions in GLO Operations and 
finally a questionnaire covering officers and squares aiming to list the Hunter's main contributions in 
GLO missions. 
 
Keywords: Hunter, Possibility of Employment, Limitations, Law and Order Guarantee (GLO), 
Operation Archangel, Operation San Francisco, Federal Intervention in Public Security of the State of 
Rio de Janeiro 
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1 INTRODUÇÃO 

ão Paulo: Atlas, 2008. 

[Adj 11] Comentário: Títulos em 

Negrito e Maiúsculo 



1 INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo de pesquisa expôs o contexto de emprego da Turma de 

Caçadores nas Operações Arcanjo (2010), São Francisco (2014) e Intervenção Federal na 

Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro (2018), caracterizadas pelo emprego do 

Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Tais operações 

ocorreram após evidente declínio do Estado no que tange à esfera da Segurança Pública e 

em resposta às solicitações dos então Governadores do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio 

Cabral (2007-2014) e Luís Fernando Pezão (2014-2018), sendo emitidas as seguintes 

Diretrizes Ministeriais: 

- Nr 15 ̸ 2010 (M Def) – regulando as operações nos Complexos da Penha e 

Alemão (Operação Arcanjo);  

- Nr 09 ̸ 2014 (M Def) – regulando as operações no Complexo da Maré                        

(Operação São Francisco), e 

- Nr 9288 ̸ 2018 – do Presidente da República autorizando a Intervenção Federal 

na Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. 

Celso Amorim, ex- Ministro do Estado da Defesa esclarece que: “Estas operações 

fogem ao padrão normal de atividades das Forças Armadas, que é a defesa da pátria 

em face de ameaças externas”. Contrapondo os aspectos da Operação Arcanjo, 

Operação São Francisco e Intervenção Federal que são consideradas um conflito 

moderno, com mobilização de até milhares de militares ao mesmo tempo em cenário 

urbano. 

“Atualmente, o mundo vive uma guerra não convencional, na 

qual o inimigo é indefinido, não usa uniforme e circula 

livremente junto à população. Nos ambientes operacionais 

modernos, os limites do campo de batalha não são claramente 

visualizados e o uso, cada vez mais intenso, de unidades de 
forças especiais com presença do sniper é essencial para a 

obtenção da vitória”. Coronel Camilo Inacio Cardoso Lelis. 

Revsita Militar Terrestre, Julho a Setembro 2018. 

 
No decorrer da história a utilidade dos caçadores foi muito aumentada no combate 

em áreas urbanas. Eles podem fornecer fogos de precisão de longo ou de curto alcance e 

serem empregados com eficácia para apoiar companhias e pequenas frações. Além de 

engajar alvos a ele atribuídos, o Caçador é um recurso valioso ao comandante para 

proporcionar observação ao longo de vias de acesso e fogos de neutralização durante um 

assalto (DEPARTMENT OF THE ARMY,2002). 

Souza (2010) entende que o emprego de equipes de atiradores de elite por tropas 



ao redor do mundo não é nenhuma novidade. Desde os tempos mais remotos, guerreiros 

tentam se valer da camuflagem e armamentos especiais para, furtivamente, atingir seus 

oponentes. Estes combatentes receberam as mais variadas denominações durante a sua 

história, entre elas: franco-atirador, atirador de escol e, atualmente, são comumente 

chamados de Caçadores (Brasil) ou Snipers. 

No Brasil, o embrião do sistema de armas Caçador tem suas origens ainda no 

século XIX, na Guerra contra Oribe e Rosas. 

Na Guerra contra Oribe e Rosas, o Brasil utilizou cerca de 100 
atiradores de elite alemães, imigrantes ou contratados, que 
foram espalhados entre as unidades brasileiras de Infantaria e 
armados de moderníssimos fuzis Dreyse de agulha. 
Comandados pelo Capitão Francisco José Wildt, da Guarda 
Nacional de São Leopoldo, esses atiradores foram utilizados 
contra os artilheiros de Rosas que se postaram dentro do 
alcance útil de seus fuzis. Os atiradores conseguiram a 
surpresa tática e, assim, o rompimento da posição de Artilharia, 
por onde penetraram os cavaleiros brasileiros do 2o Regimento 
de Cavalaria, comandados pelo Tenente-Coronel Manoel Luiz 
Osório. (DINIZ, 2007, p. 14) 

Segundo Hecksher (2001), o Exército Brasileiro só acordou para a questão no final 

dos anos noventa, quando o EME, ao reorganizar os Batalhões de Infantaria, incluiu nas 

Companhias de Comando e Apoio uma pequena Turma de Caçadores, com duas Equipes 

de dois homens, vinculada ao Grupo da Seção de Operações. Ao mesmo tempo, a 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) foi incumbida de elaborar as Instruções 

Provisórias (IP) denominadas: O Caçador- (IP 21-2). 

