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RESUMO 
A evolução dos conflitos faz com que os Exércitos de todo o mundo mudem suas formas de combater, 
de modo a se adaptarem às novas exigências. Os conflitos de quarta geração trazem consigo 
características, das quais destacamos a dificuldade de identificação da ameaça devido a forte presença 
de não-combatentes nos campos de batalha (“guerra no meio do povo”); a urbanização cada vez maior 
das áreas de conflito; presença instantânea da mídia durante os combates e fortes restrições legais 
ligadas ao Direito Internacional dos Conflitos Armados. A participação do Exército Brasileiro na Missão 
de Paz da ONU no Haiti, MINUSTAH, além de Operações de Cooperação e Coordenação com 
Agências, principalmente no estado do Rio de Janeiro, fizeram com que pudéssemos vivenciar e 
entender melhor a complexibilidade dos conflitos atuais, nos quais a dimensão humana e informacional 
tem maiores relevância sobre a física. Sensor de inteligência com capacidade de obtenção e 
transmissão de dados em tempo real, provendo oportuna consciência situacional ao comandante; vetor 
de operações psicológicas com capacidade de reduzir o moral da tropa inimiga e aumentar a sensação 
de segurança de nossas tropas; e fração apta a realizar ação direta seletiva, capaz de eliminar alvos 
selecionados sem causar danos colaterais. Essas são as principais capacidades dos caçadores, que 
faz com se tornem uma ferramenta valiosa à disposição dos comandantes de Btl. O presente estudo 
tem por finalidade analisar as capacidades críticas necessárias às turmas de caçadores dos Batalhões 
de Infantaria para o emprego em operações em ambiente urbano, realizando o estudo baseado em 
capacidades, tendo como base o acrônimo DOAMEPI (Doutrina, Organização, Adestramento, Material, 
Educação, Pessoal e Infraestrutura). 

 
Palavras – Chave: Caçador, Ambiente Urbano. 
 
RESUMEN 
La evolución de los conflictos hace que los ejércitos de todo el mundo cambien sus formas de lucha 
para adaptarse a las nuevas demandas. Los conflictos de cuarta generación traen consigo 
características, de las cuales destacamos la dificultad para identificar la amenaza debido a la fuerte 
presencia de no combatientes en los campos de batalla; la creciente urbanización de las zonas de 
conflicto; presencia instantánea en los medios durante los combates y fuertes restricciones legales 
relacionadas con la Ley Internacional de Conflictos Armados. La participación del Ejército Brasileño en 
la Misión de Paz de la ONU en Haití, MINUSTAH, además de las Operaciones de Cooperación y 
Coordinación con Agencias, principalmente en el estado de Río de Janeiro, nos permitió experimentar 
y comprender mejor la complejidad de los conflictos actuales, en los que La dimensión humana e 
informativa tiene mayor relevancia sobre la física. Sensor de inteligencia capaz de obtener y transmitir 
datos en tiempo real, brindando conocimiento oportuno de la situación al comandante; vector de 
operaciones psicológicas capaces de reducir la moral de las tropas enemigas y aumentar la sensación 
de seguridad de nuestras tropas; y equipo capaz de realizar una acción directa selectiva, capaz de 
eliminar objetivos seleccionados sin causar daños colaterales. Estas son las principales habilidades de 
los franco-tiradores, lo que los convierte en una valiosa herramienta disponible para los comandantes 
de Btl. El propósito de este estudio es analizar las capacidades críticas necesarias para los grupos de 
franco-tiradores de los Batallones de Infantería para el empleo en operaciones en un entorno urbano, 
llevando a cabo el estudio basado en capacidades, basado en el acrónimo DOAMEPI (Doctrina, 
Organización, Entrenamiento, Material, Educación, Personal e Infraestructura).  
 
Palabras clave: Franco-tirador, Combate Urbano. 
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1. INTRODUÇÃO 

No contexto atual das operações militares, é verificado aumento significativo das 

complexidades encontradas. Há notória evolução dos problemas militares aos quais 

a força militar se depara, devido a mudança do ambiente operacional e modificação 

dos atores envolvidos no espaço de batalha. 

A partir dos anos 90 houve mudanças significativas nas operações militares, 

fazendo desse período um grande marco, pois desde então, os combates passaram 

a sofrer forte influência de diversos atores, estatais e não estatais. Outra característica 

comum observada nos conflitos a partir de então, foi a maior inserção dos combates 

em áreas urbanizadas e humanizadas e, consequentemente, grande dificuldade de 

identificação da ameaça, que passa então, a se descaracterizar no meio da população 

civil. Tais evoluções exigiram dos Exércitos do mundo, adaptações em sua forma de 

combater. Segundo Camilo Inácio Cardoso Lelis, em artigo para a Revista Militar 

Terrestre, julho a setembro de 2018: 

“Atualmente, o mundo vive uma guerra não convencional, na qual o inimigo é 
indefinido, não usa uniforme e circula livremente junto à população. Nos 
ambientes operacionais modernos, os limites do campo de batalha não são 
claramente visualizados e o uso, cada vez mais intenso, de unidades de 
forças especiais com presença do sniper é essencial para a obtenção da 
vitória.” 
 

A rápida evolução dos acontecimentos no espaço de batalha, a complexidade 

do ambiente operacional urbanizado, a necessidade cada vez maior do uso da 

letalidade seletiva e a necessidade de assessoramento oportuno aos mais altos 

escalões a fim da manutenção da consciência situacional dos comandantes em todos 

os níveis, faz do caçador elemento de grande importância e por vezes decisivo no 

combate moderno, principalmente em ambiente urbano. 

Não obstante, são necessárias capacidades críticas aos caçadores das Turmas 

de Caçadores dos Batalhões de Infantaria para seu emprego em operações nesse 

ambiente complexo, volátil, ambíguo e não-contíguo. 

