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RESUMO  

A Companhia de Fuzileiros constituindo o Escalão de Combate, numa Marcha para o Combate, 

é uma fração que possui atuação decisiva num contexto de Operações Ofensivas. As 

Operações militares desenvolvidas no ambiente operacional do pantanal apresenta 

particularidades e características distintas que podem afetar o desenvolvimento pleno das 
atividades relacionadas as diversas funções de combate, mas principalmente ao Comando e 

Controle e ao Movimento e Manobra, sendo funções essenciais para a condução das 

operações ofensivas. Dessa forma, o estudo pormenorizado do terreno, das condições 
meteorológicas e das considerações civis, auxiliará ao comandante da operação, traçar suas 

linhas de ações e por seguinte, tomar a melhor decisão. 

 

Palavras-chave: Marcha para o combate. Bioma do Pantanal. Operações Ofensivas. 

  

ABSTRACT  

The Fuzileiros Company constituting the Combat Step, in a March for Combat, is a fraction that 
plays a decisive role in the context of Offensive Operations. Military operations developed in the 

operational environment of the Pantanal have distinctive features and characteristics that can 
affect the full development of activities related to the various combat functions, but mainly to 
Command and Control and Movement and Maneuver, being essential functions for the conduct 
of operations offensive. In this way, the detailed study of the terrain, the meteorological 
conditions and civil considerations, will help the commander of the operation to trace his lines of 

action and, by this way, to make the best decision. 

 

Keywords: March for combat. Pantanal biome. Offensive Operations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O território brasileiro possui proporções continentais, ocupando quase a 

metade da América do Sul e abrange diferentes faixas climáticas (equatorial, 

tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical).  

Naturalmente, as características dos climas ditam as grandes variações 

ecológicas, influenciando na formação de diferentes  ecossistemas e paisagens 

naturais.  

O IBGE em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente criou o 

Mapa Biomas do Brasil, em que dividiu o país em seis grandes biomas 

distintos, por critérios geomorfológicos, hidrológicos e vegetacional, a saber: 

Bioma Amazônia, Bioma Mata Atlântica, Bioma Caatinga, Bioma Cerrado, 

Bioma Pantanal e Bioma Pampa. 

O bioma denominado como Pantanal é uma das maiores extensões 

alagadas contínuas do planeta terra e está localizado na parte central da 

América do Sul, compreendido entre os paralelos de 16º e 22º sul e os 

meridianos de 56º e 58º30’ oeste. Sua abrangência alcança os territórios do 

sudoeste do Estado do Mato Grosso e oeste do Estado do Mato Grosso do Sul, 

no Brasil, sendo também encontrado em parte do Paraguai e Bolívia. “O 

Pantanal tem sua extensão aproximada de 230 mil Km², sendo desses, 150 mil 

Km² em território brasileiro” (IBGE, 2004). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1:Visão geral do Bioma Pantanal 
Fonte: www.wwf.org.br 
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O bioma do Pantanal ocupa “1,76% da área total do território nacional”, 

(IBGE, 2004), e tem sua localização estratégica em região de fronteira (Bolívia 

e Paraguai). Por apresentar uma grande diversidade ecológica, o Pantanal foi 

reconhecido como Reserva da Biosfera Mundial pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em 8 de novembro de 

2000, desta forma, a região é contemplada com mais ações do governo para a 

conservação das riquezas ambientais, impulsionando o desenvolvimento 

sustentável e o turismo. 

Estratégica para a integração do continente latino e para escoamento da 

produção regional, a hidrovia do Rio Paraguai é uma via natural de navegação 

que corta Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de Cáceres a Porto Murtinho, se 

juntando ao Rio Paraná na fronteira com o Paraguai. Integra um eixo de 

transporte intermodal – fluvial, ferroviário e rodoviário – que coloca o Estado, 

sobretudo Corumbá, como porta de entrada para os oceanos Atlântico e 

Pacífico. 

As operações militares no ambiente operacional do pantanal devem 

dispor de capacidades específicas pelas particularidades que o ambiente 

impõe. O estudo detalhado terreno, as condições meteorológicas e as 

considerações civis permitirá um planejamento eficaz e um melhor resultado no 

processo decisório pelos comandantes. 

Como se sabe, as operações ofensivas devem ser sempre buscada no 

combate, principalmente através do movimento, da manobra e da iniciativa, 

para destruir o inimigo e a companhia de fuzileiros constituindo o escalão de 

combate, numa marcha para o combate, é uma fração que possui atuação 

decisiva nesse contexto. 

A ofensiva é a ação decisiva de emprego da força militar no campo 
de batalha, para impor a nossa vontade sobre o inimigo que se 
concentra para o combate de alta intensidade, representando o 
melhor caminho para se obter a vitória (EB70-MC-10.202, 2017, p. 3-
1). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O Bioma do Pantanal, descrito sucintamente, é o ambiente operacional 

que emerge a problemática do presente projeto de pesquisa.  Nesse bioma, por 
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se caracterizar como um ambiente ribeirinho, o meio fluvial se torna essencial 

para o cumprimento das diversas missões de combate, pois nem sempre os 

demais modais de transporte estarão em plenas condições de utilização. 

As Organizações Militares localizados nessa região devem estar aptas a 

realizarem a sua missão, e nesse sentido o deslocamento pelo meio fluvial 

ditará se esse estará em condições de bem realizá-la. 

 Nesse sentido, a pesquisa se dará inicialmente pelo estudo do ambiente 

operacional delimitado, analisando as particularidades e as características 

próprias que esse ambiente impõe as operações militares de forma geral e por 

seguinte a influência diretamente nas Operações Ofensivas, focando na 

Marcha para o Combate Fluvial. 

