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RESUMO 

 

A EVOLUÇÃO DOUTRINÁRIA DO EMPREGO DE TROPAS DE INFANTARIA 

BRASILEIRAS EM AMBIENTES HUMANIZADOS 

 

 

AUTOR: Antônio Igor Ferreira da Silva 

ORIENTADOR:  

 

O estudo em questão trata a respeito da evolução doutrinária do emprego de tropas de 

Infantaria brasileiras em ambientes urbanizados. Desde a Primeira Guerra Mundial que o 

teatro de operações de combate vem sendo modificado, com isso exige-se que as doutrinas 

sejam também atualizadas, a exemplo do que foi feito pelos Estados Unidos e também pelo 

Brasil. Os novos combates se dão em ambientes urbanizados, onde o militar tem um contato 

direto com a população civil, devendo criar o menor número possível de efeitos adversos. 

Assim sendo, optou-se pelo tema, o qual tem por objetivo analisar a necessidade de 

adequação da atual composição do grupo de combate brasileiro e seu poder relativo de 

combate em ambientes urbanizados. Após a pesquisa bibliográfica realizada chegou-se à 

conclusão de que as Forças Armadas têm modernizado e adequado sua doutrina 

constantemente, bem como têm treinado seus militares para atuarem em áreas humanizadas. 

Assim sendo, as adequações são necessárias, mas estão ocorrendo gradativamente, à medida 

em que as mesmas são necessárias. 

 

Palavras-chave: Evolução. Doutrina. Tropas. Infantaria. Exército Brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

THE DOCTRINE EVOLUTION OF THE USE OF BRAZILIAN INFANTARIA 

TROOPS IN HUMANIZED ENVIRONMENTS 

 

AUTHOR: Antônio Igor Ferreira da Silva 

ADVISOR: 

 

The study in question deals with the doctrinal evolution of the use of Brazilian infantry troops 

in urbanized environments. Since World War I, the theater of combat operations has been 

modified, so doctrines are required to be updated, as has been done by the United States and 

Brazil. The new fighting takes place in urbanized environments where the military has direct 

contact with the civilian population and should create the least possible adverse effects. 

Therefore, we chose the theme, which aims to analyze the need for adequacy of the current 

composition of the Brazilian combat group and its relative combat power in urbanized 

environments. After the bibliographical research carried out, it was concluded that the Armed 

Forces have modernized and adapted their doctrine constantly, as well as have trained their 

military to act in humanized areas. Therefore, adjustments are necessary, but they are 

occurring gradually, as they are necessary. 

 

Keywords: Evolution. Doctrine. Troops. Infantry. Brazilian army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O homem, desde a Antiguidade, resolve na maior parte das vezes seus conflitos por 

meio de batalhas, seja ela realizada de forma direta ou indireta. Para tal, ele utiliza os mais 

diversificados meios (armamentos e modais de transporte, em geral, por exemplo), e atua em 

praticamente todos os ambientes operacionais. 

Com o passar dos anos o cenário de combate se transformou, ficando relacionado 

diretamente com a população civil local e seus efeitos no planejamento de operações militares 

e na sua execução. Esse cenário humanizado apresenta ainda características de volatilidade, 

incerteza, complexidade e ambiguidade, representando uma área em que faz-se necessário o 

uso de uma tropa altamente adestrada e com poder relativo de combate que não fuja do que é 

preconizado pelos órgãos reguladores (em especial a Organização das Nações Unidas - ONU). 

Com isso, problematiza-se a questão: com a menor fração que pode atuar neste tipo de 

ambiente e com as diversas diretrizes previstas pela ONU, teria o Grupo de Combate (GC) 

autonomia suficiente para atuar em ambientes humanizados, dados os seus equipamentos e 

técnicas, táticas e procedimentos (TTP) padronizados pelo Exército Brasileiro? As tropas de 

Infantaria brasileiras conseguem se equiparar a tropas estrangeiras (por exemplo, Estados 

Unidos da América e Alemanha)? 

Com base nesse questionamento, esse trabalho busca identificar e  analisar  as TTP do 

GC brasileiro em relação ao ambiente operacional humanizado, e, compará-lo com os GC de 

tropas dos EUA e Alemanha, de modo a verificar a capacidade de autonomia e poder de 

combate da menor fração de emprego do Exército Brasileiro. Sendo assim, ao final do 

trabalho uma sugestão sobre a adequação ou não do GC atual e possíveis modificações tendo 

em vista os meios utilizados pelo Exército Brasileiro atualmente. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a necessidade de adequação da atual composição do grupo de combate 

brasileiro e seu poder relativo de combate em ambientes urbanizados. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Identificar o GC e suas TTPs; 
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Analisar o GC e suas TTPs em combates em ambientes humanizados;  

Analisar a evolução doutrinária do emprego de tropas de Infantaria em ambientes 

humanizados; 

Comparar o GC e suas TTPs brasileiros com o GC de tropas norte americanas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Brasil (2017), o grupo de combate é a menor fração de emprego do Exército 

Brasileiro composto por 9  homens e subdividido em 2  esquadras a 4  homens. Tendo sido 

concebido inicialmente com 1  sargento comandante de grupo, 2 cabos comandantes de 

esquadra, 4 soldados esclarecedores e 2 soldados atiradores. 