O Caçador (Caçd) é um "sistema de armas" de extrema valia para as 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 Caçador é um multiplicador de combate eficiente a disposição de um 

comandante (IP21-2,1998). 

A responsabilidade pelo planejamento do emprego dos Caçadores é do 

comandante da Unidade (ação de conjunto) ou do comandante da fração apoiada (reforço). 

(RESENDE JÚNIOR, 2004). 

As discussões a respeito do emprego do caçador nas operações de GLO baseiam-

se na necessidade de apontar a real contribuição da ação deste militar para o sucesso das 

missões em áreas urbanas. 

1.1 PROBLEMA 

 

Considerando as características peculiares das comunidades cariocas, que as tornam 



um ambiente operacional tridimensional e diferenciado, com suas vielas, becos e labirintos 

sobrepostos onde o Agente Perturbador da Ordem Pública (APOP) possuiu vantagem 

considerável nos deslocamentos por ser profundo conhecedor da comunidade, a 

aplicabilidade do caçador é de grande valia. 

O emprego dos caçadores deve ser priorizado, pois eles possuem grande potencial 

em áreas edificadas. A capacidade desses especialistas em prover apoio de fogo de curto 

ou longo alcance é fundamental, tanto para unidade como para pequenas frações, durante 

seus deslocamentos. Além disso, podem atuar como vetores de busca de dados, como 

plataforma de apoio ao comando e controle e na condução e execução de fogos de assalto 

(EB70-MC-10.303,2018). 

Segundo Nascimento (2012), durante a missão de Paz no Haiti, o caçador se 

destacou através da execução das seguintes tarefas: busca e interdição de alvos, 

monitoramento de regiões de interesse para a inteligência, monitoramento das atividades 

da força adversa, segurança de pontos de bloqueio de estradas e de vias urbanas, reforço 

à segurança de postos de segurança estática e em operações de cerco e vasculhamento. 

Diante do cenário apresentado sobre o emprego do caçador em áreas urbanas, o 

presente estudo tem por finalidade responder a seguinte pergunta: qual foi a importância e 

efetiva contribuição do militar caçador nas operações Arcanjo, São Francisco e Intervenção 

Federal na Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro? 

 
 

1.2 OBJETIVOS 
 

A face do exposto e com a finalidade de direcionar a metodologia do trabalho, foram 

apontados o objetivo geral e os objetivos específicos deste estudo. 

Objetivo Geral 

 
- O objetivo geral desse trabalho é demonstrar a importância da utilização do Caçador 

para o sucesso de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), ocorridas nas 

comunidades do Complexo do Alemão e da Penha (OPERACAO ARCANJO), Complexo da 

Maré (OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO) e Intervenção Federal na Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, nos anos de 2011, 2014 e 2018 respectivamente. 

Objetivos Específicos 
 

- Analisar a importância do caçador para o monitoramento da área de operações e 



conseqüente levantamento de informações que alimentam o comando das operações. 

- Verificar a importância do caçador na proteção da tropa que se encontra em 

deslocamento no interior de uma área urbana. 

-  Apurar suas possibilidades de emprego e limitações em operações de GLO. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 

 
- O presente estudo se justifica pelas freqüentes discussões quanto à utilização ou 

não do Caçador em operações de GLO visto que, apesar da flexibilidade de emprego e das 

inúmeras contribuições que proporciona, a Turma de Caçadores ainda é pouco utilizada e 

mal equipada. 

- Destacar a relevância do emprego do Caçador no levantamento de dados, no 

monitoramento da área de operações e na proteção oferecida às tropas que se encontram 

em incursão pela localidade. 

- Avaliar como as regras de engajamento subsidiam a ação da Turma de Caçadores 

na operação de GLO com o objetivo de minimizar possíveis efeitos colaterais na 

comunidade. 

