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RESUMO 

 

CORDEIRO, Fábio Henrique. O emprego do atirador de precisão como integrante do 

grupo de combate do pelotão de cavalaria mecanizado em ações de reconhecimento. 

Resende: AMAN, 2019. Monografia. 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o emprego do atirador de precisão inserido no grupo 

de combate de um pelotão de cavalaria mecanizado em ações de reconhecimento. A importância 

de se ter um constante aprimoramento da força parte do princípio de estar sempre à frente do 

adversário, uma vez que este também desenvolve novos métodos de combate. Partindo deste 

princípio, o objetivo da pesquisa é o de salientar as possibilidades do atirador de precisão, sua 

contribuição no cumprimento das missões do grupo de combate, suas limitações, preparo e 

material necessário. O resultado apurado na pesquisa conduz à sequência de trabalhos que 

devem ser feitos visando inserir este elemento na doutrina da Cavalaria Mecanizada, para ser 

empregado de maneira eficiente no contexto da guerra moderna. 

 

Palavras-chave: Atirador de precisão. Pelotão de Cavalaria Mecanizado. 

Reconhecimento. Grupo de Combate. Forças Armadas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

CORDEIRO, Fábio Henrique. The use of the designated marksman as part of the squad of 

the mechanized cavalry platoon in reconnaissance operations. Resende: AMAN, 2019. 

Monograph. 

 

 

This paper aims to analyze the use of the designated marksman inserted in the squad of a 

mechanized cavalry platoon in reconnaissance operations. The importance of having a constant 

improvement of the armed forces assumes the principle of being always ahead of the opponent, 

since this one also develops new methods of combat. Based on this principle, the objective of 

the research is to emphasize the possibilities of the designated marksman, its contribution in the 

accomplishment of the missions of the squad, its limitations, preparation and necessary 

material. The result obtained in the research lead to the sequence of works that must be done in 

order to insert this element in the doctrine of Mechanized Cavalry, to be used efficiently in the 

context of modern warfare. 

 

Keywords: Designated Marksman. Mechanized Cavalry Platoon. Reconnaissance. Squad. 

Armed Forces. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início dos combates, estar à frente da situação do inimigo e terreno era 

fator primordial de uma vitória. Diante disso, o reconhecimento sempre possuiu papel 

fundamental no campo de batalha, e, no cenário atual, não poderia ser diferente. 

Os reconhecimentos, de modo geral, são ações feitas por tropas mais leves e ágeis 

que a maioria das tropas empregadas nas operações propriamente ditas, utilizando-se dessas 

características para evitar o contato, quando isso se fizer necessário, tendo em vista que sua 

função principal não é a de engajar-se decisivamente, mas sim de obter informações sobre o 

inimigo, terreno, etc. 

Pensando nesse sentido, o Exército Brasileiro decide criar o pelotão de cavalaria 

mecanizado (Pel C Mec) e o pelotão de exploradores (Pel Exp), capazes de realizar, além de 

outras coisas, ações de reconhecimento. Trataremos neste trabalho apenas do pelotão de 

cavalaria mecanizado. 

Por ser uma fração mista, composta de alguns elementos blindados, é capaz de 

realizar os mais diversos tipos de missões, como operações ofensivas, defensivas e 

reconhecimento, etc. Em sua atuação num reconhecimento, faz-se necessário a autonomia das 

frações que constituem o pelotão devido à grande dispersão que se cria, tendo em vista a frente 

do pelotão que é de 4km em um reconhecimento de eixo, por exemplo. 

O grupo de combate do pelotão, composto por 11 homens, sofre da mesma 

deficiência que o grupo de combate do pelotão de infantaria, desprovido de uma unidade que 

consiga fazer fogo seletivo à uma distância maior que a tropa convencional. 

Apesar de contar com uma metralhadora .50, esta não se faz utilizável em qualquer 

terreno, tendo em vista a mobilidade restrita da viatura e o elevado peso da peça, lembrando 

que em uma operação de reconhecimento a velocidade de deslocamento é fator fundamental. 

Com o atirador de precisão, seria possível fazer frente à ninhos de metralhadora, 

lançadores de mísseis anti-carro (AC), dentre outros, de maneira rápida e precisa, sem expor 

desnecessariamente a viatura e a tropa, diminuindo as baixas em combate e aumentando 

significativamente o desempenho desta fração. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

Nosso tema de pesquisa insere-se na área de Operações Militares, conforme definido na 

Portaria no 517, de 26 SET 00, do Comandante do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000). 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 A incorporação do atirador de precisão (At Prcs) no Exército Brasileiro é algo que vem 

sendo feito de maneira descentralizada, nas unidades dos mais variados comandos militares de 

área, haja visto que não há um manual que padronize os procedimentos para tal, advindo daí a 

necessidade de se criar um método para formação, preparo e emprego deste elemento. 

 Sua introdução nos diversos pelotões é sugerida por Pires (2017): 

“...encontrando emprego em todos os tipos de pelotões do Exército Brasileiro, como 
o Pelotão de Fuzileiros, Pelotão de Fuzileiros Blindado, Pelotão de Fuzileiros 

Mecanizado, Pelotão de Cavalaria Mecanizado e até mesmo no Pelotão de 

Exploradores, que apesar de possuir uma organização diferente, também encontraria 

espaço para o At Prcs em seus quadros.” 

 

 Este trabalho ainda, reúne de forma concisa os métodos para formação, preparo e 

emprego do At Prcs do pelotão de infantaria, adaptado à realidade do Exército Brasileiro. 