Para o estudo baseado em capacidades utilizaremos o acrônimo DOAMEPI, 

através do qual estudaremos a doutrina, organização, adestramento, material, 

educação, pessoal e infraestrutura necessários às Turmas de Caçadores dos 

Batalhões de Infantaria, comparando o que temos até então no Exército Brasileiro em 

geral na atualidade, com as equipes de caçadores de operações especiais do 

Comando de Operações Especiais (COpEsp) e com os Batalhões de Infantaria de 

outros países, com foco na doutrina canadense.  

 

 



1.1 PROBLEMA  

 

Na experiência adquirida como instrutor de tiro da Seção de Tiro da Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN) nos anos de 2014 e 2015, integrante do 

Destacamento de Reconhecimento e Caçadores (DRC), do 1º Batalhão de Ações de 

Comandos, em 2017 e do 5º Destacamento Operacional de Forças Especiais 

(destacamento de caçadores de operações especiais), do 1º Batalhão de Forças 

Especiais, em 2019, pude aprender, observar e vivenciar a importância e o crescente 

emprego do caçador nos mais diversos tipos de operações, com destaque para as 

que se passam em ambiente urbano. 

O Exército busca, constantemente, adequar as Técnicas, Táticas e 

Procedimentos (TTP) de suas frações de emprego, no que tange às mudanças 

recorrentes do ambiente operacional no qual se insere, bem como busca a atualização 

da doutrina militar terrestre, moldando às exigências do combate contemporâneo. Não 

obstante, com relação à formação e emprego das turmas de caçadores dos Batalhões 

de Infantaria, observamos lacunas na formação e na forma de emprego dessa fração 

dos Batalhões de Infantaria. 

A utilização de equipes de caçadores nas operações em áreas urbanas tem se 

tornado cada vez mais comum em todo o mundo. Tendo em vista o sucesso dessa 

prática, se faz necessário Tu Cçd bem treinadas e equipadas, em condições de 

combater nesse complexo ambiente operacional. 

Dessa forma, o trabalho se baseará nas premissas, chegando ao seguinte 

problema de pesquisa: 

Quais são as capacidades críticas a serem desenvolvidas pelas Tu Cçd de um 

Batalhão de Infantaria do EB para o melhor aproveitamento dessa nobre fração nas 

ações em ambiente urbano?  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL 

- Apresentar as capacidades e as características necessárias às Turmas de 

Caçadores dos Batalhões de Infantaria para o emprego nas operações em ambiente 

urbano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Apresentar as características dos conflitos atuais; 



- Apresentar a definição de capacidade e do processo de obtenção de 

capacidades (representado pelo acrônimo DOAMEPI); 

- Descrever os conceitos de letalidade seletiva e consciência situacional; 

- Apresentar as missões (primária e secundária), capacidades e limitações da Tu 

Cçd do EB; e 

- Comparar a doutrina de emprego da Tu Cçd do EB com a de outros Exércitos 

do mundo. 

 

 
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

A Doutrina Militar Terrestre, como um dos principais vetores do Processo de 

Transformação do Exército na Era do Conhecimento, na busca da efetividade, baseia-

se na permanente atualização, em função da evolução da natureza dos conflitos, 

resultado das mudanças da sociedade e da evolução tecnológica aplicada aos 

assuntos de defesa. (BRASIL, 2014, p.1-1). 

A presença de Cçd e de franco-atiradores inimigos tem se mostrado um 

problema às tropas que operam nos ambientes urbanos, devido à grande confusão e 

ao forte abalo psicológico que esses atiradores causam. Tais consequências se 

maximizam em tropas que tem homens alvejados por esse sistema de armas, 

principalmente diante da sensação de impotência que emerge nas situações em que 

não se consegue identificar de onde vem os disparos, conforme se vê em USA (2005):  

  

A efetividade de um Cçd é medida mais do que por baixas inimigas e alvos 
destruídos. Os Comandantes também sabem que o Cçd afeta as atividades 
inimigas, a moral e as decisões. A presença de caçadores dificulta o movimento 
inimigo, cria confusão e um medo contínuo no pessoal, atrapalha as operações 
inimigas, as suas preparações e força o inimigo a utilizar forças para lidar com o 
os caçadores (USA, 2005, p.F-1, tradução e grifo nosso) ¹. 

 

O primeiro manual aprovado pelo EB que discorre sobre caçador é o IP 21-2 “O 

Caçador” (BRASIL, 1988), o segundo e mais atual manual que complementa a IP 21-

2 é o caderno de instrução CI 21-2/2 “O Caçador” (BRASIL, 2006), o que faz com que 

se tenha uma lacuna doutrinária sobre o assunto. 

Outro fator a ser analisado é a forma como é realizada a especialização dos seus 

efetivos. Atualmente, formam-se os caçadores do Exército Brasileiro na Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN) pela Seção de Tiro, bem como nos diversos 

Comandos Militares de Área em estágios regionais, que por vezes acontecem sem 

número de instrutores satisfatório à instrução, falta de material específico como fuzis 



de precisão, lunetas, munição especial e sem a devida padronização de conteúdo a 

ser ministrado devido à grande descentralização da formação. Com relação aos 

caçadores de operações especiais a formação ocorre de forma centralizada pela 

equipe de instrução do Centro de Instrução de Operações Especiais (CIOpEsp), 

Niterói-RJ, para os militares possuidores do Curso de Ações de Comandos.  

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Segundo BRASIL (2014, p.4-5), os aspectos da dimensão humana e do combate 

em áreas humanizadas, determinaram que as Considerações Civis fossem elevadas 

a Fator de Decisão dos comandantes nos diversos níveis. 