 

2.1 COMBATE URBANO: NOVOS PARADIGMAS 

 

Segundo Mesquita (2006), as cidades têm desempenhado papéis importantes em 

conflitos armados, mas mais ainda em termos militares. Começando no final do século XV, 

com o fim da Guerra dos Cem Anos, a guerra de cerco deu lugar a confrontos entre exércitos 

em campo aberto. As batalhas eram geralmente travadas a vários quilômetros das cidades de 

onde levou seus nomes. Durante a Primeira Guerra Mundial, a frente e a maioria dos 

combates pesados estavam em terreno acidentado nas áreas rurais. A maioria das áreas 

habitadas afetadas pelos combates eram cidades abertas evacuadas ou declaradas. 

A Segunda Guerra Mundial marcou um ponto de virada em termos de combate 

urbano. No começo do conflito, os exércitos tentaram se mover rapidamente, usando colunas. 

Embora algumas cidades (por exemplo, Varsóvia, Amsterdã e Sedã) fossem bombardeadas, 

os exércitos de campo geralmente evitavam áreas construídas, de modo a não ocorrer grande 

baixa de civis. Infelizmente, no entanto, esta fase foi de curta duração (MESQUITA, 2006). 

Os alemães tinham a vantagem em termos de tanques e aviação tática, e os Aliados 

logo perceberam que não seriam capazes de se manter. Além disso, a partir de 3 de julho de 

1941, os soviéticos implementaram estratégias de terras arrasadas. Embora seja verdade que 

as grandes cidades eram alvos de valor, tanto os alemães como os aliados realizaram 

bombardeamentos estratégicos nas cidades principalmente por causa das altas concentrações 

de capacidade industrial que elas continham (MESQUITA, 2006). 

Finalmente, como os exércitos de ambos os lados se viram cada vez mais dependentes 

dos veículos motorizados, evitando cidades, com suas principais junções rodoviárias e cada 

vez mais difíceis, particularmente quando se tratava de fornecer unidades avançadas 

(MESQUITA, 2006). 

Mesquita (2006) afirma que a partir de 1942, as cidades do Oriente e 

subsequentemente também do Ocidente gradualmente tornaram-se alvos de pleno direito e os 
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teatros de batalhas decisivas: por exemplo Stalingrado, Kharkov, Caen, Arnhem, Aachen, 

Budapeste e Berlim. 

Durante os anos da guerra fria, o desafio de coordenar as operações em um labirinto de 

ruas, composto por pesadas baixas, destruição massiva, e péssimo custo aos habitantes, levou 

a um consenso tácito de que a luta nas cidades deveria ser evitada. Redes de comunicação 

urbana e centros de decisão eram, em todo caso, amplamente considerados como possíveis 

alvos de armas atômicas. Como resultado, as tropas tendiam a ficar estacionadas no campo 

(MESQUITA, 2006). 

A maioria dos confrontos em áreas urbanas na segunda metade do século XX foram 

associados a operações de estabilização (Suez, Irlanda do Norte) ou restaurar e defender a lei 

e a ordem (Budapeste, Praga, Tiananmen), em vez de batalhas de alta intensidade. Mas a 

partir dos anos 1980, a rápida urbanização dos países em desenvolvimento mudaram essa 

premissa. Em várias ocasiões, Saigon foi o teatro de combates sangrentos armados. Operações 

dos Estados Unidos (EUA) em Beirute (1983), Granada (Urgent Fury, 1983), Panamá (Just 

Cause, 1989) e Mogadíscio (Restore Hope, 1993) atesta a crescente necessidade de se 

preparar para operações militares em áreas urbanas. As operações no sul do Líbano (1982, 

2006), Gaza (2009), os Balcãs (1994-1999), Chechénia (1994-1996 e 1999-2000) e Iraque 

(desde 2003) mostram que, tanto no norte quanto no sul, não é mais possível evitar as cidades 

(MESQUITA, 2006). 

De acordo com Oliveira (2012), em termos militares, uma cidade pode ser um ou mais 

dos seguintes: 

- um alvo por motivos políticos, simbólicos, de propaganda, econômicos ou logísticos; 

- uma passagem que não pode ser evitada a caminho de outro lugar; 

- um nó de comunicação ou um entroncamento rodoviário / ferroviário. 

Em princípio, uma cidade é uma entidade geográfica, uma vez que é geralmente 

construída em determinado local escolhido para uma encruzilhada, para acesso a água ou 

outros recursos, ou para um local dominante ou defensivo. No entanto, nos últimos dois 

séculos, as cidades tendiam a se desenvolver de forma concêntrica, além de seus limites 

originais. Desde a década de 1970, a expansão urbana criou uma rede de construção 

crescentemente interconectada a áreas. A proliferação dos principais centros de atração 

(estações, aeroportos, governo, distritos comerciais, etc.) fez com que as cidades se 

desenvolvessem em torno de centros (OLIVEIRA, 2012). 
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Uma cidade pode dar a impressão de uma massa única, mas na verdade ela pode ser 

quebrada em diferentes áreas geográficas, cada uma com suas próprias características. Estas 

áreas são divididas em três tipos: 

1. O antigo centro da cidade, que muitas vezes é construído em uma ou mais colinas 

(com elevações entre 100 e 200 metros) com vista para os bairros periféricos. As ruas são 

muitas vezes estreitas e construídas de pedra ou tijolo, e visibilidade é limitada a curtas 

distâncias (50 a 300 metros). Por razões históricas e práticas, poucas cidades centros têm um 

diâmetro maior que sete quilômetros. A densidade populacional é geralmente superior a 150 

habitantes por quilômetro quadrado (OLIVEIRA, 2012). 