 
2 METODOLOGIA 
 

Em um primeiro momento será realizado um estudo visando delimitar as possibilidades 

e limitações de emprego do Caçador em ambientes urbanos, levando-se em consideração 

as missões de Garantia da Lei e da Ordem. 

Na etapa seguinte será conduzida uma entrevista com militares que exerceram a 

função de Caçador nas Op Arcanjo,São Francisco ou Intervenção Federal trazendo dessa 

forma uma perspectiva realista das capacidades, possibilidades e limitações de emprego 

encontradas e elencar os resultados positivos de sua participação na missão. 

Numa ação subseqüente, será realizada uma segunda entrevista com oficiais e 

sargentos que desempenharam função de comandante de fração, visando buscar 

informações inerentes à proteção oferecida pelo Caçador e como a presença dos mesmos 

influenciaram nas incursões realizadas pela tropa nas diversas missões executadas. 

Por fim, será realizado um questionário com oficiais e praças que participaram das Op 

Arcanjo, São Francisco ou Intervenção Federal, onde o foco será verificar as reais 

contribuições do Caçador e o efeito psicológico de sua presença  nas operações (Anexo I). 

 



2.1 REVISÃO DE LITERATURA  

 
 

Segundo Furtado (2015, p. 16) os Caçadores são utilizados há bastante tempo nos 

principais exércitos do mundo.  

 Guaita (2010, p. 8) aponta que em todo o mundo, vários exércitos utilizam a 

importante ferramenta que é o Caçador. A sua capacidade em observar o terreno à sua 

frente, aliado ao seu poder de infiltração em sigilo, faz com que ele possa levantar 

informações em tempo real sobre o terreno e o inimigo. 

No Brasil, sua origem remonta à meados do séculos XIX, na Guerra do Prata, 

porém somente em meados da década de 1990 o Exército Brasileiro colocou o Caçador 

em seus quadros. Neste contexto, Cota (2007, p. 9) afirma que no Brasil, os dados 

doutrinários a respeito do Caçador constam de 1973 [...]. No entanto, o Exército Brasileiro 

não utilizou Caçadores até 1980, quando então, [...] em 1997, [...] inseriu nos Quadros de 

Organização (QO) dos Batalhões de Infantaria. 

 Da análise da IP 21-2, que versa sobre a parte técnica do emprego do Caçador, foi 

verificado que o seu correto emprego pode trazer vantagens consideráveis para a 

obtenção dos resultados almejados. 

Ainda na parte técnica, cabe destacar que o emprego de equipamentos modernos 

pode potencializar as habilidades da Turma de Caçadores sendo essa uma preocupação 

constante no combate moderno. 

O Caçador, sem dúvidas, se caracteriza como um multiplicador do poder de 

combate, à disposição de um comandante. Como Moreira (2007, p.23) antes da chegada 

do Caçador, militar dotado de equipamentos óticos e fuzil de alta precisão, os batalhões 

de infantaria não possuíam ferramentas que aliavam uma fonte de informações com 

capacidade de abater inimigos estratégicos. 

Ademais, conforme o Coronel Camilo Inácio Cardoso Lelis, 2018, a missão primária 

do Caçador é proporcionar uma cobertura de disparo preciso, à distância, em alvos 

selecionados e em situações específicas. A missão secundária é coletar informações 

privilegiadas, estratégicas da área de sua cobertura e repassá-las à central de comando. 

A missão do Caçador exige militares capacitados técnica e psicologicamente, desta 

forma, o processo seletivo é de fundamental importância para a obtenção de sistema de 

armas eficaz. 

De acordo com a IP 21-2, a seleção de pessoal é a parte mais crítica e delicada 



para o início da formação do Caçador, podendo se destacar o equilíbrio emocional, 

condições mentais saudáveis, resistência à fadiga, resultados excelentes nas seções de 

tiro com fuzil e ausência de vícios. 

Em harmonia com Silva (2006), tão importante quanto uma boa seleção e formação 

do Caçador é o seu adestramento, que deve ser constantemente conduzido. O Caçador 

deverá ser preparado para atuar de acordo com as características peculiares do Batalhão 

onde serve. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

O levantamento dos dados para essa pesquisa foi realizado através de questionário, 

entrevista e revisão literária. 