Além da análise descrita acima, será verificado em manuais do Estado 

Maior das Forças Armadas, do Exercito Brasileiro, da Marinha do Brasil, dos 

Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América aspectos doutrinários, 

técnicos e táticos referentes a marcha para o combate fluvial.  

É importante destacar que, assim como o Bioma Amazônico, a região do 

pantanal possui grandes reservas de água doce, uma enorme biodiversidade 

de fauna e flora, além de diversas reservas minerais em seu subsolo. 

Nesse contexto, a possível cobiça de diversos países pela região 

acentua a necessidade das tropas empregadas nesse ambiente operacional, 

domirarem profudamente as técnicas, táticas e procediementos da marcha 

para o combate fluvial. 

O problema de pesquisa central pode ser expresso na seguinte 

pergunta: Como a Companhia de Fuzileiros irá cumprir suas missões no 

ambiente operacional do Pantanal quando estiver compondo o escalão de 

combate de uma marcha para o combate fluvial? 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

Com a finalidade de orientar a pesquisa e de forma a contribuir com os 

comandantes no processo decisório das operações ofensivas no pantanal, o 

presente estudo visa analisar o emprego da Companhia de Fuzileiros, quando 
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empregada no escalão de combate de uma marcha para o combate fluvial, 

desenvolvida particularmente no Bioma Pantanal. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Caracterizar o Bioma Pantanal nos aspectos fisográficos 

(formação geológica, orografia, hidrografia, clima e vegetação), econômicos 

(agropecuária, extrativismo, indústria, comércio, turismo e transportes), 

psicossociais (população e núcleos populacionais) e políticos; 

b) Realizar o Estudo dos Aspectos Gerais do Terreno, das condições 

meteorológicas e considerações civis no ambiente ribeirinho, tomando por base 

o Processo de Integração Terreno, Condições Meteorológicas, Inimigo e 

Considerações Civis (PITCIC); 

c) Apresentar a doutrina de emprego da Força Terrestre em 

operações ribeirinhas; 

d) Definir, sucintamente, as Operações Ofensivas com destaque 

para a marcha para o combate; 

e) Destacar as particularidas das funções de combate num ambiente 

ribeirinho; 

f) Descrever o escalão de combate na marcha para o combate 

fluvial; 

g) Descrever a preparação orgânica da tropa que realiza operações 

no ambiente ribeirinho. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

O Exército Brasileiro alinhado com Política Nacional de Defesa (PND) e a 

Estratégia Nacional de Defesa (END) identifica a necessidade de desenvolver 

capacidades completas e a partir dessa percepção adota o Planejamento 

Baseado em Capacidades (PBC) que, com a análise de possíveis cenários, 

identifica ameaças ao Estado e aos interesses nacionais. As Organizações 

Militares quando forem empregadas contra uma ameaça devem ter a 

CAPACIDADE para cumprir a missão, mas como obter essa capacidade? 
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É obtida a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, inter-
relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou 
processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 
Infraestrutura – que formam o acrônimo DOAMEPI. Para que as 
unidades atinjam o nível máximo de prontidão operativa, é necessário 
que possuam as capacidades que lhes são requeridas na sua 
plenitude (EB20-MF-10.102, 2014, p. 3-3). 

  

É notório saber, que vivemos num período de paz estável e não existe 

ameça iminente ao território ou a soberania nacional, portanto é importante 

estar atento a mudanças no cenário internacional, bem como destaca o Manual 

de Fundamentos EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre: 

 

Após longo período livre de conflitos que tenham afetado diretamente 
o território e a soberania nacional, a percepção das ameaças para 
muitos brasileiros está desvanecida. No entanto, é imprudente 
imaginar que um país com o potencial do Brasil não enfrente 
antagonismos/cobiças ao perseguir seus legítimos interesses (EB20-
MF-10.102, 2014, p. 2-2). 

 

 A região do território nacional que contém o Bioma do Pantanal possui 

inúmeras riquezas naturais e minerais que, sem dúvidas, podem gerar 

interesses internacionais a curto prazo.  

Observamos uma escassez de áreas altamentes preservadas no planeta 

e com a biodiversidade de fauna e flora que o pantanal apresenta. Os estudos 

feitos pela expedição do alemão OTTO ULRICH, a serviço do governo 

Britânico, no início do século passado (1937), estão detalhados no livro “Nos 

sertões do Rio Paraguay”.  

As montanhas da bacia do Paraguai, no território brasileiro (Gaíba, 
Acurisal, Amolar, Dourado, Mandioré e Urucum), contam com 
grandes jazidas ricas de antimônio, chromo, nickel, torium e pedras 
de cor. Em grande quantidade encontram-se o ferro (com pureza de 
56%) e o manganês (OTTO ULRICH, 1937). 

 

Figura 2: Serra do Amolar 
Fonte: www.aventurebox.com 
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Da análise dos fatos narrados, identificamos a importância do presente 

estudo. Alinhado com o desenvolvimento de capacidades necessárias e a 

importância da região para manutenção da soberania nacional, percebe-se que 

o estudo se justifica para que tropas empregadas nesse ambiente apresente 

doutrina, organização, adestramento e material coerente com as missões 

impostas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A fim de fornecer subsídios que possibilitem a tomada de decisão mais 

adequada para a condução de operações ofensivas inseridas no ambiente 

operacional do pantanal, particularmente na execução do escalão de combate 

numa marcha para o combate, o presente trabalho está fudamentado em 

pesquisa bibliográfica sobre o tema. 

Com objetivo de encontrar respostas para o problema levantado, a 

pesquisa tem início na revisão teórica do assunto, através de consulta 

bibliográfica a manuais doutrinários e trabalhos científicos. O estudo está 

desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica e documental.  