2. A periferia - além das antigas fortificações, que eram frequentemente puxadas em 

meados do século XIX e transformado em avenidas, geralmente contém edifícios altos (de 

três a seis andares), construídos em pedra ou tijolo depois da década de 1880 e em torno de 

armações de aço ou concreto a partir dos anos 1920 (OLIVEIRA, 2012). 

Os distritos residenciais e comerciais são geralmente intercalados por grandes florestas 

ou parques ocupando alguns acres. Esta parte de uma cidade muitas vezes contém infra-

estrutura e outras características da vida urbana que foram "ultrapassadas" pela cidade em 

expansão: estações de passageiros ou de mercadorias, aeroportos, mercados, centros 

industriais, empresas e fábricas e cemitérios. Principais utilidades, comunicação e meios de 

transporte, tais como avenidas, estacionamentos, ferrovias, centrais telefônicas e centrais 

elétricas tendem a se concentrar na periferia, é frequentemente separada da faixa mais externa 

do desenvolvimento urbano por autoestradas ou estradas circulares externas, que às vezes 

passam abaixo ou acima do chão para economizar espaço e evitar criar obstruções. Esta banda 

é caracterizada por distâncias de observação e disparo entre algumas dezenas de metros e 

vários quilômetros. Muitas vezes é negligenciado pelo centro da cidade velha, que é 

geralmente em terrenos mais altos, e também por colinas circundantes, que geralmente 

limitam sua expansão a um raio de sete a quinze quilômetros. A densidade populacional é 

geralmente superior a 100 habitantes por quilômetro quadrado (OLIVEIRA, 2012). 

3. As abordagens da cidade e os subúrbios são geralmente encontrados dentro de um 

raio de trinta a quarenta e cinco quilômetros do centro. Esta banda geralmente não é circular, 

mas espalhados ao longo dos dois lados da estrada principal e rotas ferroviárias que servem de 

fluxos. Estas áreas tendem a ser abertas, mas podem englobar cidades mais antigas e aldeias. 

Os edifícios que eles contêm são geralmente grandes e feitos de aço (OLIVEIRA, 2012). 

Propriedades industriais e centros comerciais, blocos de apartamentos alugados e 

aluguéis de baixa renda, conjuntos habitacionais são encontrados aqui, ao lado de subúrbios 
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residenciais. A maioria destas propriedades cobrem um número de acres. Grandes parques e 

terras agrícolas também são encontrados nesta banda. As distâncias de disparo são geralmente 

maiores que 300 metros (OLIVEIRA, 2012). 

As favelas, onde elas existem, também são geralmente encontradas aqui. A densidade 

populacional varia de um distrito para outro, mas, em média, é entre 50 e 100 habitantes por 

quilômetro quadrado (OLIVEIRA, 2012). 

 

2.1.1 Doutrinas 

 

Segundo Mesquita (2006), durante a Segunda Guerra Mundial, a falta de experiência e 

as circunstâncias políticas causaram táticas variadas para emergir para defender ou tomar 

centros urbanos. Por uma questão de simplicidade, pode-se dividi-los em duas categorias: 

ataques concêntricos e operações de limpeza. Um exemplo do primeiro tipo é a Batalha de 

Berlim, onde a União Soviética e os marechais Zhukov e Konev correram freneticamente em 

lados opostos do rio Spree. Zhukov e seu exército tomaram o norte de Berlim, enquanto 

Konev tomou o sul. Os ataques foram realizados simultaneamente em toda a cidade. Mas essa 

situação excepcional só foi possível devido à necessidade política e à esmagadora 

superioridade das tropas soviéticas: 2,5 milhões de soldados, 6.250 tanques, 7.500 aeronaves e 

41.600 peças de artilharia. 

Em princípio, um ataque a uma cidade segue a tradicional doutrina de cerco, que 

consiste em cerco, estabelecimento de uma cabeça de ponte e, em seguida, distrito de limpeza 

por distrito. As resistências são isoladas e eliminadas uma por uma. A doutrina dos EUA para 

Operações Militares no Terreno Urbano compreende quatro fases, segundo Mesquita (2006): 

1. Reconhecimento aéreo, terrestre e humano (batedores, forças especiais, franco-

atiradores, agentes de inteligência (HUMINT) são usados para mapear o terreno em detalhes e 

em três dimensões, identificando as posições militares do inimigo, seu equipamento, e suas 

intenções. O estado e a opinião da população são particularmente interesses. Operações 

psicológicas começam nesta fase (MESQUITA, 2006). 

2. Em terrenos urbanos, a área de combate deve ser cercada e isolada rapidamente. As 

formações mecanizadas são geralmente necessárias porque podem se mover rapidamente e 

são fortes. Graças à sua mobilidade e capacidade de trazer um grande número de tropas para 

suportar, eles também podem consolidar áreas periféricas já tomadas se houver contra-ataque 

de dentro ou de fora. A falta de um cordão impermeável em Grozny, em 1995, teve 

consequências desastrosas para o exército russo: combatentes internacionais juntaram-se aos 
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defensores, que puderam ter contato com a mídia e receber informações de informantes e 

fontes externas (MESQUITA, 2006). 