As operações urbanas servem para uma variedade de propósitos táticos e 

estratégicos. Elas são caracterizadas por um combate não linear a curta distância, 

com domínio do emprego das pequenas frações leves, grande dificuldade na 

avaliação do inimigo e identificação de seu valor, além da existência de muitos civis 

situados na A Op. Crescem em importância a população e a mídia, levando a um 

maior nível de controle político até mesmo nas ações de nível tático acarretando 

regras de engajamento mais restritivas (BRASIL, 2006b, p. 5-1).  

Operações urbanas terão muitas faces no futuro. Algumas se parecerão com 
as tradicionais operações de manutenção da paz; algumas, com as 
operações de imposição da paz, que atualmente exigem nossa atenção, e 
ainda algumas com o épico combate urbano tal como a Batalha de 
Stalingrado. O general Krulak descreveu o cenário das futuras guerras 
urbanas como "uma guerra travada no perímetro de três quadras". Segundo 
a sua descrição do espaço de combate urbano, estaremos providenciando 
assistência em uma parte da cidade, conduzindo operações de manutenção 
da paz em outra, e travando uma batalha de média intensidade, altamente 
letal, em uma terceira (HANN II, 2001, p. 41). 
 

Além disso, para o soldado, continuará havendo uma combinação de extremo 

perigo, rápidas mudanças de situação, condições de caos e incertezas. Devido a 

presença cada vez maior de civis não combatentes, será fator importante para o 

planejamento, conhecer posturas e peculiaridades da população de determinada área.  

As operações de informações, mesmo no âmbito do pelotão, devem ser conduzidas 

para levantar os dados sobre o oponente, os não combatentes e os meios de 

comunicação existentes, sobretudo como eles influenciam na dinâmica social 

(BRASIL, 2006b, p. 5-1). 

Segundo USA (2013), áreas urbanas apresentam um ambiente complexo para 

as operações militares. Esta complexidade é derivada de diversos fatores como 

localização, história, desenvolvimento econômico, clima, disponibilidade de materiais 



de construção, o terreno sobre o qual foi construída, a cultura dos habitantes e outros. 

Estes fatores contribuem para que as áreas urbanas variem em tamanho (densidade 

das instalações e a área ocupada), densidade da população, conurbação e 

dependência de outros centros urbanos. Esta complexidade torna cada ambiente 

urbano único. Existem várias maneiras de entender os fatores que influenciam o 

ambiente urbano, uma delas é enxergar este ambiente como uma tríade urbana que 

consiste de um terreno físico, complexo e feito pelo homem, população, de tamanho 

e densidade significantes, e com uma grande variedade de grupos socioculturais, e a 

infraestrutura (tradução nossa). 

Nesse tipo de ambiente operacional as Regras de Engajamento passam em ter 

especial atenção em evitar danos colaterais e preservar do terreno humano, 

crescendo de importância a utilização de ações cirúrgicas e pontuais, a fim  de se 

ganhar o conflito não somente na dimensão física, mas na humana e informacional, 

como se observa em CANADA (2008):  

  
Operações em áreas urbanas devem ser planejadas e conduzidas com 
especial atenção para os aspectos de dano colateral e de baixas não 
intencionais de civis. Enquanto as missões devem sempre ser planejadas 
para evitar o dano colateral e baixas entre civis, riscos devem ser tomados, 
para evitar efeitos indesejados e para alcançar sucessos tático, operacional 
e estratégico de longo prazo (CANADA, 2008, p. 2-6, tradução e grifo nosso). 
 
 
 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1.1 Estudo Baseado em Capacidades das Turmas De Caçadores dos 

Batalhões de Infantaria 
 

A PORTARIA Nº 197-EME, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, que aprova as 

Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre,  define como Capacidade 

a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possa cumprir 

determinada missão ou tarefa, que 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 turmas de caçadores atinjam o nível máximo de 

prontidão operativa, é necessário que possuam as capacidades operativas que lhes 

são requeridas na sua plenitude. 

 

2.1.1.1 Doutrina 

 



O caçador tem a capacidade de realizar ação direta com tiro seletivo de precisão 

além de atuar como um poderoso sensor de inteligência na busca de dados, provendo 

aos escalões superiores consciência situacional sobre a área de operações. Segundo 

as IP 21-2 “O Caçador”:  

  
O Cçd é um "sistema de armas" de extrema valia para às forças militares e 
órgãos de segurança civis, sendo de suma importância no atual cenário 
mundial eivado de conflitos regionais, terrorismo e violência urbana. No 
contexto do emprego da Força Terrestre o Cçd é um multiplicador de combate 
eficiente a disposição de um comandante. A filosofia para o emprego do Cçd 
pode ser traduzida pela seguinte frase: "Um tiro, uma baixa" (BRASIL, 1998, 
p.1-1). 
 
 

A IP 21-2, de 1998, traz como missões da turma de caçadores as seguintes: 

1-3. MISSÕES DO CAÇADOR 
a. Eliminar pessoal Ini. 
b. Eliminar caçadores Ini, impedindo sua ação sobre nossas tropas. 
c. Destruir ou tornar indisponível meios materiais. 
d. Durante o cumprimento de sua missão, procurará, se possível, obter 
informes para a sua unidade. 

 

Das quatro principais missões elencadas nessa instrução provisória, 

observamos três ligadas ao tiro seletivo propriamente dito e apenas uma ligada ao 

caçador atuando como sensor de inteligência. 

Esse mesmo manual cita os efeitos desejados no emprego do caçador, sejam 
eles: 

1-4. EFEITOS DESEJADOS NO EMPREGO DO CAÇADOR 
a. Causar baixas. 
b. Diminuir a velocidade do Ini. 
c. Baixar o moral. 
d. Instalar o medo. 
e. Desviar meios e esforços Ini para sua busca. 