Compreenderá um estudo exploratório das características e 

particularidades do pantanal, com a finalidade de conhecer como melhor se 

emprega uma Companhia de Fuzileiro na marcha para o combate compondo o 

escalão de combate nesse ambiente. 

A coleta de dados foi realizada por meio de consultas aos Manuais 

Doutrinários do Ministério da Defesa, da Marinha do Brasil, do Exército 

Brasileiro e de outras Forças Armadas de Nações Amigas, foram também 

consultados artigos científicos e a rede mundial de computadores. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O bioma do pantanal, foi sendo desenvolvido por milhões de anos, sendo 

sua formação geológica relacionada com a formação das Cordilheiras do 

Andes, que surgiram pela movimentação de placas tectônicas que irromperam 

do interior da terra e ergueram as montanhas andinas, criando um grande mar 

que posteriormente secou dando origem à imensa planície aluvial. 
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Pantanal como uma região afetada por processos morfoestruturais 
relacionados à movimentação de compensação isostática, 
repercutidos em abatimentos em áreas adjacentes, conseqüentes ao 
soerguimento das cordilheiras dos Andes. No Terciário Superior, a 
esculturação do relevo foi elaborada por processos erosivos atuantes, 
que rebaixaram as superfícies circundantes, provocando o recuo das 
escarpas, a dissecação das encostas e a erosão de terraço, 
fornecendo, assim, sedimentos à região do Pantanal (Brasil e 
Alvarenga, 1989). 

 
O Pantanal constitui uma extensa planície de acumulação, com 

topografia plana e alagada periodicamente, tendo o Rio Paraguai e seus 

afluentes o principal meio de transporte de água e sedimentos. 

A planície é o tipo de relevo predominante no pantanal, pontilhado por 

morros isolados, as terras planas e baixa declividade torna o relevo bastante 

pobre destacando-se a existência de alguns terrenos mais altos, como 

chapadas, serras e maciços. A mais famosa elevação do pantanal é o maciço 

do Urucum, localizado na zona rural da cidade de Corumbá-MS, que se 

destaca por ser uma grande reserva de minerais diversos, destacando-se o 

minério de ferro (3ª maior reserva do Brasil). Há ainda as elevações arenosas 

de pequena altimetria, até 6m, que se formam na planície quando está 

alagada, chamando-se de cordilheiras. 

O Rio Paraguai é o principal canal de drenagem desse sistema, com 

cerca de 2.800 km de extensão, desde sua nascente em Mato Grosso, Brasil, 

até Corrientes na Argentina, onde se junta ao Rio Paraná. 

Hidrograficamente, todo o Pantanal faz parte da Bacia do Rio 
Paraguai. Com 1.400 Km de extensão em território brasileiro esse rio 
e seus afluentes: São Lourenço (670 Km), Cuiabá (650 Km) – ao 
norte, Miranda (490 Km), Taquari (480 Km), Coxim (280 Km), 
Aquidauana (565 Km) ao sul, assim como rios de menores extensões, 
Nabileque, Apa e Negro, formam a trama hidrográfica de todo 
complexo pantaneiro (AMBIENTEBRASIL, 2020). 

 

A navegação internacional pelo Rio Paraguai é possível, já que este 

banha terras brasileiras, bolivianas, paraguaias e argentinas. 

A declividade do terreno no pantanal é muito baixa, “de 30 a 50 cm por 

quilômetro no sentido leste-oeste e de 3 a 15 cm no sentido norte-sul” 

(EMBRAPA, 2020). Dessa forma, os rios são meândricos, com muitos braços 

mortos abandonados e seis grandes lagos conectados ao Rio Paraguai, pela 

sua margem direita (Uberaba, Gaíva, Mandioré, Vermelha, Castelo e Cáceres).  
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O clima do Bioma Pantanal pode ser classificado como tropical úmido, 

sendo o inverno seco e o verão chuvoso, o que confere à região uma 

característica particular de clima que pode ser dividido em período de cheia, 

período de seca e período de vazante. Sua temperatura média anual é de 24º 

C, porém o que se destaca no clima da região é o fenomeno da friagem em 

que as temperaturas da região descem inopnadamente e bruscamente 

chegando, por vezes, abaixo de 10º C em curto intervalo de tempo, 

permanecendo em baixas temperaturas por aproximadamente 7 dias. 

Na planície pantaneira é possível observar um conjunto extremamente 

variado de vegetação, um mosaico da flora brasileira, sendo diversos fatores 

responsáveis pela grande diversidade – variações climáticas, regime das 

águas, propriedades do solo e configuração do terreno. A proximidade desse 

bioma à outros biomas, carrega para si as mais variadas espécies como os 

cactácios, tapetes de gramíneas, carandá, buriti, ipês, paratudo, aguapé, entre 

outros (FIOCRUZ, 2020). 

 

Figura 3: visão aérea do pantanal 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/pantanal/ 

 

Quanto aos aspectos econômicos, a região do pantanal ainda não foi 

devidamente explorado, destancando-se a pecuária, principal atividade 

econômica, além da pecuária, a pesca e o turismo têm levado muitas pessoas 

para o Pantanal, aquecendo a economia local.   

A pecuária teve sua prática adaptada para as particularidades do bioma 

que inicialmente desenvolveu-se sem praticamente alterar a dinâmica da 

paisagem, contudo com as mudanças agrárias e produtivas da agropecuária, a 
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partir da década de 1970, a pecuária se tornou a atividade humana na região 

que mais impacta no bioma. 

A agricultura na região do pantanal se caracterizava até a década de 

1990, como uma atividade complementar a pecuária, sendo basicamente de 

subsistência, porém novas políticas ambientais de governo possibilitou a 

supressão de áreas presevadas, com substituição de vegetação nativa para o 

cultivo de culturas monocultoras comerciais, como por exemplo a soja, tem 

provocando impactos negativos no ambiente pela aplicação de agrotóxicos e 

pela retirada da cobertura vegetal original.  