Os defensores também conseguiram sair da linha de tiro e até mesmo trocar 

combatentes. Dependendo do tamanho da cidade ou cidade, esta fase pode durar vários dias 

ou até semanas. As táticas de guerra de cerco voltam a ser suas. O tempo resultante é usado 

para testar as defesas do adversário, planejar em detalhes e organizar ensaios para as tropas de 

assalto. Isolar uma cidade permite que operações psicológicas incentivem a população a sair, 

ser verificada e receber alívio. Inimigos combatentes que desejam se render devem ser a eles 

garantida uma saída honrosa. Durante esta fase, as operações são realizadas para intimidar o 

adversário e demonstrar força. Por exemplo, aviões de combate ou helicópteros de ataque 

podem sobrevoar a área ou ofensivas limitadas podem ser realizadas (MESQUITA, 2006). 

3. Um ataque combinado de armas, geralmente ao longo de um eixo de penetração, 

permite que as tropas ganhem uma posição na cidade e estabeleçam uma cabeça de ponte. Os 

alvos podem ser pontes, entroncamentos, passagens, pontos de vantagem ou pontos-chave, ou 

centros políticos.  A operação também tem como objetivo amarrar as tropas do adversário e 

encorajar os civis a deixar a área por meio de corredores montados. Isso geralmente é a fase 

mais destrutiva, pois envolve combate pesado. Também são necessárias operações de desvio, 

geralmente na forma de fogo de artilharia, para impedir que o defensor adapte seus planos e 

concentre suas forças (MESQUITA, 2006). 

4. Finalmente, as unidades de armas combinadas entram na cidade e limpam 

sistematicamente os distritos. Seu avanço é sincronizado e "marcado" por bombas de fumaça 

ou linhas de fase claramente visíveis no solo, para permitir que as unidades terrestres 

operando na proximidade possam coordenar suas ações ou para permitir que o apoio seja 

usado (MESQUITA, 2006). 

Para estas quatro fases, pode-se adicionar um último estágio de desarmamento, 

desmobilização e reintegração (DDR), para usar a terminologia da ONU. Neste ponto, a 

cooperação civil-militar, tanto no terreno como em termos de operações psicológicas e de lei e 

ordem, substitui gradualmente as operações de combate militar propriamente ditas 

(MESQUITA, 2006). 
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2.1.2 A vulnerabilidade da população urbana 

 

Segundo Oliveira (2012), porque os recursos, o poder e as pessoas estão concentrados 

dentro e ao redor deles, cidades são por definição entidades vulneráveis. A União Europeia 

realizou um estudo sobre os riscos tecnológicos gerados pela presença de fábricas e estações 

de energia próximas às principais cidades. 

Na Idade Média, as cidades eram consideradas como armadilhas mortais, porque a 

vida de alta densidade e a mobilidade pessoal expunham seus habitantes a um alto risco de 

morte e epidemias. Enquanto isso, a vida rural e a pobreza têm sido associadas a crenças; ao 

contrário, no entanto, os grupos populacionais mais vulneráveis são agora aqueles que vivem 

nas cidades (OLIVEIRA, 2012). 

Por serem vulneráveis a qualquer interrupção de serviços públicos (água, eletricidade, 

gás) ou suprimentos (alimentos, carvão, informações), os habitantes da cidade são mais 

dependentes e mais duramente afetados por coisas além do seu controle do que as pessoas que 

vivem em zonas rurais. O impacto de um desastre natural ou técnico em uma cidade será mais 

grave tanto por causa do número de pessoas afetadas e também por causa do grau de 

dependência e angústia. As populações urbanas também são geralmente mais difíceis de 

alcançar do que as rurais. A situação é agravada pela alta densidade populacional. Operações 

de grande escala para suprir as populações urbanas com alimentos, evacuar ou transferi-los 

para outro lugar são grandes desafios de um sistema humanitário, do ponto de vista logístico e 

policial, conforme demonstrado pelos militares dos EUA nas operações em 2005 após o 

furacão Katrina (OLIVEIRA, 2012). 

 

2.2 O TREINAMENTO DOS GRUPOS DE COMBATE PARA OPERAÇÕES DE PAZ E 

DE PACIFICAÇÃO: A DOUTRINA BRASILEIRA 

 

Segundo o Ministério da Defesa (2015), é exigência da ONU que os militares que irão 

participar de operações de paz estejam capacitados para tal, sendo a certificação de conclusão 

do treinamento fundamental. 

No ano de 2015 foi feito o treinamento dos 850 militares que compõem o 23º. 

Contingente MINUSTAH, sendo que deste efetivo 669 assumiram o Batalhão de Força de Paz 

(BRABAT) e 181 foram destacados para o Grupamento Operativo do Corpo de Fuzileiros 

Navais da Marinha do Brasil (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2015). 
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Figura 1 – Exército Brasileiro atuando no Haiti em área urbanizada 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2015) 

 

O treinamento destes militares teve início em junho de 2015, no Ministério da Defesa, 

onde os militares receberam as orientações iniciais.  

 

Também fez parte do adestramento o período de duas semanas de Exercício 

Avançado de Operações de Paz (EAOP), realizado em Pelotas. O exercício, 

coordenado pelo Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), 

acontece semestralmente, no mesmo período em que ocorrem os rodízios dos 

militares. A tropa recebeu, no final de outubro, o certificado de conclusão de 

preparação para a missão. O documento foi entregue pelo CCOPAB, órgão 

vinculado ao Ministério da Defesa. As principais tarefas do 23º Contingente 

englobarão patrulhamento e atividades sociais e de cunho humanitário. Todas as 

ações realizadas estão sob a égide da ONU (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2015). 

