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1. Introdugao

O confronto entre os homens é téo antigo quanto a sua existéncia. A
necessidade de defendera si, sua familia e seu territério, fez com que o ser
humano desenvolvesse armas, técnicas e taticas de combate cada vez mais
sofisticadas. Nos dias de hoje, vemos que o poder de fogo com alcance e precisao
evoluidos, fez com que os confrontos ocorressem com maior distancia e com a
exigéncia de treinamento cada vez mais especializado. Nessa linha evolutiva
surge 0 especialista cagador, também conhecido como sniper, um combatente
treinado na arte detiro de longadistancia.

Apesardautilizagao do sniper ser antiga, a importancia tatica ficou evidente
no ultimo século, nas grandes Guerras Mundiais, no Vietna, e nas Guerras no
Oriente Médio, essas se estendendo até osdias atuais. A importancia do Sniper
em combate ganhoutanta énfase que até o cinemaretratou algumas das acgdes
de valor historico em varias situagdes de guerra. O filme "Circulo de Fogo", retrata
a propaganda soviética na Segunda Guerra Mundial, contando a histéria do
atirador deelite Vassily Zaitsev. Na batalha de Stalingrado, Vassily é elevado ao
patamar de herdi, aumentando a moral e confianga da tropa. Em "Sniper
Americano", é demonstrada a historia de Chris Kyle, sniper considerado o mais
letal da historia militar americana, que atuou no Iraque e utilizou seu treinamento
para salvar vidas aliadas. Existe ainda o lendario sniper Carlos Hathcock, um
voluntario para missdo suicida na Guerra do Vietna. Hathcock se projetou pelo
campo inimigo por 3 dias utilizando técnica de arrastamento e abateu um
importante General Viatnamita sem ser detectadopela tropa inimiga.

 

Vassily
Zaitsev Fonte: gbnnews.com.br



 

Chris Kyle Fonte:
nydailynews.com
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A notavelvalorizagao tatica do atiradorde elite, também pode ser percebida
nas acoes taticas atuais das policias, principalmente em casos de crimes com
reféns. A falha das negociagdes com sequestradores tem sido, cada vez mais,
resolvidas com a neutralizagao docriminosoportécnicasdetiro de longa distancia
poratiradores bem treinados e armas cada vez maisprecisas.

Dessa forma, é de suma importancia levantarmos os aspectos e a acgao do
especialista cagador tanto em confronto em campo de guerra quanto noterritorio
urbano, como temosvisto rotineiramente em paises com alto indice de violéncia
civil.



2 Generalidade

2.1 Objetivo

Realizar uma revisao bibliografica sobre ascaracteristicas do especialista
cagadore demostrar a sua importancia tatica, abordandoa historia do emprego do
cagador nos grandes conflitos, e sua doutrina, de forma clara sem esgotar o
assunto

Definigao do especialista Cagador

Esse tipo de especialista militar, também é conhecido como sniper ou
atirador de elite, 6 especialmente selecionado e treinado na arte de evolugao do
terreno e nas técnicasdetiro de precisao. Nao basta ser voluntario para essetipo
de treinamento. A selecao rigorosa exige que o militar preencha alguns requisitos.
Inicialmente esse especialista tem que ser perito e fluente nas técnicas avancadas
de tiro de precisao, e seu preparo mental e fisico deve ser bem apurado. Um
especialista cagador aumenta de forma ampla o poder de combate abatendo
alvos e outros meios, sempre envolvido diretamente com o emprego das forcas
especiais.

     Franco Atirador — Sniper Fonte: operacoesmilitaresguia.blogspot.com



4. Historia

Apesar de relatos das primeiras utilizagdes de sistema de visao
telescépicas para aumento da visdo dos alvos como lunetas em mosquetes,
decorrerem dos anos de 1650 na Inglaterra, 0 uso de atiradores com as
caracteristicas do especialista cagador é citado inicialmente na guerra da
independéncia americana em 1775. Com atuagao a distancia de resistentes contra
tropas inglesas, que tinham principalmente seusoficiais atingidos, os cagadores
locais com rifles de cano longo conseguiam boa Pprecisao de tiro, ajudando os
rebeldes americanos na empreitada contra as tropas inglesas que possufam
armas menosprecisas. Nessa épocaa tatica na batalha envolvia confronto direto
por mosquetesdetropa contra tropa. Os cagadores americanos eram temidos por
iniciar a tatica de camuflagem noterreno e os ingleses eram atingidos sem saber
se quer de ondeveioo tiro.

A melhora da preciso do tiro ocorre com o desenvolvimento de fuzis
raiados e com a criagao dos projetis cénicos em 1848. Foi entao no século 19 que
a importancia do sniper no resultado do combate foi percebida,liberando frentes
de batalhas devido as frequentes alteragdes de direcionamento do inimigo que
comegaa ter preocupagao com asbaixasdealtas patentes.