O extrativismo na região se destaca pelo minério de ferro presente no 

maciço do Urucum, sendo considerada a 3º maior reserva do Brasil e tem sua 

produção direcionada tanto para o consumo interno como externo (Estados 

Unidos e Europa). O principal meio de escoamento desse minério é o Rio 

Paraguai. 

 

Figura 4: Terminal privativo gregório curvo – CORUMBÁ/MS 
Fonte: http://www.vale.com/PT/business/logistics/ports-terminals/ 

 

A indústria e o comércio na região do pantanal passou por grandes 

transfomações. Corumá-MS, em meados da década de 1930,  era considerada 

a segunda maior economia do então estado de Mato Grosso integrado, com 

grande participação no comércio de charqueadas, pela exploração comercial 

do extrativismo mineral e do comércio ribeirinho entre as cidades pelo rio 

Paraguai, porém com a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e à 

http://www.vale.com/PT/business/logistics/ports-terminals/Documents/pdf/Memorial_Descritivo_PGC_2017_-_publica%C3%A7%C3%A3o_rev_reg.pdf
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construção da rodovia Campo Grande-Cuiabá, iniciou-se o declinio comercial e 

industrial pois o rio Paraguai perdeu sua função principal de transporte. 

O pantanal é um dos destinos brasileiros mais procurados por turistas 

tanto nacionais como internacionais, tornando a atividade do turismo muito 

importante economicamente. Quando o Pantanal foi reconhecido como 

Reserva da Biosfera Mundial pela Unesco, em 2000, a região recebeu mais 

incentivos tanto do governo nacional como de organizações internacionais para 

a conservação das riquezas ambientais. O grande atrativo do pantanal é a 

diversidade de fauna e flora e pela facilidade de visualizar a fauna em seu 

ambiente natural, essa facilidade de vista se dar possivelmente pela baixa 

cobertura vegetal da região. 

Os meios de transporte do pantanal são os mais de diversos: rodoviário, 

fluvial, ferroviário e aéreo. 

O modal rodoviário é caracterizado por rodovias federais e estaduais em 

boas condições de circulação. No entanto é importante destacar, que por vezes 

as rodovias não conseguem fazer o caminho mais curto entre duas cidades 

pois o ambiente se torna um obstáculo restritivo, em que a construção de uma 

rodovia seria economicamente inviável e ambientalmente teria um grande 

impacto. Existem ainda, as estradas sem cobertura asfáltica que dependendo 

do período do ano (seca, cheia ou vazante) sua transitabilidade se torna 

impeditiva. 

Há também o modal ferroviário, a estrada de ferro administrada pela 

empresa privada Rumo Logística, e tem por principal finalidade realizar o 

escoamento de minerio de ferro e grãus de soja para o interior do país, além de 

adentrar em território boliviano atingindo o Oceano Pacífico no litoral do Chile. 

O modal fluvial talvez seja o mais característico meio de transporte da 

região. As peculiaridades hidrográficas do pantanal impõe ao homem a 

utilização dos rios para realizar deslocamentos. A Bacia do Paraguai é a 

principal da região e é um afluente da Bacia do Paraná. O rio Paraguai é o 

princiapal rio do bioma do pantanal e possui uma grande importância 

econômica pois é um rio navegável sendo utilizado para o comércio além do 

transporte de carga.  



    11 

 

 

Figura 5: Modal Hidroviário 
Fonte: https://ecoa.org.br/hidrovia-no-pantanal-e-as-narrativas-para-vender-o-

megaprojeto/ 

 

Cerca de 2,2 milhões de pessoas viviam na região em 2010, equivalente 

a “1,1% da população do Brasil, sendo 87% em áreas urbanas” (IBGE, 2010). 

A etnia da população é variada com mestiços, brancos e negros, com grande 

influência da Bolívia, principalmente em Corumbá-MS. A população rural sofre 

bastante com os regimes das águas, tendo que abandonar certos locais no 

período da cheia. 

A cidade mais desenvolvida da região do pantanal é Corumbá-MS, 

localizada na margem direita do rio Paraguai, foi fundada em 1778, porém 

durante a Guerra da Tríplice Aliança ficou no controle dos paraguaios de 1865 

a 1867.  

O tombamento do conjunto histórico, arquitetônico e paisagístico de 
Corumbá, no Estado de Mato Grosso do Sul, ocorreu em 1993. 
Situada em uma região de rara beleza, no pantanal sul-mato-
grossense e à margem do rio Paraguai, Corumbá também é 
conhecida como a “Capital do Pantanal” e “Cidade Branca”, devido à 
cor de suas terras, ricas em calcário. O patrimônio tombado é o 
legado de uma época de grande prosperidade, quando a cidade 
testemunhou a construção dos seus belos casarões e sobrados em 
estilo europeu (IPHAN, 2020). 

 

Há outros núcleos populacionais de grande importância para a região 

como Ladário, Cárceres e Porto Murtinho. 

Os principais problemas na região do pantanal são o narcotráfico, o 

contrabando, a caça e a pesca predatória, necessitando de especial atenção 

das autoridades locais pois são crimes de grandes repercuções. O tráfico de 
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drogas utiliza o pantanal como porta de entrada para o país, tanto por meio 

terrestre como por meio aéreo. 

O bom relacionamento político do Brasil com os países fronteiriços do 

pantanal (Bolívia e Paraguai) traz uma certa tranquilidade a fronteira, porém as 

instabilidades políticas e o alto nível de corrupção sistemático desses paises 

criam um estado de alerta constante das Froças Armadas e Orgãos 

Governamentais responsáveis pelo controle e manutenção da fronteira. 