 

 

Cruz (2010, p. 54) afirma que: 

 

A unidade responsável dentro DPKO para formação de militares e policiais civis é o 

Serviço de Avaliação e Formação no âmbito da Divisão Militar. O Training and 

Evaluation Service (TES) realiza esta tarefa em estreita consulta com a Divisão de 

Polícia Civil. O Serviço de Apoio à Gestão de Pessoal dentro do Escritório de 

Missão Suporte do DPKO é o responsável pela formação de pessoal civil 

desdobrado. O treinamento da Coordenação Civil-Militar é fornecido por meio de 

uma combinação de treinamentos pelas Nações Unidas e pelos Estados-Membros, 

normalmente utilizando-se os pacotes de formação da ONU. No nível mais baixo, é 

entregue aos Estados-Membros um Módulo de Treinamento Genérico Padrão. 
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Segundo Cruz (2010) o treinamento específico se dá a partir do CiopPaz, o qual 

trabalha as condições necessárias para entender as tarefas do mandato, tomar e implementar 

decisões, enfrentar riscos e atingir os objetivos planejados. 

O treinamento da MINUSTAH é feito de forma gradual e tem a duração necessária 

para que todos os envolvidos possam fazer uso do armamento e aproveitar o terreno de modo 

competente. O autor cita que os módulos de tiro, combate urbano e liderança são enfatizados. 

 

Figura 2 – Treinamento para atuação na MINUSTAH 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2015) 

 

De acordo com Cruz (2010) nos anos de 2006 e 2007 houve um ajuste nos 

treinamentos, sendo o foco voltado para a pacificação urbana. Já no ano de 2008 houve outro 

ajuste nos treinamentos, uma vez que as operações militares de desarticulação de grupos 

armados urbanos começaram a migrar para ações tipo polícia. Assim, surgiram treinamentos 

voltados para detenção temporária de indivíduos, mandatos de prisão, policiamento ostensivo, 

controle de distúrbios, dentre outros. 

Com o terremoto de 2010 Cruz (2010) afirma que novamente o treinamento mudou 

seu foco, passando a dar ênfase a técnicas e táticas para sepultamentos, proteger deslocados e 

refugiados, prover e efetuar a segurança de pontos de distribuição de alimentos e água, dentre 

outras. 

A esta altura, já havia sido implementado um sistema de avaliação de treinamento e 

desempenho, ágil e composto de visitas ao terreno, entrevistas eletrônicas e pessoais, 

avaliação de cursos e estágios, orais e escritas e análise regular de relatórios. É neste 

sistema que o CCOPAB até hoje baseia fortemente os ajustes de rumo que se façam 

necessários ao treinamento, de modo que a instituição esteja sempre atualizada em 

relação ao cotidiano das missões (CRUZ, 2010, p. 4). 
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Segundo a ONU (2012), após o terremoto voltou-se para a necessidade de 

treinamentos de tiro, uma vez que é necessária uma precisão muito grande devido ao combate 

a grupos armados hostis e civis da população. O treinamento da CCOPAB inclui trabalhos em 

grupo, exercícios de tiro, simulações, exercícios de posto de comando e liderança, dentre 

outros. 

 

2.3 TÉCNICAS, TÁTICAS E PROCEDIMENTOS DO GRUPO DE COMBATE 

 

Segundo Brasil (2015), as técnicas de progressão, observação e transposição 

necessárias para o combate em ambiente urbano requerem uma preparação específica, a qual 

se diferencia das técnicas utilizadas em outros tipos de terreno. 

A progressão diz respeito à redução à exposição ao fogo inimigo, o militar deve evitar 

expor sua silhueta e progredir o mínimo possível em áreas abertas, para isso, deve escolher a 

posição coberta mais próxima antes de progredir e deve levar em consideração um encontro 

fortuito com o APOP. Áreas abertas como ruas e praças são zonas de matar naturais, pois são 

de fácil visualização dos APOP. Por isso a progressão em ambientes urbanos deve ser 

preferencialmente, executada procurando sempre ficar próximo a algum anteparo (paredes e 

muros de casas e edifícios), procurando abrigo atrás de postes, carros, escadas de alvenarias, 

etc. O militar deve dominar e executar com perfeição todas as técnicas de progressão 

aprendidas na Instrução Individual Básica, sabendo avaliar qual delas melhor se aplica a cada 

situação, fazendo um judicioso estudo do inimigo, terreno e condições de observação 

(BRASIL, 2015).  

Com relação às áreas críticas Brasil (2015) cita travessia de áreas abertas: para 

atravessar uma área aberta, como ruas, praças, campo de futebol, etc, o militar deve escolher 

um itinerário que contorne essas áreas e se deslocar próximo às construções. Caso seja 

inevitável atravessar a área, devem ser executados lanços rápidos, um militar por vez, 

reduzindo-se o tempo de exposição, e coberto pelos fogos do restante da patrulha. Granadas 

de mão fumígenas podem ser usados para ocultar a progressão.  

Passagem por portas e janelas: a progressão ao lado de portas e janelas acarreta perigo, 

em virtude de ser comum o erro de exposição, ocasionando o risco de ser alvejado por um 

atirador inimigo que esteja dentro de uma construção (BRASIL, 2015). 