 

O caderno de instrução CI-21-2.2 – O Caçador, de 2006, divide as missões do 

caçador entre principal e secundária: 

 
a. Missão principal  
Executar tiros precisos, a longa distância, em alvos inimigos selecionados, de 
oportunidade ou planejados, neutralizando-os.  
b. Missão secundária 
Buscar informes sobre o inimigo e sobre o andamento do combate, relatando-
os ao escalão superior o mais cedo possível 

.  

 O mesmo caderno de instrução detalha as tarefas ligadas às duas missões 

básicas, sendo que ligadas à tarefa secundária de busca de dados sobre o inimigo 

descreve: 

1) No cumprimento da missão secundária, o caçador irá infiltrar-se em área 
ocupada pelo inimigo, nela permanecendo sem ser visto.  



2) O caçador poderá monitorar regiões de interesse para a inteligência (RIPI), 
realizar reconhecimentos de pontos ou de pequenas áreas e vigiar um setor, 
uma via de acesso, ou um eixo.  
3) A equipe de caçadores será lançada a uma distância que permita a 
comunicação via rádio com a Unidade, de modo que possa relatar suas 
observações em tempo útil. 
 

Devido à sua capacidade de infiltração, baixa assinatura, permanência na 

posição de observação por tempo considerado, instruções específicas de técnicas de 

aquisição de alvos, observação e transmissão de dados, o caçador tem por um dos 

principais efeitos a manutenção da consciência situacional de seu comando imediato.  

 

2.1.1.2 Organização 

  

Tanto a IP-21.2 – O caçador (1998), como o caderno de instrução CI-21-2.2 – O 

caçador (2006), trazem no Quadro de Efetivos do Quadro de Organização (QE / QO) 

das Unidades de Infantaria os Caçd organizados em Turma de Caçadores (Tu Caçd) 

composta de duas equipes (Eq Caçd), com dois caçadores (3º Sgt) por equipe, 

conforme figura abaixo: 

 

Não é feita distinção de organização conforme natureza da tropa ou tipo de 

infantaria, adotando a mesma constituição para todos os Batalhões de Infantaria. 



Os Batalhões de Infantaria do Exército do Canadá possuem um Pelotão de 

Reconhecimento, o qual possui uma Seção de Caçadores. A Seção de Caçadores 

possui 04 (quatro) Eqp de 04 (quatro) Cçd, conforme descreve PETERSEN:   

  
O Batalhão é uma organização grande e robusta: ambos os elementos de 
reconhecimento e caçadores aumentaram ao longo dos 20 últimos anos. A 
fonte de doutrina mais recente, o B-GL-394-002, Manobra e Reconhecimento 
Terrestre, estabelece o Pelotão de Reconhecimento de Infantaria, a 4 Turmas 
de Reconhecimento de 8 homens e a duas Turmas de Caçadores, também 
de 8 homens (PETERSEN, 2016, p. 66, tradução nossa). 

  
No Comando de Operações Especiais do EB, as Equipes de Caçadores atuam 

geralmente com constituição de 02 (dois) a 04 (quatro) homens, sendo a última a mais 

utilizada. Nesse caso, além do Caçador e Observador, oficiais e sargentos, há também 

a figura de um auxiliar de saúde e um de comunicações, cabos e soldados. Tal 

constituição, além de melhor dividir as tarefas dentro da equipe, aumenta a segurança 

durante a missão e a qualidade do monitoramento/observação. 

 

2.1.1.3. Adestramento 

  

Tanto no Exército Canadense, como no Comando de Operações Especiais, as 

frações de caçadores são subordinadas à uma fração específica de Reconhecimento 

e Caçadores, o que facilita o adestramento, que ocorre de forma específica e 

centralizada. 

Nos COpEsp cada Batalhão tem um destacamento de reconhecimento e 

caçadores. Subordinado ao 1º Batalhão de Ações de Comandos há o Destacamento 

de Reconhecimento e Caçadores (DRC) e subordinado ao 1º Batalhão de Forças 

Especiais há o 5º Destacamento Operacional de Forças Especiais (5º DOFEsp), 

fração específica de caçadores de operações especiais. Todas essas frações são 

aptas a apoiar, simultaneamente, todas as frações operacionais de seus Batalhões. 

 

2.1.1.4. Material  

 

Na obra TÉCNICA DE TIRO DO CAÇADOR (FERREIRA, 2003, p. 1-4), cita-

se a necessidade de equipamentos específicos para uso dos caçadores:  

  
“As exigências das missões do caçador fazem com que seus equipamentos 
sejam específicos e peculiares. Por isto, o armamento, a munição, e demais 
acessórios que utiliza devem ser perfeitamente dimensionados e adequados 
ao trabalho que realiza, funcionando de maneira integrada, como um 
sistema...”.  
 



O fuzil deve possuir características específicas, necessárias para a precisão 

exigida de seus disparos, o que inclui alguns detalhes indispensáveis em sua 

construção, como cano flutuante: 

  
 
 
(1) Cano  
(a) Vibração do cano - A passagem do projetil pelo cano provoca vibrações 
no cano da arma que influenciam na sua precisão, principalmente para longas 
distâncias. O comprimento e a espessura são projetados de maneira que 
essas vibrações influenciem o mínimo possível na dispersão dos tiros. Para 
que essas condições sejam constantes, o cano é fixado apenas na caixa da 
culatra e permanece “flutuante” em toda a sua extensão. (IP 21-2 - O 
CAÇADOR, 1998, p. 2-3)  

  

Outro aspecto relevante é a espessura mais arrojada, para que tenha o 

processo de aquecimento retardado e, desta maneira, seja diminuída sua variação 

geométrica.  