Diante disso, entende-se não uma necessidade, mas uma maneira ímpar de aumentar o 

poder de combate do GC do Pel C Mec de forma pouco dispendiosa e aproveitando os meios já 

existentes, aumentando a independência do mesmo e acelerando a velocidade do 

reconhecimento, fator fundamental no teatro de operações, como descrito no manual do pelotão 

e esquadra de infantaria americano FM 3-21.8: 

“One designated marksman per fire team creates two highly flexible balanced teams 
with a squad automatic weapon, grenade launcher, and precision-fire rifleman in 
each. This combines increased situational awareness and target acquisition with 
precision point and area suppression.” 
 

 Ou seja, a inclusão de um atirador de precisão aumenta a flexibilidade e balanceia a 

esquadra, existindo uma maior proporcionalidade entre a eficiência dos armamentos utilizados, 

com fogo seletivo e supressão de área. 
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2.2 Referencial metodológico e procedimento 

 

 Nesta seção do texto serão apresentados o problema formulado para nossa pesquisa, 

as hipóteses levantadas e os objetivos gerais do TCC. Definiremos ainda os parâmetros e passos 

da pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema, indicando o processo desenvolvido desde 

a seleção até a confecção e execução dos instrumentos de pesquisa, o que está descrito a seguir. 

 Considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento dos procedimentos 

militares visando um melhor cumprimento de missões e diminuição das fatalidades em 

combate, e, considerando o aumento das operações de garantia da lei e da ordem no contexto 

atual do Exército Brasileiro, houve um aumento do emprego do atirador de precisão dentro dos 

pelotões de infantaria. 

 Partindo deste princípio, surgem os questionamentos: 

 - Por que não utilizar este elemento nos diferentes pelotões do Exército Brasileiro? 

 - Qual o nível de aprimoramento nas operações ao utilizar este elemento inserido no 

Grupo de Combate do Pelotão de Cavalaria Mecanizado nas diferentes ações de 

reconhecimento? 

 - Estaria a Cavalaria do Exército Brasileiro apta a adestrar este elemento? 

 O objetivo geral deste TCC é o de evidenciar a atuação do atirador de precisão, sua 

contribuição para o pelotão, servindo de embasamento para futura inserção deste elemento nos 

futuros manuais de cavalaria. 

 Objetivos específicos: 

 - Expor as caraterísticas do atirador de precisão, suas peculiaridades e necessidades 

particulares; 

 - Inserção do atirador de precisão no GC do Pel C Mec; 

 - Atuação do atirador de precisão nas diversas ações de reconhecimento. 

 Para delimitação do tema foi utilizado prioritariamente o trabalho de autoria de PIRES 

(2017), o qual contribuiu de maneira efetiva para a conclusão do trabalho e o manual de 

campanha americano FM 3-21.8 The Infantry Rifle Platoon and Squad, uma vez que a literatura 

nacional carece de informações a respeito. 

 A seguir foi feita uma pesquisa bibliográfica no caderno de instrução de cavalaria CI 

2-36 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado, a fim de adaptar o conhecimento integrando a atuação 

dos elementos em uma mesma operação. 
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 Por fim, confrontando os dados com a hipótese proposta, será desenvolvido um 

trabalho que mostre os principais aspectos da utilização do atirador de precisão inserido no GC 

do Pel C Mec nas ações de reconhecimento. 
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3 CARACTERÍSICAS, POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DO PELOTÃO DE 

CAVALARIA MECANIZADO 

 

 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado é uma tropa muito flexível e atua de maneira 

extremamente descentralizada. Este capítulo tem como objetivo conhecer o pelotão e sua 

atuação no campo de batalha. 

 

3.1 Generalidades 

 

Segundo o Caderno de Instrução “(CI) 2-36/1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado 

(2006)”, o Pel C Mec é a fração básica das tropas mecanizadas e constitui-se pelos grupos:  

Grupo de Comando (Gp Cmdo), que tem a missão de possibilitar ao comandante do 

pelotão o exercício do comando, dotado de uma viatura tática leve (VTL), permite ao 

comandante agir rapidamente em qualquer frente do pelotão. 

Grupo de Exploradores (G Exp), está apto a executar ações de reconhecimento a pé ou 

embarcado, prover segurança nos flancos, realizar golpes de sonda, atuar como seção de 

metralhadoras em base de fogos, realizar o ataque a pé como GC e desempenhar diversas 

funções especiais, como mensageiro e elemento de ligação. É dotado de duas patrulhas com 

duas VTL cada, garantindo a elevada mobilidade necessária ao G Exp, permitindo ainda que 

este se divida e realize mais de uma missão simultaneamente. 

Seção de Viaturas Blindadas Sobre Rodas (Seç VBR), que é o elemento de choque do 

Pel, estando apta a realizar ações de reconhecimento, de segurança, de defesa e de ataque. É 

dotada de duas viaturas blindadas de reconhecimento (VBR) EE-9 Cascavel, que utiliza como 

armamento principal um canhão 90mm, além de duas metralhadoras MAG, uma coaxial e outra 

antiaérea. É o meio mais nobre do pelotão, normalmente atuando em reforço ou então liderando 

o movimento quando a ação do inimigo é iminente. 

Grupo de Combate (GC), que é o elemento de combate a pé do Pel. Destina-se 

basicamente a formar o combinado Seç VBR-GC (CC e Fuz), tanto para ações ofensivas quanto 

defensivas. Pode ser empregado na realização de pequenas ações de reconhecimento, 

balizamento e limpeza de eixos, particularmente quando o G Exp estiver empenhado em outras 

missões. Utiliza a viatura blindada de transporte de pessoal (VBTP) EE-11 Urutu, que possui 

como armamento coletivo uma metralhadora M2 Browning .50. 