Para ultrapassar uma porta ou janela podemos utilizar as seguintes técnicas: Varredura 

dinâmica: Esta técnica permite que um cômodo seja observado por apenas um militar, 
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realizando um movimento circular, na direção que lhe permita vasculhar todo o 

compartimento; O militar deve realizar uma tomada de ângulo na porta/janela; Após a 

varredura, o militar mantém sua posição observando a porta/janela até que toda sua fração 

passe por esse ponto crítico; Quando todos tiverem passado, o militar prossegue em seu 

deslocamento.   

 Passagem abaixo do nível da janela: o militar deve manter-se em uma posição abaixo 

do nível da janela, que não exponha sua silhueta, e deslocar-se o mais rente possível à parede 

da construção. Um atirador inimigo de dentro da edificação terá dificuldade ao tentar alvejar o 

combatente, além de se expor aos fogos que cobrem a sua progressão. Quando passar por 

janelas de porão, o combatente não deve caminhar ou andar. Nessa situação, o procedimento 

correto é ficar próximo à parede e executar um salto além da janela, evitando a exposição de 

suas pernas (BRASIL, 2015). 

Com relação à observação, Brasil (2015) cita: olhar americano, olhar israelense, 

fatiamento, tomada de ângulo e observação com espelho. Já no que diz repeito à transposição 

de obstáculos é citado: escadas, fateixa e transposição de muros. 

Segundo Brasil (2015), as Táticas de Patrulhamento Ostensivo devem ser entendidas 

como a aplicação das técnicas por uma fração, em um dado ambiente operacional. Portanto, 

cada uma delas é adequada para um tipo de situação e os comandantes das frações devem 

entender sua finalidade e seu emprego correto.  

 

Figura 3 – Treinamento do grupo de combate 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2015) 
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Com relação à classificação de áreas, em áreas verdes, o deslocamento pode ser 

normal, sem muita preocupação com ações surpresas. Neste tipo de área, o patrulhamento é 

mais um efeito presença, visando à prevenção de atos ilícitos. Em áreas amarelas, o 

deslocamento deve ser feito com segurança, atentando pra todas as direções. Alguns lanços 

podem ser executados para uma maior segurança. É uma área de transição, que pode se tornar 

vermelha a qualquer momento; portanto, a atenção deve ser redobrada. Em áreas vermelhas, 

conduzir o armamento em condições de pronto-emprego (recomendável que esteja carregado). 

O deslocamento deve ser cauteloso, pois o contato com o APOP é iminente e a qualquer 

momento a tropa pode se ver sob fogos (BRASIL, 2015). 

Área verde: Área totalmente pacífica, com probabilidade remota de contato com 

APOP. Área amarela: Área pacífica, com probabilidade de contato fortuito com APOP. Área 

vermelha: Área de alto risco, com probabilidade de contato iminente com APOP (BRASIL, 

2015). 

 A principal preocupação do Cmt de fração nesse tipo de progressão é evitar que os 

homens se distanciem demais uns dos outros, ou que se agrupem demais e comecem a 

dispersar sua atenção.  

Os tipos de progressão são: contínua, esteira e ponto a ponto. No que diz respeito a 

abordagem, revista e algemação, são vistos os princípios básicos da abordagem, bem como 

são conceituados pacificar áreas, indivíduo suspeito, indivíduo em situações suspeitas, 

cidadão infrator (BRASIL, 2015). 

 

2.4 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM – GLO 

 

Brasil (2013, p. 3) conceitua Operações de Garantia de Lei e Ordem (GLO) como:  

 
Uma operação militar determinada pelo Presidente da República e conduzida pelas 

Forças Armadas de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo 

limitado, que tem por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio em situações de esgotamento dos instrumentos para isso 

previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em que se presuma ser possível a 

perturbação da ordem (Artigos 3º, 4º e 5º do Decreto Nº 3.897, de 24 de agosto de 

2001). 

 

Brasil (2013, p. 2-1) conceitua Garantia da Lei e Ordem (GLO) como sendo: 

 

Atuação coordenada das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública na 

execução de ações e medidas provenientes de todas as expressões do poder nacional 

em caráter integrado e realçado na expressão militar. Tem por finalidade a garantia 

dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. 
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A base legal para o emprego das F Ter nas GLO encontra respaldo na Constituição 

Federal, em seu art. 142, o qual aduz: 

 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (BRASIL,1988). 

 

 

Segundo Brasil (2013), o emprego de tais tropas é de competência exclusiva do 

Presidente da República, podendo se dar em ambiente urbano ou rural, em situação de 

normalidade institucional ou não. Tal decisão deverá ser comunicada ao Ministro de Estado 

da Defesa através de documento oficial indicando a missão, os demais órgãos envolvidos e 

todas as informações necessárias ao cumprimento da missão. 

O emprego de tal força é de caráter eventual, com duração limitada e em área 

previamente definida, desenvolvendo ações de polícia ostensiva, de natureza preventiva ou 

repressiva (BRASIL, 2013). 

Para Júnior (2013), o ambiente operacional urbano contém muitas peculiaridades que 

caso não sejam compreendidas pelos agentes públicos, podem comprometer o bom 

andamento das operações. Ele aborda também a respeito da atenção que se deve ter quanto  a 

limitação do emprego de armamentos para que não ocorra desproporcionalidade do uso da 

força. Discorre sobre a influência que a mídia exerce na formulação de opinião e mobilização 

das massas que podem se tornar contra a operação num curto período de tempo, durante sua 

abordagem fica claro que o apoio da população é essencial para que a missão seja cumprida. 