 

2.2.1 QUESTIONÁRIO 

Foram distribuídos 89 questionários para oficiais e praças para investigar as 

implicações psicológicas ocorridas nestes militares devido à presença do Caçador e suas 

reais contribuições nas missões. 

A amostra foi selecionada dentro do universo de militares da Brigada Paraquedista, 

tropa que é constantemente empregada em missões de GLO devido ao seu grau de 

adestramento, trazendo dessa maneira uma visão mais realista para o trabalho. Os 

questionários foram entregues pessoalmente ou através de email. 

Acrescentando a isto foi feito o estudo dos dados coletados no trabalho investigativo 

compreendido por entrevista com militares (Caçadores e Comandantes de fração) 

buscando informações sobre as possibilidades e limitações no emprego do Caçador, os 

resultados positivos alcançados por estes nas operações, a proteção oferecida à tropa e 

a influência de sua presença na realização de incursões. 

 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 As questões levantadas nesse trabalho visam levantar aspectos importantes quanto 
ao emprego da Turma de Caçadores nas operações Arcanjo, São Francisco e Intervenção 
Federal. 

 Foram realizadas entrevistas com militares que exerceram a função de Caçador em 

missões de GLO. Nessa entrevista buscou-se um prisma realista das capacidades, 



possibilidades e limitações de emprego encontradas e elencar os resultados positivos de 

sua participação na missão.  Como resultado ficou constatado: 

a. CAPACIDADES 

1) Infiltrar sem ser visto e ocupar posições privilegiadas que lhe proporcionarão 

uma visão do terreno diferente da tropa que incursiona na localidade; 

2) Levantamento de alvos; 

3) Neutralizar alvos pontuais à distâncias consideráveis; 

4)  realizar monitoramento de multidões, pontos estratégicos e áreas de interesse; 

5)  Prover a segurança das tropas que se encontram no interior da localidade; 

6) Monitorar possíveis rotas de fuga dos APOP; e 

7) Assessorar diretamente o comando da operação com informações atualizadas 

e precisas no intuito de ampliar a consciência situacional, sendo os "olhos e 

dedos" do Comandante, colaborando de maneira efetiva no processo de tomada 

de decisão.  

 

b. LIMITAÇÕES DE EMPREGO 

1)  Amparo legal para neutralizar alvos; 

2) Necessidade de solicitar permissão para neutralizar alvos, perdendo-se por 

diversas vezes o momento oportuno para realizar o disparo; 

3)  Dificuldade para estabelecer posições seguras e com comandamento; 

4)  Armamento e equipamentos ópticos nem sempre em condições ideais de 

emprego; e 

5) Por vezes, são subempregados pois o comandante das operações desconhece 

suas possibilidades de emprego e consequentemente não participam diretamente 

dos planejamentos. 

    

c. RESULTADOS POSITIVOS ALCANÇADOS 

1)  Identificação de bocas de fumo; 

2) Monitoramento da rotina dos APOP, sendo possível compreender sua 

sistemática de atuação; 

3)  Redução do efeito colateral; e 

4) Reajuste no planejamento inicial levando-se em consideração as observações 

dos Caçadores, havendo mudança na estratégia e emprego da tropa.  



 

Por intermédio das entrevistas realizadas com os oficias e sargentos que 

desempenharam função de comandante de fração, visando buscar informações inerentes 

à proteção oferecida pelo caçador e como a presença dos mesmos influenciaram nas 

incursões realizadas pela tropa, nos restou claro os seguintes aspectos: 

 

1) Auxílio imponderável na orientação da tropa durante a incursão no interior das 

localidades, indicando as melhores vias de acesso a serem tomadas para o 

cumprimento das diversas missões; 

2) Realização da cobertura da tropa na retaguarda e flanco guarda;  

3) Execução de alerta oportuno quanto à aproximação de APOP, evitando que a 

tropa seja surpreendida; e 

4) Efeito moral e psicológico positivo, pois a tropa se sente mais protegida. 

Foi disponibilizado um questionário aos militares, de todos os postos e graduações, 

no intuito de se obter uma visão mais abrangente e fidedigna à respeito de como o 

emprego desse sistema de armas se traduz na prática. 

O primeiro questionamento buscou esclarecer qual posto ou graduação dos 

participantes da pesquisa, tentando dessa maneira demonstrar a capilaridade e 

abrangência do assunto em estudo. Pôde-se perceber que a amostra em questão 

caracteriza-se por ser bastante heterogenia, possuindo representatividade em todos os 

níveis hierárquicos de um Batalhão de Infantaria. 