Peça de Apoio (Pç Ap), que é o elemento de apoio de fogo indireto do Pel. 

Normalmente, por ser a última fração, é responsável pela segurança da retaguarda. Conta com 



16 

 

 

uma VBTP (sem a metralhadora M2) ou, dependendo da disponibilidade de meios, pode utilizar 

também uma viatura marruá cargo. É outro meio nobre, pois permite atingir alvos abrigados, 

blindados ou não, que inibem o avanço do pelotão. 

 

Figura 1 – Organização do Pel C Mec 

 

Fonte: BRASIL, 2006 p. 16 
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3.2 Características 

 

Devido à grande variedade de viaturas e missões que o pelotão tem de cumprir, é grande 

também a quantidade de características do pelotão, segundo o CI 2-36: 

a. Mobilidade - Resultante da grande velocidade em estrada, da possibilidade de 

deslocamento através campo, da capacidade de transposição de obstáculos e do raio 

de ação das suas viaturas. 

b. Potência de fogo - Assegurada pelo seu armamento orgânico, que o habilita a 

executar fogos diretos e indiretos, utilizando-se de seus canhões, seu morteiro e suas 

armas automáticas (metralhadoras e lançadores de granadas), além das armas de 

dotação de cada um de seus integrantes. 

c. Proteção blindada - Proporcionada, em grau relativo, pela blindagem de parte de 

suas viaturas, que protegem as suas guarnições contra os fogos de armas portáteis e 
estilhaços de granadas de morteiros e de artilharia, possibilitando realizar o combate 

embarcado. 

d. Ação de choque - Resultante da combinação da mobilidade, da potência de fogo e 

da proteção blindada. 

e. Sistema de comunicações amplo e flexível - Proporcionado, particularmente, pelos 

meios de comunicações de que é dotado, os quais asseguram ligações rápidas e 

seguras, tanto com o Cmt Esqd quanto com as demais frações do pelotão. 

f. Flexibilidade - Decorrente da sua estrutura organizacional e das características de 

seu material. Resulta ainda de sua mobilidade, potência de fogo, proteção blindada e 

sistema de comunicações, que lhe conferem a capacidade de atuar com eficácia em 

missões ofensivas, defensivas, de reconhecimento e de segurança. (BRASIL, 2006, 

p.13) 

 

3.3 Possibilidades 

 

 São ainda, segundo o CI 2-36, as possibilidades do Pel C Mec: 

a. Quando enquadrado no Esqd C Mec, suas possibilidades são: 

(1) participar de operações de reconhecimento; 
(2) participar de missões de segurança; 

(3) realizar operações de contra-reconhecimento; 

(4) realizar operações ofensivas e defensivas, particularmente durante a execução de 

ações de Rec e Seg, nos Movimentos Retrógrados e na aplicação do princípio de 

economia de meios; 

(5) realizar ligações de combate; 

(6) ser empregado na segurança da área de retaguarda - SEGAR; 

(7) realizar operações de junção; 

(8) executar ações contra forças irregulares. 

(9) cumprir missões num quadro de garantia da lei e da ordem, mesmo atuando de 

forma descentraliza, em reforço aos Batalhões de Infantaria; e 

(10) Operações tipo Patrulha. (BRASIL, 2006, p.13) 

 

3.4 Limitações 

 

 Devido às suas características blindadas, o pelotão compartilha limitações inerentes a 

esse tipo de tropa, devido ao seu elevado peso e grande volume, fatores que expõem o pelotão 

como um todo. 
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 Por possuir uma grande quantidade de viaturas, fica vulnerável aos ataques aéreos, 

aumentando assim a necessidade de se manter uma maior dispersão das viaturas, para fazer o 

pelotão um alvo menos compensador. 

 Em se tratando de uma tropa mecanizada, a mobilidade fica limitada quando o inimigo 

faz uso de obstáculos tanto naturais quanto artificiais. Também tem seu movimento reduzido 

quando o inimigo faz uso de minas anti-carro (AC). 

 Devido ao elevado peso, as viaturas blindadas do pelotão têm mobilidade limitada 

quando fora de estrada, em especial em terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, matosos 

e pantanosos, necessitando assim de um eixo de progressão minimamente adequado em sua 

trafegabilidade. 

 Em uma situação de transposição de curso d’água, o pelotão necessita de passagens de 

vau, pontes ou apoio de engenharia, uma vez que suas viaturas não permitem a navegação na 

água. Apenas a VBTP Urutu possui tal capacidade. 

 Em uma situação de condições meteorológicas adversas, como chuva, ocorre uma 

degradação acentuada do terreno, fator este que naturalmente reduz a mobilidade do pelotão. A 

necessidade de um eixo que forneça boa trafegabilidade ainda que em condições adversas 

cresce de importância. 

 Por seu caráter estritamente mecanizado e grande variedade de armamentos, existe 

uma grande necessidade de suprimentos classe III (combustíveis e óleos lubrificantes) e classe 

V (munição), fator este que implica em uma cauda logística apropriada para que se possa fazer 

o ressuprimento. 