Dentro desse ambiente tão complexo, com grande particularidade tanto 

quanto ao terreno, as condições meteorológicas e as considerações civis, que 

as tropas orgânicas desse bioma deverá desenvolver todas as operações 

militares previstas em suas capacidades. 

As Operações Ofensivas inseridas no Bioma Pantanal não possui uma 

documentação doutrinária própria e específica. Portanto, buscou-se delimitar o 

tema para o emprego da subunidade empregada no escalão de combate em 

uma marcha para o combate fluvial e aglutinar a literatura para este ponto. 

É necessário, que as Organizações Militares situadas na região do 

pantanal e demais tropas estratégicas da Força Terrestre, devem estar aptas a 

realizarem Operações Ofensivas, também, nesse ambiente com diversas 

particularidades e considerar o emprego maciço do meios fluvias, em 

consequência da predominância de modais fluviais de deslocamento. 

As operações militares desenvolvidas nesse bioma são caracterizadas 

como Operações Ribeirinhas pois estão inseridas num ambiente ribeirinho: 

 

São aquelas levadas a efeito em águas interiores e áreas terrestres a 
ela adjacente, em regiões de características fisiográficas especiais 
por forças militares que a empregam, de maneira combinada, 
basicamente, meios fluviais e terrestres. O cumprimento da missão 
exige a utilização das vias aquáticas existentes na área de operações 
(FA - M - 20, 1981, p. 17). 

 

O Manual de Campanha, C 7-20 Batalhões de Infantaria discorre sobre 

Operações Ofensivas que se mostra como uma operação decisiva no combate, 

mantendo sempre a iniciativa das ações: 

 

Somente a ação ofensiva conduz a resultados decisivos na guerra. É 
através dela que uma força mantém sua liberdade de ação, exercita a 
iniciativa de que é dotada e impõe a sua vontade ao inimigo; explora 
as deficiências desse inimigo e as rápidas mudanças de situação; 
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seleciona o local conveniente e o momento oportuno para o combate 
e enfrenta ocorrências imprevistas (C 7-20, 4º Ed., p 4-1). 

 

A marcha para o combate é um tipo de Operações Ofensivas que 

depende grandemente das funções de combate Movimento e Manobra e 

Comando e Controle e pode ser definida da seguinte forma:  

 

Marcha para o combate é uma marcha tática executada por unidades 
terrestres na direção do inimigo com a finalidade de estabelecer o 
contato ou restabelecê-lo, quando perdido, e/ou assegurar vantagens 
que facilitem as operações futuras.. Consiste, pois, para o 
comandante do batalhão, em deslocar sua tropa de uma região para 
outra, preservando continuamente a liberdade de ação, a fim de 
poder concentrar os esforços, no momento oportuno e na região mais 
favorável, de acordo com a manobra que planejou (C 7-20, 4º Ed., p 
4-2). 

 

 Como sabemos, numa marcha para o combate um batalhão pode 

constituir o grosso, força de segurança ou deslocar-se isoladamente. Em nosso 

trabalho, vamos focar na SU que compõe a força de segurança do batalhão, 

inserido no ambiente ribeirinho, cuja finalidade é “evitar  retardos 

desnecessários ao batalhão e protegê-lo contra a surpresa e a ação inimiga 

vindos da frente” (C 7-20, 4º Ed., p 4-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Esquema de marcha para o combate fluvial 
Fonte: IP 72-1, p 5-4 

 

Por fim, uma operação militar desenvolvida em ambiente que as 

principais vias de circulação são as vias aquáticas, dependerá de técnicas e 

táticas adaptadas ao terreno e condições meteorológicas presentes. A análise 
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do terreno, condições meteorológicas e considerações civis serão fatores 

determinantes nas tomadas de decisão em todos os escalões, conforme o 

Manual de Campanha EB70-MC-10.307 Planejamento e Emprego da 

Inteligência Militar, 1ª Edição, 2016: 

Uma análise dos efeitos do terreno e das condições meteorológicas 
sobre as nossas forças e as da ameaça constituem a base para os 
exames de situação que podem ser feitos pelo comandante e seu 
EM. O que se procura é a melhor utilização das condições 
meteorológicas e do terreno para contrapor-se às possibilidades mais 
prováveis da ameaça (EB70-MC-10.307, p. 2-12). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como se sabe, os comandantes em todos os escalões devem 

considerar os efeitos do terreno, das condições meteorológicas e das 

considerações civis em seus planejamentos das operações militares. Vale 

ressaltar que abordaremos o assunto do escalão de combate na marcha para o 

combate numa visão tática considerando o estudo do terreno. 

O fator terreno e condições meteorológicas se inter-relacionam ditando 

por vezes a manobra a ser adotada. A infraestrutura do ambiente- instalações, 

serviços, comunidade- também será fator decisivo na tomada de decisão para 

manter o posicionamento da opinião pública (nacional e internacional) favorável 

quanto ao emprego da força. 

Após caracterizar de forma geral o ambiente operacional e as condições 

meteorológicas na revisão bibliográfica, realizaremos agora uma análise do 

terreno. Conforme o Manual EB70-MC-10.307, p. 7-29, os aspectos a serem 

considerados na análise do terreno incluem a observação e campos de tiro, 

cobertas e abrigos, obstáculos, acidentes capitais e outros. 

O ambiente operacional proporcionado pelo pantanal apresenta poucos 

conjuntos de elevações em toda sua extensão, dessa forma o aspecto 

Observação e Campos de Tiro se torna deficiente tanto para nossas tropas 

quanto para as tropas inimigas. Entretanto, pelo mesmo motivo, existência de 

poucos conjuntos topotáticos, torna os poucos existentes de grande 

importância de seu domínio, pois o mesmo proporciona excelentes condições 

de observações em profundidade e boas condições para instalação de armas 
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de apoio de fogo.  