 

TABELA 1 – Posto ou graduação dos militares que participaram das Missões Arcanjo, 
São Francisco e Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

 

Coronel ̸ TC 1 1,1% 
Maj ̸ Cap 28 31,5% 
Ten ̸ Asp 6 6,9% 
St ̸ Sgt 20 23% 
Cb ̸ Sd 34 39,1% 

TOTAL 89 100,0% 

Fonte: o autor   

 
 

Grupo Amostra 

Função 
Valor Percentual 

absoluto  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 1 – Posto ̸ Grad dos militares participantes das Op GLO no Estado Rio de Janeiro.                                                                                                                             
Fonte: o autor 

 
Em seguida, foi questionado qual a missão que o militar participou, tentando 

dessa forma buscar um subsídio para avaliar a experiência em Operações de GLO dos 

participantes, permitindo-se como possibilidade de resposta mais de uma opção. 

 

 

TABELA 2: Missões de GLO em que foi empregado. 
 
 

 

Operação Arcanjo 30 33,7% 
Operação São Francisco 35 39,3% 

Intervenção Federal no Rio de 
Janeiro 

72 80,9% 

Grupo Amostra 

Compreensão Total 
Valor Percentual 

absoluto  



 

TOTAL 137 153,9% 
 

                                 Fonte: o autor 

 

A partir deste resultado percebe-se que boa parte dos militares, participaram de mais 

de uma das missões tidas como opção para escolha. Isso ressalta o freqüente emprego do 

Exército em missões de GLO nas comunidades cariocas e a necessidade de táticas, 

técnicas e procedimentos para proporcionar segurança à tropa. 

Na sequência, foi questionado qual a função desempenhada, abrindo-se como 

possibilidade de resposta mais de uma opção, tendo em vista que o problema na 

segurança pública no Estado do Rio de Janeiro é um drama que se arrasta há anos e se 

tornou recorrente o emprego de tropas federais. Sendo assim, o mesmo militar pode ter 

desempenhado diferentes funções de acordo com sua ascensão na carreira, visto que há 

uma lacuna temporal de 8 anos desde que tropas das Forças Armadas foram empregadas 

na Missão Arcanjo em 2011. 

TABELA 3: Funções exercidas 

 

 

 

Cmt Btl 1 1,1% 
Membro do EM 8 9% 
Cmt Cia 9 10,1% 
Cmt Pel 28 31,5% 
Adj Pel 8 9% 
Cmt GC 17 19,1% 
Cmt Esquadra 13 14,6% 
Sd 26 29,2% 

TOTAL 110 123,6% 

Fonte: O autor   

Grupo Amostra 

Função 
Valor Percentual 

absoluto  



. 
 

GRÁFICO 3 – Funções exercidas. 
Fonte: O autor 

Após terem sido obtidos parâmetros para inferir os postos ̸ graduações , quais missões 

participou e as funções exercidas, deu-se continuidade ao questionário. 

Foi argüido aos participantes, o quão importante consideravam o emprego do 

sistema de armas Caçador para o sucesso de operações de Garantia da Lei e da Ordem 

(GLO) em comunidades cariocas. 

 

TABELA 4 - Opinião absoluta e percentual acerca da importância do emprego do sistema 

de armas Caçador para o sucesso de operações de GLO em comunidades 

cariocas. 

 

 

 

SIM 80 89,9% 
NÃO 9 10,1% 

TOTAL 89 100,0% 

Fonte: O autor   
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GRÁFICO 4 – Importância do emprego do sistema de armas Caçador para o sucesso de 

operações de GLO em comunidades cariocas 

Fonte: O autor 

A partir deste resultado, onde a grande maioria sinalizou positivamente ao 

questionado, fica evidenciado de forma cabal que o Caçador, quando empregado em 

circunstâncias operativas, onde a observação do terreno é limitada, a movimentação da 

tropa canalizada por becos e vielas e as ameaças não são facilmente identificadas, 

contribui de maneira decisiva para o sucesso das operações. 

Dando prosseguimento, foi questionado se estava previsto em Quadro 

Organizacional (QO) das Organizações Militares (OM) que participaram das operações, a 

existência da Turma de caçadores. 