 Devido ao fato do canhão 90mm estar fixo à VBR, o poder de fogo do pelotão quando 

desembarcado é diminuído drasticamente, necessitando uma análise do terreno para encontrar 

locais que forneçam mobilidade adequada para a VBR, para que se possa fazer uso do canhão.  
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4 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DO GRUPO DE COMBATE DO PEL C MEC 

 

4.1 Generalidades 

 

 O Grupo de Combate do Pelotão de Cavalaria Mecanizado é o elemento de combate a 

pé do pelotão. Destina-se basicamente a formar o combinado Seção VBR – GC (CC –Fuzileiro), 

tanto para ações ofensivas quanto defensivas (BRASIL, 2006). 

 Utiliza a VBTP Urutu para o transporte da tropa. Esta confere apoio de fogo e permite 

que o GC progrida desembarcado utilizando a proteção blindada da viatura. Ela permite ainda 

a navegação em cursos d’água, aumentando assim o raio de ação do  

grupo. 

 

Figura 2 – GC progredindo desembarcado utilizando a proteção da viatura 

 

Fonte: Forças Terrestres, 2016.  
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4.2 Possibilidades 

 

 O GC é o elemento responsável por realizar a segurança aproximada das VBR, um 

ponto sensível do pelotão. Normalmente uma esquadra fica responsável por uma VBR, 

podendo, no entanto, apenas uma esquadra guarnecer as duas viaturas enquanto a outra 

esquadra realiza missões diversas. 

 Em locais de mobilidade restrita para as viaturas, o GC permite que seja feito o ataque 

a pé, diminuindo assim as restrições do pelotão como um todo. 

 É responsável também pela remoção dos obstáculos que impedem a passagem das 

viaturas, bem como realizar o balizamento de campos de minas. 

 Apesar desta normalmente ser uma missão do GE, o GC pode auxiliar as VBR 

designando alvos, ocupando acidentes capitais no terreno de maneira sigilosa, sem expor 

desnecessariamente as viaturas, melhorando a coordenação e o controle do pelotão. 

 Após um assalto bem-sucedido em uma posição inimiga liderado pelas VBR, o GC é 

o responsável por consolidar e realizar a neutralização ou captura de elementos inimigos 

remanescentes na posição, utilizando para isso o armamento individual. 

 Durante ocupações de zonas de reunião ou posições de bloqueio, o GC pode ser 

destacado para realizar patrulhas e verificar o perímetro em redor das posições, bem como 

realizar patrulhas de reconhecimento antes do ataque do pelotão à um objetivo, ou ainda, 

realizar patrulhas de combate, visando destruir objetivos de importância capital para conclusão 

da missão. 

 Quando enquadrado num contexto de operações de garantia da lei e da ordem (GLO), 

pode receber as mais diversas atribuições, quais sejam: 

Operação de Controle de Distúrbios (OCD), Operação de Busca e Apreensão (OBA), Posto de 

Bloqueio e Controle de Estradas/Vias Urbanas (PBCE/PBCVU), Patrulhamento Ostensivo, 

reconhecer um Ponto de Segurança Estático (PSE) e um Ponto Forte. 

 

4.3 Limitações 

 

 Como outras frações do Exército, o Grupo de Combate também possui algumas 

limitações, sendo elas principalmente relacionadas com o movimento a pé da fração, algo de 

suma importância de conhecimento do comandante de pelotão, a fim de não exaurir sua tropa 

precocemente. 
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 Durante ações de reconhecimento, por exemplo, onde o GC deve desembarcar 

constantemente para realizar reconhecimentos pontuais ou atuar sobre pequenas resistências 

inimigas, alongar demais este desembarque irá fadigar a tropa, incapacitando-a. Com isto, 

perde-se a mobilidade tática do pelotão, atrasando as operações como um todo. 

 Pode ter seu movimento atrasado também por obstáculos, tanto naturais quanto 

artificiais. Uma região alagadiça, por exemplo, em que a viatura não possa ultrapassar, também 

se faz de difícil transposição para o grupo a pé. Deve-se priorizar itinerários que sejam 

transponíveis pela viatura, e, se isto não for possível, procurar pontos de passagem para a tropa 

a pé. 

 Quando desembarcado, o GC perde seu principal poder de fogo, a metralhadora .50. 

Devido ao seu elevado peso, não é possível conduzi-la para um assalto, por exemplo. Sua 

utilização só é feita no reparo terrestre em uma posição defensiva, para não expor 

desnecessariamente a viatura. 

 Também compartilha limitações de outras tropas mecanizadas, em especial a grande 

necessidade de suprimentos específicos. São eles suprimentos classe III (combustíveis e óleos 

lubrificantes), classe V (munições) e classe IX (moto mecanização). Isto implica na necessidade 

de uma cauda logística eficiente. 

 Além disso, existe a necessidade da constante manutenção preventiva do equipamento, 

para que esteja sempre em condições de ser empregado. Isto reduz drasticamente a chance de 

ocorrer uma pane quando em utilização, algo que poderia acabar com uma operação. 

 Apesar de possuir a capacidade anfíbia, não são todos os cursos d’água que permitem 

a transposição. A profundidade deve permitir que a viatura flutue por completo, caso contrário 

a mesma pode atolar. Cabe ao comandante de GC avaliar os locais de passagem apropriados 

para a viatura. 
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Figura 3 – VBTPs Urutu realizando navegação fluvial 

 

Fonte: Montedo, 2012. 

 

5 O ATIRADOR DE PRECISÃO 

 

A ideia de se ter um atirador de precisão no grupo de combate surgiu da necessidade do 

fuzileiro comum de engajar alvos a mais de 300m sem que seja necessário um treinamento 

muito aprimorado, como o dos caçadores. Apesar de não haver doutrina para tal nos manuais 

brasileiros, o atirador de precisão foi utilizado nos contingentes do BRABAT, Operações São 

Francisco (Maré) e Arcanjo (Alemão), adestrados por Oficiais e Sargentos concludentes do 

estágio de Caçador Militar nos corpos de tropa, Seção de Tiro da AMAN e CIOpEsp, como 

afirma Pires (2017). 