Segundo Júnior (2013, p. 4) conclui-se que “O ambiente urbano é difícil de conquistar, 

manter e controlar. Ele confina o combate, forçando o Exército a operar de forma diferente da 

manobra em campo aberto”.  

A utilização da força deve estar de acordo com o princípio da legalidade, ou seja, deve 

estar prevista em lei, a qual regula se é realmente necessário o emprego desse meio e se não 

existe outra solução; princípio da proporcionalidade, ou seja, não pode haver excessos, a 

reação deve ser proporcional à ação e princípio da conveniência, que procura definir o 

momento certo de empregar o recurso. Desta forma tem-se que o emprego da força não pode 

ser realizado de forma indiscriminada, pois esta utilização deve obedecer a todos os princípios 

simultaneamente, para que sejam evitadas sanções a tropa (JÚNIOR, 2013). 
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Figura 4 – Operação de Pacificação no Complexo da Maré – ambiente humanizado 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2016) 

 

A Diretriz Ministerial nº 15/2010 orienta a tropa quanto a maneira correta de se 

comportar diante das mais diversas situações que podem vir a ocorrer durante a missão, esse 

documento afirma de um modo geral que a população deve ser tratada com dignidade e que a 

utilização de armamentos sejam eles menos letais ou letais devem ser o último recurso 

sempre. 

Para Brasil (2013) o poder de dissuasão deve ser o primeiro a ser aplicado, somente 

sendo utilizadas as medidas operativas em caso de necessidade. É preciso que se tenha 

consciência de que o uso da força deverá ser a última opção, mesmo porque está se tratando 

de população civil, a qual precisa ser respeitada e salvaguardada. Antes de utilizar a força 

tenta-se uma negociação, a qual deverá ser feita por pessoas habilitadas e autorizadas. 

Havendo fracasso a força deverá ser aplicada. 

A força deverá ser aplicada de maneira progressiva, e utilizando-se o princípio da 

proporcionalidade que segundo Júnior (2013) o principal identificador desse principio é o 

bom senso, ele objetiva compatibilizar, adequar os meiose fins, de modo a evitar restrições 

desnecessárias e/ou abusivas por parte da Administração Pública, evitando qualquer tipo de 

lesão aos direitos e garantias fundamentais. 
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2.5 OPERAÇÕES DE CONTROLE DE DISTÚRBIO – OCD 

 

Segundo Brasil (2013, p. 16): 

 

Distúrbio é a inquietação ou tensão que toma a forma de manifestação. Situação que 

surge dentro do país, decorrente de atos de violência ou desordem prejudicial à 

manutenção da lei e da ordem. Poderá provir de uma ação de uma turba ou se 

originar de um tumulto. 

 

 

Dentre os distúrbios tem-se normalmente a massa, que de acordo com Brasil (2013) 

podem ser: pacíficas, organizadas ou violentas: 

 

a) massas pacíficas: 

Reúnem-se por motivos “justos” ou pacíficos, pela própria característica do grupo 

não demonstra atitudes radicais. São exemplos: Pacificadores, Religiosos, Grupos 

raciais e comportamentais. 

 b) massas organizadas: 

São grupos que possuem uma liderança mais definida, possuem relativa disposição 

para enfrentar o policiamento local, além de terem objetivos específicos de interesse 

de seu grupo social.  

c) massas violenta: 

São grupos que, muito das vezes, não possuem lideranças definidas, mas que, por 

suas características, têm demonstrado ser uma preocupação quanto à ordem pública 

(BRASIL, 2013, p. 2). 

 

 

No Brasil, para conter os OCD utiliza-se a Força de Choque, que de acordo com Brasil 

(2013) está dividida em duas doutrinas: ocidental e oriental. 

 

a. Doutrina Ocidental: empregada na América e países da Europa Ocidental. Seu 

emprego é baseado em técnicas não-letais, evitando o contato físico e mantendo 

distância de segurança no Controle de Distúrbios. Tem como princípios a 

progressividade do uso da força e sua proporcionalidade. Busca a estabilização 

institucional com ampla cooperação em todos os níveis da administração pública. 

Emprega efetivos mínimos compatíveis, equipados e adestrados adequadamente. 

b. Doutrina Oriental: usual em alguns países dos continentes africano e asiático. Seu 

emprego é baseado em utilização de armas de fogo, porretes, chicotes e varas, 

buscando o contato físico no controle de distúrbios. Diferente da doutrina ocidental, 

utiliza violência demasiada e desproporcional. Emprega grandes efetivos (BRASIL, 

2013, p. 2). 

 

 

No Brasil utiliza-se a doutrina ocidental, utilizando-se para tanto, segundo Brasil 

(2013) técnicas não letais, onde tem-se por principal objetivo controlar os distúrbios sem 

contato físico com os agressores. 

As principais missões atribuídas a uma força no controle de distúrbios são: 
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- interditar uma área urbana ou rural, prevenindo a ação de grupos de manifestantes; 

-   evacuar uma área urbana ou rural já ocupada por manifestantes; 

-   restabelecer a ordem pública em situações de vandalismo; 

-   evacuar prédios ou instalações ocupados por manifestantes; 

- restabelecer a ordem no quadro de um conflito entre as forças policiais 

e a APOP (reestabelecer a ordem quando houver insuficiência das forças policiais e a 

força adversa); 

-  garantir a integridade do património público;e 

-  desobstruir vias de circulação (BRASIL, 2013, p. 3). 
 