 

 
TABELA 5 - Afirmativa absoluta e percentual acerca da existência efetiva da Turma de 

Caçadores na Organização Militar (OM) conforme previsto no Quadro de 
Organização de Pessoal e Material (QOPM). 

 

 

 

SIM 52 58,4% 
NÃO 37 41,6% 

TOTAL 89 100,0% 

Fonte: O autor   
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GRÁFICO 5 – Atendimento ao que prescreve o QOPM da unidade, referente à 
existência efetiva da Turma de Caçadores. 
Fonte: O autor 

A partir deste resultado, torna-se perceptível o quanto o Exército Brasileiro 

necessita evoluir nesse sentido. Essa defasagem verificada entre o que está previsto em 

QO e a existência efetiva da Turma de Caçadores, muito se dá pela falta de material 

específico para dotação das equipes como também pela falta de conhecimento tático por 

parte dos comandantes e elementos do estado maior, que deixam de empregar um meio 

nobre, capaz de cumprir uma gama de missões, por desconhecer suas possibilidades. 

Nesse ínterim, torna-se oportuno abordar a questão das possibilidades e limitações 

da Turma de Caçadores. Sempre que necessário empregar a Turma de Caçadores, o 

militar mais capacitado para determinar as reais possibilidades de execução de determina 

missão que envolva a Turma de Caçadores é o próprio Caçador. Sendo assim, o Adjunto 

de Operações do Batalhão (S3) coordena o emprego do Caçador assessorado 

diretamente por eles, conforme prescreve a IP21-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 6 - Opinião absoluta e percentual acerca da eficiência da Turma de Caçadores 

como meio para o monitoramento de área e coleta de dados, caracterizando-se 

como elemento fundamental para a obtenção de uma consciência situacional 

fidedigna e atualizada. 

 

 
 

 

SIM 82 92,1% 
TALVEZ 6 6,7% 
NÃO 1 1,1% 

TOTAL 89 100,0% 

Fonte: O autor   

 
GRÁFICO 6 – Turma de Caçadores como elemento fundamental para a obtenção de uma 

consciência situacional fidedigna e atualizada. 
Fonte: O autor 

Tomando por base este produto, percebe-se a credibilidade que é depositada sobre 

a equipe de Caçadores de um Batalhão. Isso se deve à sua elevada flexibilidade, 

capacidade de infiltração empregando diversas técnicas, vindo a ocupar com 

antecedência  posições elevadas, com comandamento sobre as áreas adjacentes, 

obtendo privilegiados campos de observação e de tiro. Assim, a Turma de Caçadores 

configura-se como uma eficiente fonte de informações sobre a área de operações. 
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TABELA 7 - Concepção absoluta e percentual acerca do sentimento de segurança, ao 

saber da existência de equipes de Caçadores realizando o monitoramento do 

terreno e em condições de intervir, caso necessário. 

 

 

 

SIM 89 100,0% 

TOTAL 89 100,0% 

Fonte: O autor   
 

GRÁFICO 7 – Sentimento de segurança, ao saber da existência de equipes de 

Caçadores realizando o monitoramento do terreno e em condições de intervir, caso 

necessário 
Fonte: O autor 
 

 A partir deste resultado, observa-se de maneira contundente a influência positiva da 

presença do caçador no psicológico da tropa. Saber que há militares, ocupando posições 

com comandamento sobre toda a área de operações, capazes de acertar o torso de um 

homem à uma distância de 600m, permite ao militar que executa sua incursão no terreno, 

os sentimentos de confiança e segurança. Em contra partida, nos APOP isso se revela de 

maneira inversa. O medo é instaurado. Sua moral declina. Inevitavelmente há por parte 

deles, uma preocupação maior quanto à sua integridade física, pois sabem que a qualquer 

momento, poderão ser alvejados por um disparo de neutralização, caso venham a tomar 

uma postura ofensiva em relação à tropa. 
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TABELA 8 - Afirmativa absoluta e percentual acerca do apoio prestado diretamente pela 

Turma de Caçadores, seja por informações atinentes ao APOP (Agente 

Perturbador da Ordem Pública), seja por fogos de precisão, possibilitando 

assim o desengajamento. 