 

5.1 Equipamento 

 

5.1.1 Armamento 

 

 O armamento de dotação utilizado hoje pelo Exército Brasileiro dos At Prcs GC é o 

FAL 7,62mm. É um fuzil rústico, porém como demonstrado por PIRES (2017), não detém os 
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requisitos necessários para que se realize o tiro com efetividade, devido à alta dispersão do tiro, 

de 5,3 MOA (Minute of Angle), elevado peso e, sobretudo, por causa do sistema de fixação da 

luneta, que não permite a troca da mesma, limitando todo o conjunto. 

 

Figura 4 – Dispersão de impactos do fuzil FAL M964 

 

Fonte: Pires, 2017 p.19 

 

 Segundo Pires (2017), a situação atual dos fuzis de precisão é precária, tendo em vista 

o longo período de utilização e seu desgaste natural, sendo utilizado exaustivamente em 

treinamentos. 

 Uma solução paliativa, encontrada para substituir a luneta OIP, é a instalação de uma 

tampa da caixa da culatra com trilho picatinny, que permite a instalação de diferentes aparelhos 

ópticos. Porém, no caso específico do FAL, onde existe uma folga, mesmo que pequena, entre 

a tampa da caixa da culatra, armação e cano, não é uma solução concreta, haja vista que a 

precisão é fator fundamental no emprego do armamento (PIRES, 2017, p.24) 

 Possíveis fuzis para emprego futuro dos At Prcs são os novos IA2 com cano de 20 

polegadas, que já oferecem o trilho picatinny, mas com o mesmo problema crônico de folga da 

tampa da caixa da culatra. 

 Por se tratar de um combatente mecanizado, sua principal atuação se dará em contato 

direto com uma VBTP; portanto, o tamanho do armamento deve ser reduzido. Como o cano 

utilizado pelos atiradores de precisão é o modelo longo (PIRES, 2017, p.18), é desejável que 

possua uma coronha rebatível, para evitar choques com a viatura em embarques e 

desembarques, evitando dano no material e perda da zeragem (regulagem do aparelho de 

pontaria para coincidir com o impacto no alvo a 100 metros) do fuzil. 
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Figura 5 – Mira Red Dot acoplada à um fuzil IA2 por meio do trilho Picatinny 

 

Fonte: O autor 

 

5.1.2 Munição 

 

A munição de utilização é de fator fundamental para alcançar a precisão desejada às 

maiores distâncias. Segundo Pires (2017), uma munição comum pode aumentar e muito a 

dispersão do tiro, o que pode comprometer toda uma operação. 

Outro fator a ser considerado são os diferentes tipos de munição para cada finalidade. O 

At Prcs precisa do adestramento necessário para realizar a zeragem para cada tipo de munição 

utilizada, sejam elas perfurantes, traçantes, etc, devido à diferença da massa e consequente 

diferença na queda do tiro. Deve-se, ainda, levar em conta a influência das condições climáticas, 

que alteram diretamente a trajetória do projétil. 

Algo a ser avaliado é a viabilidade da aquisição de munição para ser utilizada tanto nos 

estágios quanto no treinamento e, até que ponto, a munição nacional consegue suprir a 

necessidade de um tiro preciso de longo alcance. 

Sugere-se então criar um contrato de aquisição com a indústria nacional de munições, 

fator fundamental nessa investida, uma vez que iria diminuir o custo de aquisição e fomentar a 

produção de melhores materiais também para as tropas convencionais. 
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5.1.3 Equipamentos ópticos 

 

A luneta utilizada pelo At Prcs deve possuir média ampliação de modo que consiga 

utilizá-la em médias e longas distâncias de maneira satisfatória. 

O equipamento óptico de dotação do At Prcs utilizado atualmente é a luneta OIP. Esta 

possui aumento de 3,6x e um retículo simples, que não permite a correção do tiro pela visada. 

A coincidência da visada da luneta com o impacto do tiro é feito com a utilização de uma chave 

de fenda, conhecido como “zeragem”. Posteriormente, o ajuste de tiro em elevação é feito 

utilizando-se o mecanismo de ajuste de elevação, para diferentes distâncias com intervalos de 

50m, onde cada número representa a distância em hectômetros. 

 

Figura 6 – Mecanismo de ajuste de elevação 

 

Fonte: O autor 

 

Possui diversos problemas, podendo embaçar se for molhada ou utilizada em condições 

úmidas, não permite a correção do tiro de forma rápida, sendo necessária a utilização do 

mecanismo de ajuste de elevação para tal, algo que poderia ser feito pelo retículo, a exemplo 

da luneta Advanced Combat Optical Sight (ACOG) (PIRES, 2017, p. 24). 
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Figura 7 – Retículo da luneta OIP 3,6x 

 

Fonte: O autor 

 

 A luneta ACOG permite ao atirador engajar alvos a diferentes distâncias sem que seja 

necessário fazer qualquer regulagem em campo, apenas utilizando o ponto de mira em um local 

diferente. Para isto, ela utiliza o sistema bullet drop compensator (BDC) ou compensador de 

queda da munição. Consiste basicamente em fazer a pontaria em determinado local do retículo 

para compensar a queda da munição a diferentes distâncias (PIRES, 2017, p. 25). 