A percepgao da importancia do emprego do sniper nessa ocasido levou ao
aprimoramentodas técnicas através do treinamento, selegao de alvos e confecg¢ao
de armamento cada vez mais preciso. Os objetivos do especialista eram colher
informagées de reconhecimento do terreno, além da capacidade deinfiltrar-se e
camuflar-se.

Em relagao & modernizagaobélicautilizada pelo cagador, pode-se dizer que
foi fundamental para o aperfeigoamentotatico e técnico do atirador, possibilitando
que 0 mesmose posicionasse cada vez mais distante do alvo, dificultando sua
identificagao. A luneta foi um dos mais importantes acessérios no armamento,
introduzidainicialmente em 1854. Outra tecnologia alcangada 14 anos mais tarde
foi a pdlvora de pouca fumaga, sendo aperfeigoada em 1880 com aumento do seu
pode explosivo dando mais velocidade ao projetil sem que sua fumaca
identificasse a posigao do cagador.

4.1 Primeira Guerra Mundial



Na Primeira Guerra Mundial, a utilizagao do cagadortornou-se umapratica
estratégica, com desenvolvimento da doutrina, tatica e técnica. Os mais evoluidos
eram ossnipers alemaes que, antes mesmodo conflito, possuiam uma companhia
de atiradores de elites e ja utilizavam a técnica de dupla com um atirador e um
observador, armamento potente e evoluido, além de utilizarem a técnica de
camuflagem amontoandoastrincheiras de componentesdolocal para camuflar e
confundir o inimigo,imitada posteriormente pelos britanicos. Outra técnica utilizada
pelos alemaesfoi a colocagdo de placas metdlicas fenestradas para protegao do
atirador.

Em 1924 os russos selecionavam voluntarios Para as escolas russas de
atiradores sniper, principalmente cagadores siberianos, que posteriormente se
tornaraminstrutores.

4.2 Segunda Guerra Mundial

Ja na Segunda Guerra Mundial, existiam duas grandes escolas de
atiradores: a soviética, com melhor desenvolvimento nas técnicas de camuflagem,
e a alema, com armas mais precisas. A tatica alema era neutralizar oficiais,
combatentes operadores de grandes armas, observadores e sistemas que
permitiam avang¢o detropa. Diferente dos alemaes que avangavam junto a tropa,
Os russos faziam uma penetragao noturna a frente de sua tropa com objetivo de
abater oficiais de alta patente e militares artilheiros. Os russos tiveram papel
fundamental com seus snipers, que foram se desenvolvendo durante o confronto,
chegandoa estimativa de 40 mil alemaes abatidos, e chegandoa terdois snipers
por pelotao russo.

 



Sniper na Segunda Guerra Mundial Fonte: segundaguerra.org

No caso dos Japoneses na Segunda Grande Guerra o uso do sniper era
diferente do ocidental. Sendo usados mais na defesa das suas linhas, sua selegao
era baseada apenas na pontaria, e era raro a utilizagao para coleta de
informagdes. Como o japonés tinha uma caracteristica suicida na missao, a
maioria nao retornava, permanecendo em sua atividade até a morte. Sua
estratégia era a utilizagao de arvores como ponto basepara

0

tiro.
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Sniperjaponés na Segunda Guerra Mundial

 

Fonte: br.pinterest.com

4.3 Guerra da Coréia

Na Guerra da Coréia havia uma menor demanda da utilizagao do sniper
nos exércitos de muitos paises. Comisso, o exército australiano se beneficiou, ja



que estudou os terrenos montanhosos da Coréia e avaliou o favorecimento do
relevo para a utilizag&odo tiro de longa distancia.

     
Australiano na

Guerra da Coréia_ Fonte: acervosegundaguerra.blogspot.com

4.4 Guerra do Vietna

Noseuinicio, as forgas norte americanas apresentavam poucosatiradores,
sua selegao era realizada apenas baseada na mira. Os melhores eram colocados
comoatiradores de elite, enquanto as forcas norte vietnamitas apresentavam-se
bem qualificados, com treinamento de 12 semanas, porém esbarravam nafalta de
munigao. Com a evolugao do conflito, os marines americanos comegaram a
desenvolver suas instrugdes e, em 1968 tornaram-se uma escola permanente,
com cada regimento de reconhecimento tendo um pelotao com trés grupos de
combate de cinco duplas de snipers, além do comando de tropas. Para tal
desenvolvimento e treinamento, os marines utilizaram um local onde o abate de
sua tropa porsnipers inimigos era de 30 por semana, em média. Este se refere a
colina 55, que com o treinamendo de snipers nessa regiao, a média caiu para 2
por semana.A avaliag&o dos instrutores para a empreitada foi fundamental. Eles
se orientaram utilizando astrajetorias do projeteis e observaram que, em algumas
arvores, nao pousavam passarosidentificando a posigdo do atirador inimigo.
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Sniper Vietna

Fonte: defesanet.com.br

4.5 Afeganistao - Russo

Esse conflito foi considerado uma verdadeira batalha de snipers. O
guerrilheiro Afegao era considerado excelente atirador. Existem relatos que os
soldados russos naotinham ideia de onde partiam os tiros que acertavam a sua
tropa.