 
 

 

SIM 46 51,7% 
NÃO 43 48,3% 

TOTAL 89 100,0% 

Fonte: O autor   
 

GRÁFICO 8 – Apoio prestado diretamente pela Turma de Caçadores, seja por informações 
atinentes ao APOP (Agente Perturbador da Ordem Pública), seja por fogos de precisão. 
Fonte: O autor 

Esse resultado está intimamente ligado à dois fatores: missão (principal e secundária) 

da Turma de Caçadores e Regras de Engajamento. 

Sabemos que o Exército Brasileiro pauta sua conduta na legalidade e legitimidade. 

Sendo assim, a Turma de Caçadores tem suas ações norteadas por rígidas Regras 

de Engajamento. 

Baseado na Diretriz Ministerial Nr 15 ̸ 2010, de 04 de Dezembro de 2010, que 

preconiza as Regras de Engajamento da Operação Arcanjo, podemos destacar as 
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seguintes definições existentes no documento: 

 

1. Intenção hostil 

- É o propósito de praticar ato delituoso, evidenciado por atitudes e comportamentos 

suspeitos, indicando a possível ocorrência de hostilidade, com ameaça à integridade física 

de pessoas ou danos ao patrimônio. 

2. Ato hostil 

- É a ação agressiva e deliberada com o intuito de provocar os efeitos lesivos ou 

danosos contra, respectivamente, pessoas ou patrimônio. 

3. Autodefesa 

- É o emprego ponderado, proporcional e legítimo da força por parte de militar ou da 

tropa contra oponente, que cometa ato hostil, com o propósito de garantir e salvaguardar o 

pessoal, o material e as instalações. 

4. Legítima defesa 

- É o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou 

iminente, a direito próprio ou de outrem, proporcionalmente à violência sofrida e apenas até 

cessar a agressão. 

5. Reação mínima 

- É a menor intensidade de violência, suficiente e necessária, para repelir ou prevenir 

o ato hostil, se possível, sem danos ou lesões. 

6. Oponente 

- É todo indivíduo, atuando integrado a uma força adversa ou isoladamente, que 

demonstre intenção ou promova ato hostil. 

7. Forças Adversas 

- São pessoas, grupos de pessoas ou organizações cuja atuação comprometa o pleno 

funcionamento do estado democrático de direito, a paz social e a ordem pública. 

 
 



 
 
 
 
 

8. Eficiência 

- A fração militar deverá realizar suas atribuições com presteza, perfeição e 

rendimento funcional, apresentando resultados positivos para a segurança própria, de 

outrem ou das instalações. 

9. Proporcionalidade 

- Há que ser observada uma correspondência entre a ação e a reação do oponente, 

de modo a não haver excesso por parte do integrante da Força de Pacificação em 

operações, a fim a ser preservada ou restabelecida a segurança do local.  

10. Força mínima  

- É o menor grau de força necessário para, assegurando o cumprimento das ações 

anteriormente especificadas, desestimular o oponente a prosseguir nos seus atos, 

causando-lhe o mínimo de danos possível, seja sobre sua pessoa (dano físico ou psíquico), 

seja sobre o seu patrimônio. 

De posse dessas definições e das respostas obtidas podemos fazer as seguintes 

inferências: 

1) A tropa sempre é empregada utilizando-se o menor nível de força possível para 

cessar a agressão. Isso se traduz de maneira prática, seguindo fielmente as regras 

de engajamento supracitadas.  

2) Na maior parte das vezes, o caçador intervém por meio da informação, relatando 

ao escalão superior os acontecimentos em tempo real, contribuindo sobremaneira 

para a construção de uma consciência situacional lídima e atualizada. 

3) Aos elementos de manobra o apoio se dá de maneira primária através de 

informações e de forma secundária pelo fogo. Cabe ressaltar que essa conclusão 

não se opõe ao que foi afirmado pelo Coronel Camilo Inácio Cardoso Lelis, uma vez que 

se trata de uma operação de GLO onde as regras de engajamento no tocante à letalidade 

das ações são diferentes do combate convencional. A fiel observância das Regras de 

Engajamento, evitam possíveis excessos no uso da força por parte da tropa e nem 

sempre o tiro de neutralização será autorizado ou se fará necessário, se tornando a 



última instância.   