Devem ser examinadas as características do terreno ao longo da via 
de acesso para determinar as condições para a observação e a 
realização dos fogos. São analisadas, também, as várias posições 
onde o defensor poderá conduzir e executar seus fogos (EB70-MC-
10.307, p. 7-29). 

A vegetação desse ambiente se caracteriza por baixa densidade e não 

afetam decisivamente a observação e a execução de tiros tensos. As áreas 

urbanas do pantanal não se caracterizam por grandes edificações ou cidades 

de grande porte, o que facilita o ataque em localidade. Porém, os maiores 

centros urbanos na região do pantanal se localizam as margens dos rios, 

particularmente no rio Paraguai, tornando assim o controle desses centros 

urbanos decisivos nas operações tendo em vista a posição favorável a 

observação e execução de fogos sobre tropas que se deslocam no leito do rio. 

O escalão de combate, numa marcha para o combate, em ambiente ribeirinho 

necessita do domínio das posições que ofereçam boas condições de 

visibilidade em profundidade sobre a área de operações para garantir a 

iniciativa das ações, pressuposto básico das operações ofensivas. 

Áreas que proporcionam cobertura de vistas e fogos são denominadas 

de cobertas e abrigos. Essas áreas são de grande importância a sua 

identificação no ambiente, pois uma tropa realizando um deslocamento fluvial 

embarcado apresenta-se vulnerável a vistas e fogos do inimigo.  

Devem ser analisadas as áreas que podem proporcionar abrigo e 

cobertura. Tendo previamente considerado as áreas, a partir das 
quais o defensor dispõe de observação e campos de tiro, o Of Intlg 
deve agora determinar as áreas através das quais as forças 
atacantes podem avançar mantendo a cobertura ou estando 
abrigadas (EB70-MC-10.307, p. 7-31). 

A identificação de características do terreno que oferecerão proteção as 

nossas tropas serão muito importante pois ao receber fogos a tropa deve 

buscar abrigo de imediato com suas embarcações abicando nas margens. As 

principais cobertas e abrigos oferecidas pelo pantanal são a vegetação ciliar 

dos rios e corixos, as cordilheiras e núcleos populacionais. O deslocamento 

fluvial poderá ser no centro do rio que terá a vantagem de dificultar o 

engajamento do inimigo em nossas tropas que por ventura atira de uma das 

margens, porém perdemos no fator tempo para procurar uma coberta e abrigo 
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na margem, pois as embarcações terão que percorrer uma distância maior até 

elas. 

Os obstáculos de valor militar na região do pantanal são dos mais 

diversos possíveis. As características peculiares desse bioma impõe as 

operações militares meios específicos para a realização de deslocamento.  

A influência deles sobre a mobilidade é um dos fatores de maior 
importância na análise do terreno. Na análise, deve-se considerar que 
os obstáculos paralelos às vias de acesso podem proteger os flancos 
do atacante. Em contrapartida, quando se apresentam 
perpendicularmente a uma via de acesso proporcionam linhas de 
resistência que favorecem o defensor (EB70-MC-10.307, p. 7-31). 

As tropas mais aptas a operarem nesse ambiente são as OM de 

infantaria que possuem organicamente uma seção de embarcação. Os meios 

fluviais de deslocamento de tropa são de alto valor para nossas tropas, pois 

torna os terrenos impeditivos e restritivos, como os rios, lagos, corixos, em 

terrenos adequados à tropas embarcadas.  

Os obstáculos paralelos aos cursos d’água são caracterizados por 

poucas elevações existentes, pelas vegetações ciliares e pelas cordilheira, 

esses oferecem proteção limitada aos flancos das tropas que se deslocam 

pelos rios. Quanto ao seu efeito sobre a facilidade de deslocamento, os 

obstáculos que dificultam e impedem o deslocamento das tropas ribeirinhas 

são áreas que são alagadas sazonalmente pois a existência de vegetação com 

nível de água que nem permite o deslocamento embarcado e nem facilita o 

deslocamento a pé. Quanto ao seu efeito na orientação da progressão, os 

cursos d’água orientam e canalizam o movimento das tropas.  

O SU do escalão de combate, na marcha para o combate, deve-se 

utilizar dos poucos obstáculos existentes para bem cumprir sua missão. Seus 

meios fluviais devem ter mobilidade adequada para transpor terrenos que para 

outras tropas seriam totalmente impeditivos. Como sabemos, os obstáculos 

são importantes para identificarmos os corredores de mobilidade e no bioma do 

pantanal fica de difícil identificação pois os elementos de manobra não poderão 

explorar o princípio da massa e da velocidade em seus estudo de utilização do 

terreno para progredir, tendo em vista a quase inexistências de acidentes 

topotáticos. Nesse caso, os corredores são determinados basicamente pelos 

leitos dos rios. O calco de restrição do movimento sofre adaptações devido ao 
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modo de deslocamento da tropa que se torna basicamente fluvial, os rios, lagos 

e corixos, bastantes comuns nesse bioma, não são necessariamente 

obstáculos para a tropas orgânicas do bioma, tendo em vista a existência de 

embarcações previstas para cada fração. 

Outro importante aspecto de estudo topotático do terreno são os 

acidentes capitais, pois são posições no terreno que seu controle permite uma 

vantagem tática a tropa ocupante.  

O emprego tático dos acidentes capitais é frequentemente 
direcionado no sentido de aumentar a nossa capacidade de aplicar 
poder de combate e, ao mesmo tempo, forçar o inimigo a utilizar 
áreas que reduzam sua capacidade de aplicar seu poder de combate 
(EB70-MC-10.307, p. 7-32). 