  
 (b) Espessura do cano - É a diferença entre o diâmetro total do cano e o 
calibre da arma. O aquecimento do cano, provocado pelos disparos, causará 
dilatações que influenciarão na precisão da arma. Geralmente, os canos mais 
espessos facilitam a dissipação do calor, minimizando esses problemas. O 
aquecimento poderá, também, provocar reverberação no cano, dificultando a 
pontaria. A colocação de faixas anti-ofuscantes ao longo da parte superior do 
cano diminui o efeito “miragem” resultante da reverberação. (IP 21-2 - O 
CAÇADOR, 1998, p. 2-3)  

  

 É necessário, também, que o fuzil possua suporte para instalação de 

lunetas.   

  
(3) Sistema de Pontaria - Deve possuir miras removíveis (alça graduada com 
visor e massa de mira, colocadas no Fz para o tiro a olho nu). O Fz deve estar 
equipado com reparos para receber os sistemas ópticos de pontaria para o 
tiro diurno e noturno. Esta operação deverá ser realizada sem o uso de 
ferramentas e sem a necessidade de ajustar o tiro novamente. (IP 21-2 - O 
CAÇADOR, 1998, p. 2-4)  

  

Como equipamento óptico de pontaria, é prevista nas IP 21-2 a utilização de 

luneta telescópica, com as seguintes características:  

  
b. Características desejáveis  
(1) Simplicidade no manuseio para os ajustes;  
(2) Facilidade para o enquadramento dos alvos;  
(3) Potência para um aumento de, no mínimo, 3 (três) vezes e no máximo 12 
(doze) vezes;  
(4) Existência de um dispositivo de iluminação para o retículo (para 
engajamento de alvos iluminados durante a noite); e   
(5) Mira telescópica para visão noturna, para missões específicas com 
ausência de luminosidade. (IP 21-2 - O CAÇADOR, 1998, p. 2-5)  

  

As munições de precisão devem ser confeccionadas com meticulosa precisão 

no peso dos projéteis e pólvora, pois qualquer variação de medidas pode afetar a 

precisão do tiro do atirador.  



Para a observação, avaliação de distâncias e correção do tiro, faz-se 

necessário o uso de material específico, tais como luneta de observação, binóculo e 

telêmetro laser.   

  
c. Emprego  
(1) Luneta - Utilizada para uma observação mais detalhada do alvo, devido à 
sua grande potência de aumento. Pode provocar cansaço do globo ocular se 
for empregada por longo período de tempo.  
(2) Binóculo - Utilizado para observação mais genérica do alvo e arredores. 
Possui um aumento menor que a luneta, e consequentemente, permite um 
maior tempo de observação.  
(3) Telêmetro - Utilizado como binóculo e, principalmente, para fazer a 
medição da distância do alvo, fundamental para o ajuste da mira 
telescópica. (IP 21-2 - O CAÇADOR, 1998, p. 2-6)  

  

Estes equipamentos possuem requisitos mínimos, previstos nas Instruções 

Provisórias 21-2 - O CAÇADOR, 1998, p. 2-5.  

  
b. Características desejáveis  
(1) Facilidade de transporte;  
(2) Facilidade no manuseio;  
(3) Rusticidade; e  
(4) Potência de aumento:  
(a) luneta - variável, superior a 20 vezes;  
(b) binóculo - entre 3 (três) e 12 (doze) vezes;  
(c) telêmetro - 10 (dez) vezes (aproximadamente).   

 

2.1.1.5. Educação 

 

Após retorno do então 1º Ten Ferreira, do curso de Sniper, da Sniper School, 

Estados Unidos, no ano de 2002, chegou-se ao que, em geral, se segue no Estágio 

de Caçador da AMAN. Atualmente, formam-se os caçadores do EB no Centro de 

Instrução de Operações Especiais (CIOpEsp), para os militares possuidores do Curso 

de Ações de Comandos do EB, estágio com duração de sete semanas; na Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN) pela Seção de Tiro da AMAN, bem como nos 

diversos Comandos Militares de Área em estágios setoriais, esses com duração de 

duas semanas. A descentralização da formação dos caçadores dos Batalhões de 

Infantaria é prejudicial à evolução doutrinária, padronização do conhecimento e por 

vezes à qualidade dos estágios. 

O Exército Brasileiro é referência em diversas áreas nas quais se foram 

investidas em criação de escolas, centros ou seções de instrução e formação, tais 

como selva, montanha, caatinga, pantanal, GLO, aviação, operações especiais, 

paraquedista, dentre outras; sendo possível  desta forma a realização de estudos e 

testes doutrinários, testes de materiais, especializações de instrutores e 

consequentemente evolução na área destinada.  



 

2.1.1.6. Pessoal 

 

 A seleção do pessoal para o desempenho da função de caçador é crítica e 

delicada, devido à sensibilidade da instrução, o que faz com que o público a possuir 

conhecimentos de tais técnicas, táticas e procedimentos seja bem selecionado. São 

características e perfil necessários a um caçador: 

  

Sexo masculino, antecedentes familiares sem observações negativas, 
convivência familiar exemplar, ausência de alterações disciplinares, 
condições mentais saudáveis, equilíbrio emocional, resistência a fadiga, 
paciência, inteligência, criatividade, bom preparo físico, visão 20/20 ou que 
possa ser corrigida com uso de óculos, motivação para a função, resultados 
excelentes nas seções de tiro com fuzil, ausência de vícios, tais como: 
alcoolismo, tabagismo, toxicomania, etc. (IP 21-2 - O CAÇADOR, 1998, p. 1-
4) 
 
 
  

2.2 COLETA DE DADOS 

 

Além da revisão de literatura que buscou analisar o que se tem vigente sobre a 

doutrina da turma de caçadores do Batalhões de Infantaria do Brasil e comparar com 

a organização e doutrina do Exército Canadense, foram realizadas entrevistas com 

militar possuidor de cursos e estágios de caçador em outros países, bem como 

questionário direcionado a militares que atuam como caçadores de operações 

especiais nas frações de caçador do Comando de Operações Especiais. 