 

Figura 8 – Retículo da luneta ACOG TA31-D-100288 

 

Fonte: Pew Pew Tactical, 2018.  
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5.2 Preparo 

 

5.2.1 Seleção 

 

A seleção do At Prcs começa desde o primeiro contato do recruta com seu Cmt Pel e 

Cmt Gp, haja visto que ela vai muito além da aptidão ao tiro. 

Segundo PIRES (2017), esta seleção também engloba aspectos atitudinais e 

características da personalidade do militar. Ele deve ter paciência, saber atuar sob pressão, ter 

bom comportamento e boa aptidão física. 

É possível ainda realizar um teste de seleção dentre os melhores atiradores semelhante 

ao realizado para ingresso nos estágios de caçador militar. 

 

5.2.2 Formação 

 

A formação ocorreria na fase de qualificação do soldado, quando este irá assumir a sua 

função dentro do pelotão. 

Os estágios de atirador de precisão são feitos nos batalhões de infantaria de maneira 

semelhante aos estágios de caçador, utilizando as mesmas técnicas de tiro com luneta, apenas 

adaptando ao material empregado. 

O estágio teria a duração de uma a duas semanas, durante as quais o militar deve estar 

isento das suas atribuições normais. Existe uma carga inicial “com instruções teóricas sobre 

tiro, balística, avaliação de distâncias e emprego do At Prcs GC nos primeiros dias”. (PIRES, 

2017, p. 29). 

As instruções práticas como “zeragem da luneta de pontaria, tiro a distâncias 

conhecidas, tiro em alvos móveis, tiro a distâncias desconhecidas” (PIRES, 2017, p.29) ocorrem 

durante o restante do estágio. 

Para a conclusão do estágio, o militar deve realizar uma missão utilizando os 

conhecimentos adquiridos durante o período. Neste momento cabe a integração da instrução do 

At Prcs com a do restante dos fuzileiros blindados (Fz Bld). 
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5.2.3 Manutenção do treinamento 

 

Podemos salientar que a aptidão para o tiro é algo que deve ser constantemente treinado, 

além do constante contato com o equipamento e a manutenção das tabelas de tiro e zeragem do 

fuzil. 

Para isso sugere-se que sejam feitas competições no âmbito do regimento, entre os 

atiradores ou mesmo entre todos os militares, pois estas competições aumentam a cobrança em 

relação à capacidade do atirador para sempre melhorar. 

Outra maneira é incorporar os At Prcs GC em suas frações, equipado com seu material 

de dotação, nos exercícios previstos, incluindo o tiro real em alvos a distâncias desconhecidas, 

atividade fim do elemento, estando este fadigado das atividades no terreno. Ao final do 

exercício, poderia realizar uma prova prática avaliada, criando dados para um futuro 

aprimoramento. 

  



29 

 

 

6 AÇÕES DE RECONHECIMENTO 

 

 As ações de reconhecimento (Aç Rec), tem o objetivo de obter informes de valor 

militar acerca do inimigo e a área de operações em que se está atuando. Destes informes obtidos 

serão produzidos dados que permitirão ao comando planejar e executar suas ações. 

 São características das ações de reconhecimento, dentre outras, a execução rápida e 

agressiva, planejamento centralizado e execução descentralizada e carência de informações 

sobre o inimigo. 

 Tais características enfatizam a necessidade de uma independência dos meios 

empregados, sugerindo um constante aprimoramento da doutrina, de maneira a estar sempre à 

frente do inimigo. 

 

6.1 Reconhecimento de eixo 

 

 O reconhecimento de eixo caracteriza-se pela obtenção de informes de valor militar 

acerca das condições de utilização de um eixo e sobre a utilização deste eixo pelo inimigo. 

 O reconhecimento de eixo é realizado quando há premência de tempo, desejam-se 

informes mais gerais sobre o inimigo e terreno e a localização do inimigo é conhecida ou existe 

um único itinerário. 

 A capacidade de reconhecimento do pelotão é de um eixo com 4km de frente. Tal fato 

leva o comandante a conduzir o grosso de seu pelotão pelo eixo principal, deixando o grupo de 

exploradores e grupo de combate realizando reconhecimentos pormenorizados nos pontos de 

valor tático que incidem sobre o eixo. 
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Figura 9 – Soldados do G Exp realizando reconhecimento de ponte em um eixo 

 

Fonte: Brasil, 2006, p. 43 

 

6.1.1 Ações do GC no reconhecimento de eixo 

 

 Segundo Brasil (2006), cabe ao GC formar o combinado GC-VBR, realizando a 

segurança aproximada contra elementos com armas anticarro, progredindo à retaguarda das 

VBR, realizando sua segurança nos momentos de parada. 

 Cabe ainda ao GC realizar as mesmas funções do G Exp, substituindo-o ou auxiliando-

o quando necessário. 

 A fim de auxiliar o avanço das VBR, os fuzileiros recebem as tarefas de balizar campos 

de minas, cooperar com a neutralização de armas AC protegendo a VBR à curta distância, 

liderar o ataque a pé quando necessário e realizar a neutralização de elementos remanescentes, 

auxiliando na consolidação do objetivo. 

 

6.1.2 Ações do atirador de precisão no reconhecimento de eixo 

 

 Partindo das atribuições do GC, podemos delimitar como o At Prcs pode contribuir 

com seu grupo. 