4) Por vezes, a Turma de Caçadores sofre com a morosidade no tráfego das 

informações por ela levantada, pois não raro de acontecer, não há comunicação 

direta entre ela e os elementos de manobra. A informação precisa transitar por toda 

a cadeia de comando até chegar na ponta da linha, o que pode ferir o princípio de 

oportunidade e até mesmo o de segurança.  

TABELA 9 - Opinião absoluta e percentual acerca da necessidade de ampliação do 

emprego, à luz das Regras de Engajamento, do Sistema de Armas Caçador em 

Operações de GLO. 

 

SIM 87 97,8% 
NÃO 2 2,2% 

TOTAL 89 100,0% 

Fonte: O autor   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRÁFICO 9 – Necessidade de ampliação do emprego, à luz das Regras de  Engajamento, do 

Sistema de Armas Caçador em Operações de GLO. 

Fonte: O autor. 

  

De posse desse resultado percebemos que os militares que já foram 

experimentados em missões de GLO, percebem e valorizam a importância do Caçador 

para o êxito da missão. 

 Porém sabemos que para ampliar o emprego, teremos que avultar a formação 
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desses militares e o Exército não dispõe de um centro de formação de Caçadores. Essa 

missão fica relegada à alguns Comandos Militares de Área e sem a devida continuidade 

nos trabalhos de adestramento, capacitação e prontidão. Esbarramos ainda na falta de 

materiais adequados, tais como: fuzil de precisão, materiais optrônicos diversos como 

telêmetro laser, lutas de precisão com visão noturna e termal, munição de precisão e 

câmera de vídeo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao finalizarmos o presente estudo, é conveniente recordarmos os objetivos visados 

inicialmente e relacioná-los com o desdobramento da pesquisa, permitindo dessa maneira 

concluirmos se foram alcançados. Por meio desse estudo pudemos evidenciar as inúmeras 

possibilidades de emprego do Sistema de Armas Caçador em Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem, principalmente nas áreas das comunidades cariocas . Constatamos que o 

Caçador quando empregado na plenitude de suas capacidades, torna-se elemento de 

grande valia ao Comandante da operação, obtendo informações fidedignas e atuais da 

área de atuação do Batalhão, contribuindo de maneira cabal para a construção de uma 

consciência situacional coerente e realista, sendo um valoroso orientador no processo de 

tomada de decisão. 

 Através da revisão de literatura foi evidenciado que apesar de sua origem no Brasil 

remeter ao século XIX na Guerra contra Oribe e Rosas, onde o Exército Brasileiro se valeu 

de atiradores alemães, a doutrina empregada pela Turma de Caçadores só começou a 

receber a devida importância no final da década de 1990, quando foi determinada a criação 

da Turma de Caçadores, por ocasião da reestruturação dos Batalhões de Infantaria e a 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) ficou com a responsabilidade de elaborar as 

Instruções Provisórias para regulamentar a atividade âmbito Exército Brasileiro. 

 Por intermédio das entrevistas e questionários realizados pudemos evidenciar as 

capacidades e limitações da turma de caçadores. Restou claro que as capacidades do 

Caçador vão do psique ao tático. Influenciam positivamente o psicológico da tropa, pois se 

sentem mais seguros e negativamente ao APOP, tendo em vista que a tomada de uma 

atitude agressiva em relação à tropa poderá resultar em sua neutralização.  Ocupam 

posições altas e privilegiadas colaborando diretamente no monitoramento da área de 

operações. Com seus fogos precisos, alongados e em alvos selecionados multiplicam o 

poder de combate da tropa, realizam a cobertura nos deslocamentos no interior da 



localidade, conduzem a tropa pelas melhores vias de acesso e assessoram diretamente o 

comando da operação com informações oportunas e de alto valor estratégico. Todavia, 

suas limitações são delineadas principalmente por dois fatores: qualidade dos materiais à 

eles fornecidos (armamento, optrônicos e munição) e conhecimento por parte do comando 

com relação ao seu correto emprego e possibilidades de atuação, incorrendo por vezes no 

seu subemprego ou até mesmo no seu esquecimento. 

 Por fim, não restam dúvidas que a Turma de Caçadores é um valoroso instrumento 

multiplicador do poder de combate de uma tropa e que nos conflitos contemporâneos, 

caracterizados pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambigüidade, esse nobre 

sistema de armas se configura como imprescindível assessor na construção de uma 

consciência situacional e inestimável esteio para o processo de tomada de decisão. 
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