 

2.2.1 ENTREVISTA 

 

Foi realizada entrevista com o Sgt JCC (Identidade preservada por questões 

de CIntlg), ex integrante do DRC do 1º BAC, atualmente instrutor do Centro de 

Instrução de Operações Especiais, Niteroi- RJ, possuidor do Curso de Ações de 

Comandos, Curso de Forças Especiais, Curso de Caçador de Operações Especiais, 

além do curso de Caçador do Exército Canadense, a fim de explorarmos as 

semelhanças e diferenças da formação, adestramento, materiais e forma de emprego 

dos caçadores do Exército Canadense com relação ao Exército Brasileiro. Entrevista 

na qual foram realizadas as seguintes perguntas: 

1) Período, local e curso realizado? 

2) Quais aspectos relevantes observados relativos à doutrina de emprego dos 

caçadores canadenses? 



3) Quais aspectos relevantes observados relativos ao adestramento dos 

caçadores canadenses? 

4) Quais aspectos relevantes observados relativos à formação dos caçadores 

canadenses? 

5) Quais aspectos relevantes observados relativos aos materiais empregados 

pelos caçadores canadenses? 

  

2.2.2 QUESTIONÁRIO 
 

Foram distribuídos 24 questionários para oficiais e praças que ocupam e/ou já 

ocuparam função de caçador do DRC do 1º BAC e/ou no 5º DOFEsp do 1º BFEsp, a 

fim de levantarmos as formas de emprego nas diversas missões, com foco nas 

operações em ambiente urbano, bem como aspectos sobre a formação, constituição 

das equipes, adestramento e material. De posse desses resultados podemos 

comparar o que se tem feito na prática pelo COpEsp com o que temos nos Batalhões 

de Infantaria. No questionário foram levantados aspectos referentes à doutrina, 

organização, adestramento, material e educação: 

 
IDENTIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA 
1. Qual seu posto/graduação atual?  
( ) Cap ( ) Ten ( ) Sgt  
 
2. Qual é a sua experiência em operações reais como caçador, em ambiente 
urbano?  
( ) Haiti  
( ) Op Arcanjo (Pacificação Complexo do Alemão e da Penha – RJ)  
( ) Op São Francisco (Pacificação Complexo Maré – RJ)  
( ) Intervenção Federal  
( ) Outras: _________________________________________________  
( ) Nenhuma.  
 
DOUTRINA E ORGANIZAÇÃO  
3. Nas missões em Ambiente Urbano, no geral, qual forma de emprego você 
acha ser a mais eficiente?  
( ) Caçador Isolado  
( ) Caçador e observador  
( ) Caçador, observador e mais um militar de Seg (Com/Sau)  
( ) Caçador, observador, Comunicações e Saúde  
( ) Mais de 04 militares  
 
4. Na maioria das missões nas quais os caçadores apoiaram as equipes táticas 
que realizavam uma ação, o Sr julga que: 
( ) Os caçadores foram primordiais principalmente para a transmissão de dados 
em tempo oportuno à equipe tática;  
( ) Os caçadores foram primordiais para a realização de tiros seletivos sobre 
alvos compensadores;  



( ) Os caçadores foram primordiais tanto para a transmissão oportuna de dados 
quanto para realização de tiros seletivos sobre alvos compensadores;  
( ) Os caçadores foram primordiais apenas para manutenção do moral da equipe 
tática;  
( ) Os caçadores foram primordiais apenas para abalar o moral da força adversa;  
( ) Os caçadores não influenciaram muito para a operação. 
 
ADESTRAMENTO  
5. O Sr acredita que uma fração específica de caçadores, com pessoal e material 
centralizados, sob um comando único, facilita o adestramento da fração?  
( ) Sim, totalmente.  
( ) Sim, parcialmente.  
( ) Não, a descentralização não atrapalha  
( ) Não, a descentralização torna o adestramento mais eficiente  
 
6. Com que frequência mínima o Sr julga que deve ser realizado o adestramento 
de caçador para que a equipe esteja apta para operações em ambiente urbano:  
( ) Semanalmente  
( ) Quinzenalmente  
( ) Mensalmente  
( ) Bimestralmente  
( ) Trimestralmente  
( ) Semestralmente  
 
EDUCAÇÃO  
7. O Sr. considera que as instruções ministradas no Estágio de Caçador de 
Operações Especiais, para o emprego em ambiente urbano, são:  
( ) Muito satisfatórias  ( ) Satisfatórias  ( ) Insuficientes  

 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1.  RESULTADO DO QUESTIONÁRIO 

 

 Da análise da pesquisa realizada com um universo de 24 (vinte e quatro) 

militares possuidores do Estágio de Caçador de Operações Especiais (ECOE) e 

integrantes ou ex-integrantes das frações específicas de caçadores do 1º BAC e do 

1º BFEsp, DRC e 5º DOFEsp, respectivamente, obtivemos os seguintes resultados: 

 Devido ao número de sargentos ser maior que o de oficiais tanto no 

Destacamento de Reconhecimento e Caçadores do 1º BAC, quanto nos 

Destacamentos Operacionais de Forças Especiais, do 1º BFEsp, 62,5% do público 

selecionado são sargentos, conforme gráfico da figura 1, abaixo: 



 

(Gráfico 1 – Posto e graduação dos participantes) 

Fonte: o autor 

 

 O público selecionado para preenchimento de tal questionário participou de 

diversas missões reais, em ambiente urbano, compondo equipes de caçadores de 

operações especiais, em especial na Intervenção Federal na cidade do Rio de Janeiro 

– RJ, no ano de 2018, na qual a totalidade do efetivo esteve presente, conforme 

gráfico 2: 

 

(Gráfico 2 – Experiência dos selecionados) 

Fonte: o autor 

 