 Com sua capacidade óptica elevada, pode ajudar a obter e designar alvos para as VBR, 

fazendo uso de munição traçante como forma de orientar o pelotão. Pode, ainda, auxiliar na 

rápida eliminação de inimigos com apenas parte da silhueta à mostra, economizando munição 

e evitando expor desnecessariamente as VBR. 
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 Com o GC atuando como Gp Exp, os At Prcs podem utilizar-se das elevações, 

aumentando o alcance da defesa e dando um alerta oportuno da ação do inimigo sobre a tropa 

durante um reconhecimento de ponte, por exemplo. 

 Durante a passagem por um desfiladeiro, local comum às emboscadas, estando 

embarcado na VBTP, os At Prcs podem auxiliar na detecção de inimigos e engajá-los à uma 

distância maior, realizando disparos seletivos utilizando-se da blindagem da viatura. 

 Estando o GC isolado realizando um reconhecimento de bosque, os At Prcs podem 

utilizar-se de um ponto elevado para prover cobertura ao restante do grupo, auxiliando a manter 

a agressividade e rapidez em um reconhecimento. 

 O At Prcs torna-se particularmente eficiente em um terreno movimentado, onde o 

alcance de seu armamento permite engajar o inimigo em um compartimento à frente. Um 

terreno como este impede o uso das viaturas em sua plenitude devido às suas limitações 

mecânicas, algo que justifica ainda mais o uso do fuzileiro à pé. 

 

6.2 Reconhecimento de zona e área 

 

 Para entendermos este capítulo, é necessário diferenciar zona e área. No 

reconhecimento de zona, mais pormenorizado que o reconhecimento de eixo, é delimitada uma 

faixa do terreno em largura e profundidade, a qual deve ser limitada por acidentes no terreno 

facilmente identificáveis. 

 No reconhecimento de área o esforço é dirigido para recolher informes dentro de uma 

área perfeitamente definida em seu perímetro, de valor capital para o prosseguimento das 

operações, podendo ser uma localidade, um bosque, etc. (BRASIL, 2006) 

 A área deve ser completamente vasculhada. No caso de impedimento da passagem de 

viaturas, patrulhas a pé devem realizar o reconhecimento, sendo provenientes do grupo de 

exploradores e grupo de combate. 

 Tal afirmação se traduz na prática da seguinte forma: quando o Pel recebe a missão 

de reconhecer uma determinada área, não realizando Rec de eixo ou zona, ele 
deslocar-se-á velocidade de coluna tática – 40 km/h. Entretanto, se a área a ser 

reconhecida está dentro de uma zona de ação, na qual o pelotão já se encontra 

realizando um Rec de eixo ou zona, a velocidade de aproximação da área a ser 

reconhecida será de acordo com o tipo de reconhecimento 15 km/h, ou seja, para Rec 

de eixo e de 8 a 12 km/h para Rec de zona. (BRASIL, 2006, p. 39) 

 

 Em suma, a área consiste de uma região menor, de valor capital, normalmente inserida 

em uma zona ou eixo. 
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6.2.1 Ações do GC no reconhecimento de zona 

 

 Durante um reconhecimento de zona, o grosso do pelotão se desloca pelo melhor eixo, 

enquanto o grupo de exploradores reconhece outros eixos, caminhos, trilhas e dobras dentro da 

zona delimitada. 

 Avaliando o terreno, o comandante poderá desdobrar o pelotão totalmente em linha, 

utilizando uma esquadra do GC para eventualmente realizar o reconhecimento de um local 

dentro da zona, mantendo a outra esquadra obrigatoriamente realizando a segurança da Seç 

VBR. 

 É importante notar que a missão principal do GC, que é a de fazer segurança para as 

VBR, se mantém em vigor, porém o GC pode completar lacunas para aumentar a velocidade 

em um reconhecimento. 

 

6.2.2 Ações do GC no reconhecimento de área 

 

 Num reconhecimento de área, o pelotão como um todo se desloca pelo eixo mais 

favorável até a área a ser reconhecida. Chegando nesta área, pode realizar o reconhecimento 

como se fizesse num reconhecimento de zona ou destacando o G Exp para um ou mais pontos 

de observação (PO). Estes PO podem, no entanto, ser reforçados por patrulhas a pé ou 

embarcadas. 

 No entanto, dependendo da quantidade de locais a serem reconhecidos ou devido às 

particularidades do terreno ou local a ser reconhecido, o comandante pode abrir mão de uma 

esquadra ou do GC como um todo para reconhecer determinado local. Porém é muito 

importante que o comandante tenha em mente os riscos em se deixar a Seç VBR sem sua 

segurança aproximada, devendo destacar pelo menos uma patrulha do Gp Exp para isso. 

 

6.2.3 Ações do atirador de precisão no reconhecimento de zona e área 

 

 Em ambos os reconhecimentos, o atirador de precisão irá atuar de maneira semelhante, 

fornecendo apoio cerrado às VBR e permitindo a progressão do restante do pelotão. 

 Apoiando o G Exp, o At Prcs poderá ser destacado para reforçar os POs, uma vez que 

seu fuzil permite uma melhor observação do local a ser reconhecido, e, ainda, aumenta a 

segurança do posto. 
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 Sua atuação torna-se particularmente eficiente em localidades, podendo ocupar um 

edifício alto e prover fogo de cobertura para a tropa que realiza a infiltração no local, eliminando 

ou reportando possíveis alvos nas coberturas de casas e prédios, bem como informar a 

aproximação de viaturas e reforço inimigo. 

Sua capacidade de realizar fogo seletivo diminui muito a chance de fratricídio e a morte de não-

combatentes, de maneira que seu emprego em localidades pode ser explorado no momento em 

que outros meios como metralhadoras, morteiros e lançadores de granadas devem cessar para 

que não ocorram mortes indesejadas (PIRES, 2017, p. 30). 