O bioma do pantanal é pobre em elevações que sirvam de acidentes 

capitais numa operação, porém nesse sentido, os poucos existentes se tornam 

muito importante sua dominação já que aumentam nosso poder de combate e 

forçará o inimigo abandonar as vias de acesso de maior facilidade de 

movimento à procurar áreas que dificultam sua progressão.  

As localidades constituem importantes acidentes capitais nesse bioma, 

pois pelas suas características de localização as margens dos leitos dos rios, 

seu domínio proporciona grande vantagem tática a tropa que opera na região, 

pois a partir dessas posições é possível obter um certo controle do trafego de 

embarcações naquele ponto.  

Os próprios leitos dos rios se caracterizam como os mais importantes 

acidentes capitais pois a tropa que possui seu controle facilita sua aproximação 

de meios para operação em determinado ponto, dá segurança as tropas 

amigas em deslocamento, impede o deslocamento inimigo sobre as melhores 

vias de acesso, além de favorecer a realização de operações ofensivas de 

nossas tropas.  

Os acidentes capitais de maiores importância para o escalão de 

combate, na marcha para o combate, são os rios, as elevações que se dispõe 

as margens e as localidades ribeirinhas. O escalão de combate tem a missão 

basicamente de prover a segurança do grosso, dessa forma o domínios desses 

importantes acidentes capitais facilitaram sobremaneira seu cumprimento de 

missão. 
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Conforme a natureza da tropa empregada no pantanal, tropa ribeirinha, 

as vias de acesso disponíveis possibilita espaço para manobra limitado pelos 

obstáculos naturais do ambiente.  

Adequação do Espaço de Manobra (dimensão das vias de acesso) - 
a identificação dos corredores de mobilidade e das vias de acesso 
permite a visualização do movimento ao longo das faixas e a dedução 
sobre o grau de liberdade de manobra possível na via de acesso e, 
inversamente, as restrições, as canalizações e os pontos de 
estrangulamento (EB70-MC-10.307, p. 7-32). 

As embarcações das tropas do escalão de combate possui grau de 

liberdade limitado para a manobra, pois fica limitada aos leitos dos rios, sendo 

quase inviável o transporte das embarcações por via terrestre sem o auxílio de 

meio motorizado. Porém deve-se calcular a possibilidade de por vezes haver a 

necessidade de transporte das embarcações a braço em missões específicas 

que inicia-se o deslocamento embarcado e num certo momento necessite 

acessar uma algum lagoa, rio ou corixo sem ligação aquática com o leito do rio 

inicial. 

Quanto ao aspecto facilidade do movimento, as principais vias de 

acesso do bioma possuem grandes extensões e necessitam de adequado 

apoio logístico para manter as tropas em operação.  

Facilidade de Movimento (trafegabilidade, comprimento e direção da 

via de acesso) - este aspecto da análise é considerado em função do 
tempo e do espaço. Deve ser feita uma avaliação do tempo mínimo 
para percorrer a via de acesso, tomando como base as velocidades 
constantes nos dados médios de planejamento existentes. A 
trafegabilidade geral, a extensão e a direção da via de acesso são 
aspectos que também devem ser considerados (EB70-MC-10.307, p. 
7-32 e 7-33). 

A trafegabilidade nessas vias de acesso é possível, quase que 

exclusivamente, pela utilização de meios de embarcação. Importante destacar 

a importância de embarcações dotadas com motores de propulsão de elevada 

potência para garantir um movimento rápido. 

Já apresentamos anteriormente que a rede viária do pantanal é limitada, 

dessa forma, as poucas existentes, são de grande importância o seu controle 

para aproximação dos meios, principalmente os meios de apoio logísticos. Uma 

marcha para o combate nesse bioma, será caracterizado por grandes 

deslocamentos fluviais e a rede viária se tornará de grande valia para dar um 
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apoio adequado as operações. 

Ao analisarmos os efeitos das condições meteorológicas sobre uma 

marcha para o combate no pantanal poderemos observar sua importância no 

planejamento e na execução dos comandantes em todos os escalões.  

A transitabilidade nas estradas, rodovias e cursos d’água são 

condicionadas ao período do ano. As três fases bem características desse 

bioma, cheia, vazante e seca ditam as condições da maioria das vias de 

acesso terrestres, assim como as vias aquáticas.  

No período da cheia, os rios principais, devido sua baixa declividade, 

transbordam e criam uma área maior para a transitabilidade de tropa 

embarcada, em contrapartida, nesse mesmo período, as estradas ficam 

limitadas pois muitas delas são alagadas tornando-se restritivas e impeditivas 

para tropas de outras naturezas que não seja ribeirinha. No período da seca e 

vazante os leitos dos rios retraem para sua calha principal diminuindo as 

possibilidades de transitabilidade, porém nesse período as vias de acesso 

terrestre apresentam uma pequena melhora em sua transitabilidade.  

A mobilidade é um dos aspectos que mais interessam às operações e 

é, também, aquele que mais evidencia a profunda influência que as 
condições meteorológicas podem exercer sobre o terreno e, em 
consequência, sobre a transitabilidade. Daí, a importância do estudo 
integrado das condições meteorológicas com as condições existentes 
no terreno (EB60-ME-12.401, p. 3-15). 

A transitabilidade do escalão de combate, nas pequenas embarcações, 

do tipo EPE ou EPG, nos cursos d’água também são limitadas nos períodos 

em que as condições do vento sejam favoráveis, pois períodos  condições de 

vento adversa, movimentam o curso d’água podendo naufragar pequenas 

embarcações. 

O escalão de combate, em seu deslocamento fluvial, terá mais 

vantagens táticas no período da cheia, pois suas manobras embarcadas serão 

facilitadas pelo aumento de áreas alagadas. 

A visibilidade no bioma do pantanal também é afetada pelas condições 

meteorológicas.  