 Foi verificado que as equipes de caçadores de operações especiais tem como 

melhores práticas a adoção de equipe de caçadores a 04 (quatro) militares, sendo o 

caçador e observador oficial ou sargento com ECOE e mais 02 (dois) Cabos ou 

Soldados Comandos na função de auxiliar de comunicações (Rádio Operador) e na 



função de auxiliar de saúde, pois além de terem essas tarefas específicas, de modo a 

desonerar o caçador e o observador, prestam a segurança enquanto a dupla executa 

a missão de tiro ou observação. Em alguns casos verifica-se que de acordo com os 

fatores da decisão adota-se a equipe a dois ou três militares. Conforme o gráfico 3: 

 

 

(Gráfico 3 – Formas de atuação em ambiente urbano) 

Fonte: o autor 

 

 Sobre os resultados obtidos das missões em ambiente urbano em que se teve 

apoio de equipe de caçadores, verificamos que em sua totalidade o caçador atuou 

como plataforma de inteligência, provendo em tempo oportuno a consciência 

situacional à equipe tática e ao comando enquadrante, ficando em condições de, 

também, realizar a ação direta seletiva em alvos compensadores para o comando 

enquadrante, como em 87.5% dos casos. Conforme gráfico 4 

 

 

(Gráfico 4 – Resultado obtido através do apoio dos caçadores) 

Fonte: o autor 

 



 

 

 Ao verificar a opinião dos caçadores sobre a forma mais eficaz de organização 

visando preparo para execução das operações, em sua totalidade acredita que cada 

Batalhão deve possuir fração de caçadores centralizada sobre um comando próprio, 

de preferência com comandante possuidor do estágio de caçador, o que torna o 

adestramento mais eficaz, ainda que as operações sejam descentralizadas. Tanto o 

1º BAC, quanto o 1º BFEsp possuem um destacamento com 04 a 06 equipes de 

caçadores cada, que realizam adestramento específico de reconhecimento e caçador 

e tem condições de apoiar, ao mesmo tempo, todas as demais frações de emprego 

de seus Batalhões. 

 

 

(Gráfico 5 – Vantagem de possuir fração específica de caçadores) 

Fonte: o autor 

 

 O caçador necessita estar bem adestrado nas mais diversas instruções, como 

comunicações, camuflagem, avaliação de distâncias, utilização do terreno para 

progredir, fotografia e filmagem, rastreamento e contra rastreamento, aquisição de 

alvos, monitoramento de RIPI, construção de postos de observação, fora a parte do 

tiro propriamente dito, como tiro a distâncias desconhecidas, tiro de ângulo, tiro em 

alvo de oportunidade, tiro em alvo móvel, tiro a cano frio, tiro federal, dentre outros. 

Com relação à frequência na qual o caçador deve realizar seu adestramento, os 

resultados obtidos foram : 50% (37,5% + 12,5%) acredita que o caçador deve adestrar 

toda semana, os demais resultados se dividiram, sendo que ninguém acredita ter 

eficiência nas operações com adestramento realizado a um tempo superior a três 

meses. Conforme gráfico 6:  



 

 

(Gráfico 6 – Adestramento de caçador) 

Fonte: o autor 

 

 Outro aspecto levantado foi a eficiência do Estágio de Caçadores de Operações 

Especiais (ECOE), realizado no Centro de Instrução de Operações Especiais, em 

Niterói-RJ. O ECOE tem duração aproximada de 07 (sete) semanas, diferentemente 

dos estágios realizados pela AMAN e pelos Comandos Militares de Área, que tem 

duração aproximada de 02 (duas) semanas. No geral todos os entrevistados 

consideram as instruções do ECOE satisfatórias para a formação necessária ao 

caçador operar tanto em ambiente rural, quanto urbano. Conforme gráfico 7:  

 

 

(Gráfico 7 – Eficiência do ECOE para o Cmb em Ambi Urb) 

Fonte: o autor 

 



 Foi realizado também, levantamento relativo a satisfação dos operadores 

relativa aos materiais de emprego militar do COpEsp, sendo considerados de 

maneira geral satisfatórios para o emprego nas operações em ambiente urbano, 

conforme gráfico 8 abaixo: 

 

(Gráfico 8 – MEM das Eqp Cçd Op Esp) 

Fonte: o autor 

 

 

3.2. RESULTADO DA ENTREVISTA 

 

Fruto da entrevista realizada com o Sgt JCC (Identidade preservada por 

questões de CIntlg), ex integrante do DRC do 1º BAC, atualmente instrutor do Centro 

de Instrução de Operações Especiais, Niteroi- RJ, que realizou o curso de caçador no 

Canadá, foram obtidos os seguintes resultados: 

Perguntado período, local e curso realizado o Sgt JCC respondeu que realizou 

o Advanced Sniper Course (Curso Avançado de Sniper) – Gagetown, New Brunswick 

– Canadá, no período de 17 Out 16 a 30 Nov 16. 

Perguntado quais aspectos relevantes foram observados relativos à doutrina 

de emprego dos caçadores canadenses, respondeu que cada Batalhão de Infantaria 

Canadense possui um grupo de sniper com efetivo total e 18 homens, subordinados 

à Companhia de Apoio da unidade. O grupo é dividido em duas seções de oito homens 

e cada seção dividida em duas equipes de quatro snipers, os outros dois integrantes 

é o Comandante do grupo e o motorista. O comandante é o sargento mais experiente 

da unidade e possuidor do Curso Avançado de Sniper. O sargento mais antigo da 

Seção comanda a mesma e a primeira equipe. Não há oficiais na célula de sniper do 



Exército Canadense e a ligação do Cmt do grupo de snipers é direta com o Oficial de 

Operações e o Cmt da unidade. 