Pode ainda, em situações de não-guerra, ajudar a distinguir combatentes infiltrados da 

população civil, neutralizando ou observando estes elementos. 

Em situações onde o inimigo se expõe esporadicamente, ou que atira através de 

pequenas brechas, é capaz de eliminar estas ameaças sem que ocorram maiores danos colaterais. 

Tudo isto em conjunto implica na necessidade da utilização do atirador de precisão, 

principalmente considerando as peculiaridades da guerra moderna, onde o inimigo se põe 

infiltrado à população civil, fazendo com que muitos meios de combate do pelotão possam ser 

inúteis frente à esta ameaça, por conta do enorme efeito colateral envolvido, fator este agravado 

pela rapidez no trânsito de informações veiculadas pela mídia, cada vez mais presente nos 

conflitos modernos. 
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7 CONCLUSÃO 

 O presente trabalho teve como objetivo principal verificar a possibilidade da inclusão 

do atirador de precisão no grupo de combate do pelotão de cavalaria mecanizado em ações de 

reconhecimento.  

Para atingir este objetivo, foi analisado o pelotão em si, sua configuração, 

características, possibilidades e limitações, as viaturas que o compõem e os meios que emprega. 

Também foi analisado, nas mesmas condições, o grupo de combate, pensando na melhor forma 

de inserir nele o atirador de precisão. 

Foi feita uma análise metódica do At Prcs em si, a situação atual dos meios e como 

deveria ser a adaptação do material e preparo para integrar-se ao pelotão de cavalaria 

mecanizado. Constatou-se uma grande defasagem do material utilizado atualmente, alertando 

para a necessidade de aquisição de material e armamento. 

Podemos constatar que o atirador de precisão pode facilmente integrar os mais variados 

pelotões das armas base do Exército, bastando apenas que seja feito o estágio e, após isto, a 

integração do soldado com seu pelotão durante o período de qualificação. 

A grande vantagem em se utilizar o atirador de precisão está na real capacidade que o 

soldado tem em acertar seu inimigo. Um soldado capaz de abater cirurgicamente um elemento 

hostil é muito mais útil que outro com pouco adestramento em tiro real. 

Inserido no GC, o potencial do grupo aumenta muito, uma vez que uma esquadra 

constituída possui grande poder destrutivo AC, sendo capaz de abater inimigos atrás de 

fortificações, conseguindo suprimir e fixar o inimigo no terreno com armas automáticas e, com 

o At Prcs, fazer o engajamento seletivo de alvos de alto valor militar. 

Como o conhecimento despendido para formar o atirador de precisão não envolve um 

amplo conhecimento teórico, diferente do caçador, é possível que se integre o estágio ao 

programa-padrão de instrução de qualificação do cabo e do soldado de cavalaria, uma vez que 

o estágio consiste basicamente de adestramento de tiro. 

A crescente mudança no cenário de conflitos armados atuais, fugindo do campo e 

partindo para as cidades, é um alerta para a mudança dos meios empregados e constante 

adaptação da força. 

Portanto, foi feita uma análise de como o atirador de precisão poderia atuar nos 

diferentes tipos de reconhecimento. Tal análise foi feita buscando evidenciar as capacidades do 

atirador de precisão e como isso poderia ajudar o pelotão como um tudo, expondo o fator 

multiplicador do poder de combate que apenas um homem pode anexar ao pelotão. 
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Por fim, podemos concluir que o atirador de precisão, quando corretamente treinado e 

equipado pode compor um grupo de combate, multiplicando seu poder de combate, ao passo 

que contribui para o sucesso das ações de reconhecimento. 

Não obstante, o resultado desta pesquisa pode vir a acrescentar na operacionalidade do 

Exército, contribuindo para o desenvolvimento da doutrina, não apenas do pelotão de cavalaria 

mecanizado, mas também para outros pelotões, como o pelotão de exploradores. 

 

  



36 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, Ministério da Defesa. Comando do Exército. Estado Maior do Exército. CI 2-36: O 

Pelotão de Cavalaria Mecanizado. 1ª ed. Brasília, DF, 2006.  

 

DEPARTMENT OF THE ARMY. FM 3-21.8: The Infantry Rifle Platoon and Squad. 

Washington, DC, 2007. 

 

EXÉRCITO BRASILEIRO, Gabinete do Comandante do Exército. Portaria nº 517, de 26 set 

00, do Comandante do Exército Brasileiro. Brasília, DF, 2000. 

 

FORÇAS TERRESTRES. Sobre Urutus e Cascavéis. Disponível em: 

<https://www.forte.jor.br/2016/05/26/sobre-urutus-e-cascaveis/> Acesso em: 23 de abril 2019 

 

MONTEDO, 2012. Cavalaria de selva: Urutus em Tucuruí. Disponível em: 

<https://www.montedo.com.br/2012/12/04/cavalaria-de-selva-urutus-em-tucurui/> Acesso 

em: 05 de maio de 2019 

 

PEW PEW TACTICAL, 2018. 4 Best ACOG Scopes [The ultimate Guide]. Disponível em: 

<https://www.pewpewtactical.com/best-acog-scopes/> Acesso em: 23 de maio de 2019 

 

PIRES, Leonardo Couto. O Atirador de Precisão do Grupo de Combate no Exército 

Brasileiro. Resende: AMAN, 2017. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

https://www.forte.jor.br/2016/05/26/sobre-urutus-e-cascaveis/
https://www.montedo.com.br/2012/12/04/cavalaria-de-selva-urutus-em-tucurui/