Outro fator das condições meteorológicas que influencia nas Op é a 
visibilidade, que, dependendo da situação, pode beneficiar ou 
dificultar as Aç de ambos os contendores (EB60-ME-12.401, p. 3-15). 
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Importante destacar que a influência a luminosidade luar é de grande 

importância para os deslocamentos fluviais noturnos, possibilitando a condução 

de embarcações pelos rios até mesmo com o mínimo de visibilidade da lua, já 

que a luminosidade é refletida no espelho de água. As chuvas torrenciais que 

ocorrem com frequência nesse bioma, dificultam a visibilidade de condução de 

pequenas embarcações, e consequentemente as missões do escalão de 

combate se tornam restritas. 

Quanto ao emprego de fumígenos fica limitado as operações 

desenvolvidas nas áreas ribeirinhas adjacentes aos leitos do rios, tendo em 

vista a impossibilidade de utilização desses meios em áreas alagadas.  

As condições meteorológicas ditam e interferem diretamente no 

desempenho do pessoal e do material que opera no bioma do pantanal, além 

de influenciar no moral da tropa. A tropa que realiza uma marcha para o 

combate no escalão de segurança, estará embarcada em embarcações 

pequenas com limitada proteção das intempéreiss. Dessa forma, é importante 

que as frações em todos os escalões estejam preparadas com material 

adequado para suportar as adversidades do sol, na chuva e das possíveis 

frentes frias.  

A adequada proteção da tropa minimizará os efeitos castigantes 

proporcionados pelas condições meteorológicas e assim manterá o moral da 

tropa elevado para cumprir as missões impostas. O material deverá ser 

específico e preparado adequadamente para as operações ribeirinhas pois o 

contato constante com a água dos rios e das chuvas poderão danificar os 

equipamentos e armamentos. Além da preparação adequada, é´importante ser 

criada a mentalidade de manutenção do material para conservar suas 

características originais de uso. 

Assim como o estudo do terreno tem sua importância no processo 

decisório dos comandantes, as considerações civis apresentam seu grau de 

importância no teatro de operações atualmente. 

O levantamento dos dados e conclusões sobre as considerações civis 

irá auxiliar no planejamento das manobra de forma a minimizar os efeitos 

colaterais nos não-combatentes. A área que é ocupada pelo bioma apesar de 

ser pequena territorialmente possui um alto valor econômico devido suas 

incontáveis riquezas naturais. Quanto a estrutura, existe no bioma do pantanal 



    21 

 

forças armadas e órgãos governamentais responsáveis pelo controle de 

passagem na fronteira, combate a ilícitos fronteiriços e preservação do meio 

ambiente. A capacidade do governo local é limitada em auxiliar sua população, 

pois os serviços básicos de saúde, educação e segurança são deficientes.  

Há na região população nativa, os índios que mantém parte de suas 

tradições apesar de já haver uma aculturação. Todos esses fatores devem ser 

considerados pelo escalão de combate na execução de sua missão pois uma 

possuir o apoio da população no combate é decisivo para o sucesso final. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Pantanal é um ambiente complexo em que o fator terreno se torna um 

dos mais importantes fatores de decisão. 

A caracterização do bioma do pantanal é relevante para compreender 

que as operações militares desenvolvidas nesse ambiente tem suas 

particularidades. A grande rede hidrográfica obriga as tropas possuírem meios 

adequados para os seus deslocamentos e faz com que tropas de alto valor de 

combate, como por exemplo tropas blindadas, seja quase que inviável o seu 

uso nesse ambiente tão complexo. 

 A análise do terreno, das condições meteorológicas e das considerações 

civis são de extrema importância como fator de decisão dos comandantes em 

todos os escalões de tropas ribeirinhas. 

 O domínio do terreno, principalmente dos cursos d’água e dos acidentes 

capitais ao longo, possibilitará manter o controle da área de interesse e negar o 

tráfego do inimigo no ambiente ribeirinho. 

 As hidrovias são as principais vias de acesso para a condução das 

operações militares. Dessa forma o escalão de combate de uma marcha para o 

combate deve realizar o estudo adequado do fator terreno para melhor cumprir 

suas missões. As condições meteorológicas serão importantes para que os 

comandantes utilizem a seu favor no momentos decisivos do combate e 

mantenha o moral de sua tropa elevada ao prever e se proteger das 

intempéries. 
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 A tropa do escalão de combate deve ter uma preparação específica de 

utilização do terreno, aproveitando ao máximo dos seus aspectos fisiográficos 

para tomar vantagem num combate. 
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ANEXO A: Solução prática 

 

 

 Esta pesquisa concluiu que as operações ofensivas, espcificamente a 

marcha para o combate, exige da tropa empenhada elevado conhecimento do 

ambiente e adestramento, pois o pantanal é um ambiente bastante complexo e 

o fator terreno se torna um dos mais importantes fatores de decisão. 

As tropas típicas dessas regiões do Brasil devem ter a capacidade de 

compreender que as operações militares desenvolvidas nesse ambiente tem 

suas particularidades.  

Os rios e as vastas áreas alagadas determina que as tropas que não 

possuam meios adequados para deslocamentos, tenham seus deslocamentos 

bastante dificultados. 

 O estudo do terreno, das condições meteorológicas e das considerações 

civis são de extrema importância como fator de decisão dos comandantes em 

todos os escalões de tropas ribeirinhas. 

 Controlar o terreno, principalmente dos cursos d’água e dos acidentes 

capitais ao longo, possibilitará manter o controle da área de interesse e negar o 

tráfego do inimigo no ambiente ribeirinho. 

 As tropas empenhadas diretamento no escalão de combate de uma 

marcha para o combate fluvial deverá ter sua preparação específica 

principalmente sobre a utilização do terreno, de forma que aproveite-se o 

máximo dos aspectos fisiográficos a favor da tropa. 

  

 