Perguntado quais aspectos relevantes foram observados relativos ao 

adestramento dos caçadores canadenses, respondeu que os snipers ocupam apenas 

a função de sniper, obedecendo assim um plano contínuo de adestramento com 

exercícios conjuntos e de longa duração. 

Perguntado sobre os aspectos relevantes observados relativos à formação dos 

caçadores canadenses, respondeu que a formação de um caçador canadense possui 

várias etapas. Inicialmente o militar deve realizar o Curso de Reconhecimento, com 

duração de aproximadamente dois meses, cujo foco são técnicas de observação, 

reconhecimento de MEM, navegação, descrição e designação de alvos. Aqueles que 

se formarem nesse curso podem se voluntariar para a seleção para realização do 

Curso Básico de Sniper, que tem duração de três meses, que tem por objetivo formar 

o caçador e o observador. Após o básico, há o Curso de Comandante de 

Destacamento de Sniper, que tem duração de dois meses, cujo foco é a parte de 

planejamento e execução de missões sniper em operações ofensivas e defensivas. 

Por último existe o Curso Avançado de Sniper, com duração aproximada de dois 

meses, cujo foco é o emprego do grupo de sniper nas operações regulares. 

Perguntado quais aspectos relevantes foram observados relativos aos 

materiais empregados pelos caçadores canadenses, respondeu que os materiais são 

semelhantes aos utilizados pelos Caçadores do COpEsp. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre as capacidades críticas necessárias à turma de caçadores dos 

Batalhões de Infantaria para o emprego nas operações em ambiente urbano. 

Nosso estudo baseado em capacidades utilizou o acrônimo DOAMEPI 

(Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura) 

para a análise.  

Relativo à doutrina e organização, a revisão de literatura, entrevista e 

questionário, possibilitaram comparar o que temos consolidado no Exército Brasileiro 

até então, com o que se tem executado nas OM do COpEsp (1º BAC e 1º BFEsp), 



fruto de intercâmbios e ensinamentos colhidos nas operações reais; bem como 

comparar com outros países, principalmente com o Canadá.  

Desse estudo conclui-se que, para a maioria das operações, seja ela em 

ambiente urbano ou rural, com a equipe de caçadores a dois homens apenas, a 

segurança da dupla fica muito prejudicada, sendo necessário assim, mais dois 

elementos para realizar essa segurança. Esses dois auxiliares, cabos ou soldados, 

com armamentos mais adequados ao engajamento rápido e com maior poder de fogo, 

como por exemplo fuzil de assalto 5,56mm com lançador de granadas e metralhadora 

5,56mm Minimi, ficam responsáveis, além de prover a segurança, por estabelecer as 

comunicações e realizar o atendimento pré-hospitalar da equipe. 

Relativo ao material empregado pelas turmas de caçadores dos Batalhões de 

Infantaria, conclui-se que há necessidade de modernização e aquisição de novos 

equipamentos, principalmente optrônicos, devido à carência de binóculos, lunetas de 

observação, telêmetros laser e anemômetros digitais. 

Ao analisar a educação, conclui-se que há a necessidade da centralização da 

formação dos caçadores dos corpos de tropas, pois atualmente o estágio de caçador 

é ministrado pela Seção de Tiro da AMAN e nos diversos Comandos Militares de Área, 

não havendo assim uma padronização da formação, a existência de um centro 

responsável pelo desenvolvimento e padronização da doutrina, como já ocorre com 

os caçadores de operações especiais, que são formados no CIOpEsp. Sendo 

necessário também a atualização do estágio, aumentando a carga horária de algumas 

instruções e acrescentando instruções importantes à formação do caçador e 

observador, visto que a base do estágio realizado no Brasil atualmente é fruto de 

intercâmbio realizado na Sniper School em 2001, quando o então Tenente Ferreira 

realizou o estágio nos EUA. 
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ANEXO A: Solução Prática 

 

Esta pesquisa concluiu que é necessário o desenvolvimento de algumas 

capacidades críticas pelas turmas de caçadores dos Batalhões de Infantaria do 

Exército Brasileiro para sua atuação em operações em ambiente urbano.  

O estudo baseado em capacidades tendo como base o acrônimo DOAMEPI 

(Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Ensino, Pessoal e Infraestrura) 

concluiu que algumas capacidades requerem atualização a fim de que se possa 

explorar algumas competências dos caçadores, principalmente quando em operações 

em ambiente urbano. 

De todos os fatores analisados podemos destacar deficiência maior em três:  

doutrina, material e educação. 

Relativo à doutrina requer atualização da distribuição das funções; das 

técnicas, táticas e procedimentos adotados nos diversos tipos de emprego; no número 

de equipes de caçadores para melhor atender um Batalhão de Infantaria; bem como 

da constituição da equipe de caçador, pois com a equipe de caçadores a dois homens 

apenas, além de sobrecarregar a dupla em tarefas adicionais como estabelecimento 

das comunicações e atendimento pré-hospitalar, a segurança da equipe fica 

comprometida, além de dificultar o rodízio da observação por períodos prolongados. 

Relativo ao material de emprego militar, conclui-se que há necessidade de 

aquisição de novos equipamentos, principalmente optrônicos, devido à carência de 

binóculos, lunetas de observação, telêmetros laser e anemômetros digitais nos 

Batalhões de Infantaria. As equipes de caçadores de Op Esp do COpEsp possuem 

material similar às tropas mais bem equipadas do mundo, podendo ser adquirido 

material semelhante para as turmas de caçadores dos Batalhões de Infantaria.  

Relativo à educação, há a necessidade urgente da centralização da formação 

dos caçadores a fim de haver uma padronização da formação, num centro de 

instrução responsável pelo desenvolvimento e padronização da doutrina, como já 

ocorre com os caçadores de operações especiais, formados no CIOpEsp, em Niterói 

– RJ. 

 

 