 

As operações OCD possuem amparo legal na Constituição Federal em seu art. 142, o 

qual dispõe que: “as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. 

Também recebe respaldo da Lei Complementar 97/99, a qual em seu art. 15 afirma: 

 

Desde que, nos termos da legislação de regência, fique caracterizado o esgotamento 

dos instrumentos destinados à preservação da ordem pública...(Lei Complementar n° 

97/99, art. 15, § 2°). Devendo, para tanto, serem considerados ...esgotados os 

instrumentos relacionados no art. 144 da Constituição Federal quando, em 

determinado momento, forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe 

do Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou 

insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional... (§ 3°) (BRASIL, 

1999). 

 

 

Como base principal das OCDs a utilização de armamento não letal é uma das 

prioridades, uma vez que o militar estará em contato direto com a população, devendo assim 

priorizar a vida da mesma, bem como tentar resolver o problema utilizando a negociação. 

Somente em casos extremos deverá ser usado armamento letal. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; fichamento das principais referências bibliográficas que foram 

utilizadas no decorrer do estudo, sem contudo tais fichamentos serem apresentados junto ao 

TCC. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a pesquisa, procurou-se garantir a 

execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além de propiciar a verificação das 

etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

A pesquisa bibliográfica exploratória do tipo qualitativa foi utilizada para a produção 

deste estudo.  

 

3.2 MÉTODOS 

 

Foram pesquisados livros e bancos de dados eletrônicos, bem como manuais do 

Exército Brasileiro. Foram utilizados os seguintes descritores: evolução doutrinária; tropas de 

Infantaria; ambientes urbanizados. 

O material encontrado foi lido e logo após realizado um resumo (o qual não constará 

no TCC) a fim de compor a parte teórica do estudo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Houve uma mudança de paradigma nos grupos de combate desde a Primeira Guerra 

Mundial, o que está acontecendo até nossos dias, sendo necessária a adaptação destes grupos 

às novas realidades de combate. 

Em campo aberto, as manobras táticas geralmente determinam o resultado de uma 

batalha. Nas cidades, no entanto, as forças de combate concentram a maior parte de seus 

esforços em poder de fogo e proteção de tropas. Exemplos do cenário de poder de fogo são as 

operações das Forças Armadas na Chechênia e as Forças Armadas israelenses no sul do 

Líbano e em Gaza. 

A vitória militar é possível, mas o custo é geralmente um alto número de baixas em 

ambos os lados, bem como um impacto devastador sobre a população civil, que é considerado 

a priori ser hostil. Este tipo de luta dificilmente é compatível com a lei humanitária 

internacional. Além disso, o uso unilateral de tal força geralmente se mostra contraproducente 

para o curso subsequente de operações: a mobilidade é dificultada, os canais de logística são 

duramente pressionados, e a situação de segurança piora por causa da hostilidade da 

população. 

A segunda opção, praticada, por exemplo, pelas forças norte-americanas e britânicas 

no Iraque, depende fortemente de proteção para as tropas para capacitá-los a resistir à força 

inicial dos insurgentes. Esforço é principalmente colocado no desenvolvimento de sistemas de 

proteção pesados e efetiva coleta integrada de inteligência baseada no uso de recursos 

tecnológicos sofisticados: drones e robôs.  

Respostas mais bem direcionadas são então possíveis. As áreas de perigo podem ser 

isoladas para permitir que a população civil dissocie-se dos insurgentes ou ser evacuada, uma 

tática que tem impacto sobre o moral das tropas e do público.  

A longo prazo, surge a questão de saber se os exércitos modernos podem lutar 

eficientemente e ganhar aliados nas cidades. Hoje, para a maioria das forças convencionais e 

grupos armados, o combate defensivo em terreno urbano é um dado adquirido. O futuro dirá 

se as operações de estabilização são possíveis nas metrópoles sem considerável destruição 

colateral e se as vítimas podem ser mantidas em níveis aceitáveis.  

Ao mesmo tempo, é claro que, para os exércitos ocidentais modernos, tomar uma 

cidade por poder de fogo, como os exércitos fizeram na Segunda Guerra Mundial ou o 

exército russo tentou fazer em Grozny, não é mais uma opção viável. 
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Ao analisar as doutrinas dos EUA e do Brasil, verifica-se que a doutrina das Forças 

Armadas brasileira encontra-se modernizada, e sempre mudando e adaptando-se às novas 

realidades que surgem no dia a dia. 

Uma destas realidades encontra-se dentro do país, que são as Operações de GLO e 

Pacificação realizadas no Rio de Janeiro, dando-se destaque para as realizadas nas Favelas da 

Maré e do Alemão, locais onde o Exército Brasileiro conseguiu êxito em sua missão devido á 

doutrina empregada. 

Também importante salientar a participação do Brasil na Missão de Paz no Haiti – 

MINUSTAH, a qual foi comandada pelas Forças Armadas brasileira, tendo sido de grande 

êxito e após deixar o país, observou-se que o legado deixado para os haitianos foi de 

esperança e uma melhora na qualidade de vida dos mesmos. 

Assim sendo, tem-se que a doutrina de emprego de tropas de Infantaria em ambiente 

urbanizado do Brasil encontra-se modernizada e vem se adaptado às realidades que estão 

servindo os militares. 
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ANEXO 1 – DEFESA DAS ELEIÇÕES NO BRASIL EM 2014 

 

 
Fonte: INFOGRÁFICO (2015) 