4.6 Malvinas

O relevo e a vegetacdo dasilhas favoreciam o emprego do sniper, de
forma que a valorizac&odoatirador deelite ficou evidente no episodio do sniper
argentino que conseguiu para segurar uma companhia britanica por 4 horas. Em
outro fato, um sniper argentino conseguiu abater 13 britanicos, devido & sua
camuflagem, antes de ser capturado porforgas britanicas.



 

te

Sniper Argentino Fonte:pinterest.ca

4.7 Chechénia

Esse conflito serviu para a Russia retreinar seus snipers e utilizar novas
taticas e técnicas, porém os chechenos tinham conhecimento superior do terreno
Seu armamento, também avangado, era capaz delimitar o avango russo com a
utilizagao de seussnipers.



Sniper na

 

Chechenia Fonte: forum.outerspace.com

4.8 lraque

Ossnipers das forgas americanas conseguiram abater muitos inimigos no
inicio do conflito, porém, apés as quedas dos alvos mais iniciais, 0 abate ficou
mais dificil devido 4 capacidade de adaptacao dos que sobreviveram. Sabendo
que osatiradores americanos se empenhavam em atirar apenas em pessoas
armadas, os soldados iraquianos comegaram a se vestir de civil e andar
desarmados, além de utilizarem escudos humanos com a populacao civil. Os
snipers americanos protegiam as instalagdes de petrdleo com helicopteros.

5. Perfil do Especialista Cagador

Apesar de qualquer militar de carreira poder se voluntariar para o curso de
cagador, nem todos tém capacidade para seguir na instrugao. Existe uma série de
requisitos para que ele realize o curso. E de suma importancia que o militar esteja
com excelente preparofisico, tenha uma boa formagao detiro com armas longas,
tenha uma visdo perfeita, e conhecimento detaticas e estratégias militares, sem
contar que atributos notificados pelo seu comandante sao de grande relevancia,
como coragem, cooperagao,criatividade, decisao,disciplina, equilibrio emocional,
iniciativa, paciéncia, persisténcia, a mengao tem que variar em excelente (E) ou
muito bom (MB), da mesma forma que sua avaliagao fisica no treinamento fisico
militar.

6. Atributos do especialista cagador



O especialista cagador deve ser um perito em camuflagem, ter amplo
conhecimento em técnicas de avango em terreno sem que seja notada a escolha
do local a se basear. Além disso, nao deve deixar rastros para sua localizagao,
deveutilizar toda a sua técnica detiro corretamente, desde a posicao estavel a
Pontaria correta, e o controle da respiragao até o bom acionamento do gatilho. O
éxito da missao depende disso. Outras atribuigdes sao comandar sua equipe de
tiro, preencher0 roteiro detiro, revezar com o observador na observagao do setor
de tiro, localizar e identificar os alvos, avaliar as distancias dos alvos, ajustar o
aparelho de pontaria para atingir os alvos identificados, executar os tiros contra os
alvos identificados, preparar-se para novos disparos, se necessario, e realizar a
“esterilizagao” da posig&o no caso deretraimento.

Em termos simplificados, a principal missao de um cagador é eliminar o
alvo a longa distancia, de forma planejada ou oportuna. Essesalvos neutralizados
tém carater estratégico: os oficiais, os comissarios politicos, os “comandantes” de
forgas sao os principais, seguidos dos guias rastreadores, comunicadores e
manuseadores de armas coletivas, motoristas de blindados, pilotos de
helicépteros, observadores avancados e_ outros cacadores _inimigos.
Secundariamente, o cagador também tera como missdo, a infiltracao em territério
inimigo de forma a nao ser visto e repassar ao comando informacées relevantes
doinimigo.Paratal, utiliza-se do treinamento especifico em camuflagem e avanco
no terreno.

  
Sniper camuflado Fonte: sistemasdearmas.com.br

7. Conclusao

A utilizagao do cagador em combate tem sido de fundamental importancia
para os exércitos, e isso vem sido provado com as evidéncias de confrontos nas



grandes guerras doUltimo século. A histéria da utilizagao do sniper demonstra que
sua fungao estratégica tem servido para a eliminagao de alvos quesignifique parar
ou mesmoreduzir seu avango de tropas em campo.

As evidéncias do sucesso do uso do Sniper levou os grandes exércitos
mundiais a se direcionar para a formagao de escolas de atiradores com a selegao
refinada de voluntdrios com perfil e atributos para a especializacao, além da
evolugao das técnicas e aperfeicoamento do armamento, fundamentos que estao
relacionados com

a

eficdcia e resultadofinal da utilizagao do atirador deelite.
Esse sucesso no combate serviu também para o desenvolvimento de uma

estratégia em ambiente civil. Hoje temos presenciado cada vez mais a utilizagao
doatiradordeelite na politica de seguranga publica em varios estados do Brasil.
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