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RESUMO

GARCIA, Gabriel Armondi Colvero Lajoia. O Pelotão de Cavalaria Mecanizado em
Operações no Amplo Espectro. Resende: AMAN, 2016. Monografia

O presente trabalho tem como objetivo analisar a preparação e o emprego do Pelotão de
Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro no ambiente do Amplo Espectro. A Constituição
Federal de 1988, no art. 142, atribui às Forças Armadas a missão de defesa da Pátria e a garantia
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Com isso, há
o respaldo para o emprego das Forças Armadas em ações de não guerra, como segurança de
autoridades, grandes eventos, eleições, missões de pacificação e de paz. O emprego de novas
tecnologias, o desenvolvimento de doutrinas atualizadas e os novos métodos de formação do
oficial de cavalaria foram levados em conta para a análise da aptidão dessa fração, de seus
meios e de seu pessoal no conflito em tela. A entrevista a militares com experiência no assunto
nos mostrou que com modificações quanto à formação do Pelotão bem como a introdução de
algumas instruções no preparo da tropa mecanizada é possível multiplicar o poder de combate
dessas frações. Além disso, a análise de manuais de campanha e cadernos de instrução
permitiram verificar que tanto o comandante do Pel C Mec quanto o próprio pelotão possuem,
em sua essência, os atributos exigidos no conflito do século XXI. As peculiaridades do ambiente
em tela exige o controle emocional do soldado. Além disso, as características do terreno exigem
que a tropa seja empregada de forma descentralizada, o que aumenta a importância da presença
do líder de pequena fração, como o cabo e o sargento. Finalmente, resultante da pesquisa
realizada para o presente trabalho, a partir de experiências em missões reais, haverá sugestões
para a composição de grupos provisórios levando-se em conta a distribuição de materiais e
meios.

Palavras-chave: Tropa Mecanizada. Pelotão de Cavalaria Mecanizado. Amplo Espectro.
Conflito Séc XXI. Operações. Ambiente Operacional.

RESUMEN

GARCIA, Gabriel Armondi Colvero Lajoia. O Pelotão de Cavalaria Mecanizado em
Operações no Ancho Espectro. Resende: AMAN, 2016. Monografia

Este trabajo tiene como objetivo hacer un analise de la preparación y empleo del Pelotón de
Caballería Mecanizado del Ejército Brasileño en el ambiente del Ancho Espectro. La
Constitución Federal de Brasil, hecha em 1988, em su artículo 142, dice que las Fuerzas
Armadas tienen la missión de la defensa de la Patria y de la garantia de los poderes
constitucionales, pueden, tanbién, defender la ley y el orden..Con eso, ocurre una justificación
para el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones de no guerra, como grandes eventos
(Juegos Olimpicos, Mundial de Fútbol), missiones de pacificacion y de paz. El empleo de
nuevas tecnologias, el desarollo de nuevas doutrinas y nuevas metodologias de formación del
oficial de caballería fueron estudiadas para que fuera hecho un análise de la capacidad de esta
fraccion, de sus militares y equipos em este conflicto. Las entrevistas a militares experientes en
el tema muestra que com cambios en la formación del Pelotón y la adicion de instrucciones em
la preparación de tropas mecanizada es posible multiplicar su potencia de combate. Además, el
analisis de manuales y cuadernos de instruccion han permitido comprovar que tanto el
comandante como el pelotón tienen, en su núcleo, los atribuctos requeridos para el combate del
siglo XXI. Las particularidas deste ambiente exigen un gran control emocional del soldado.
Además, las condiciones del terreno exigen el empleo descentralizado de la tropa, lo que hace
com que sea mas importante la presencia de lideres de pequenas fraciones. Por fin, después de
la pesquisa realizada, experiencias reales, hicieron com que se pudiera hacer sugestiones de la
conposición de grupos para las diferentes operaciones modernas..
Palabras-llave: Tropa Mecanizada. Pelotón de Caballeria Mecanizado. Ancho Espectro.
Conflito Siglo XXI. Operaciones. Ambiente Operacional.
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1 INTRODUÇÃO

Com o fim da Guerra Fria, surge uma nova era. O fim da bipolaridade, isso é, divisão
do mundo entre Estados Unidos (EUA) e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),
a reunificação das Alemanhas e a queda da URSS colaboraram para acreditar-se que reinaria a
paz mundial. A possibilidade de haver um conflito entre países tornava-se cada vez mais
remota. Acreditou-se que o mundo tendia então, a alcançar a estabilidade.
Os Estados passaram a desmobilizar seus Exércitos, pois um conflito entre países não
se apresentava mais como eminente. Os EUA surgem como a única superpotência econômica
e militar global, liderando a OTAN. Surgia a Pax Americana, já que tudo indicava que nenhum
país do mundo teria condições de fazer frente aos Estados Unidos.
No entanto, esse cenário não se manteve constante por muito tempo. Os atentados
terroristas de 11 de setembro de 2001, em pleno território continental americano, mostraram ao
mundo que a superpotência era, também, vulnerável. Estes marcaram a reação à nova ordem
mundial pós-Guerra-Fria, em que organizações não-estado surgiram em várias partes do
mundo, desestabilizando governos, travando uma nova modalidade de Guerra, dessa vez, sem
fronteiras definidas.
A fim de enfrentarem esses desafios, as Forças Armadas devem estar preparadas para
atuarem em um cenário cada vez mais complexo. Com o advento das tecnologias, uma
informação atravessa o mundo em questão de segundos, ocorrendo, facilmente a manipulação
da opinião pública. Além disso, o respeito às leis Internacionais de Conflitos Armados e do
Direito Humanitário limitam a liberdade de ação dos Exércitos regulares, o que exigirá grande
flexibilidade e preparo das tropas que estejam sendo empregadas e, principalmente, de seus
comandantes e líderes. Por outro lado, a ação de exércitos irregulares, narcotraficantes e forças
adversas no campo de batalha não possui restrições nem tampouco segue normas, gerando a
Guerra Assimétrica.
A História da evolução dos conflitos nos mostra que até a 1ª Guerra Mundial estes
ocorriam em áreas rurais, raramente afetando a população civil e urbana. A partir,
principalmente, do século XX porém, os combates chegaram às populações urbanas e civis.
Ressalta-se que até meados da década de 1990, os confrontos eram delimitados por linhas de
contato, limites e outras medidas de controle das zonas de combate, o que evitava e colaborava
pra o controle dos ditos efeitos colaterais.
Hoje, o que caracteriza os conflitos é a sua multidimensionalidade. Não há limites
definidos e nem áreas de contato, ou um exato modo operante das forças em cada área. É
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necessário que uma mesma tropa esteja apta a atuar no meio urbano, no campo ou onde a
situação exigir. A mesma fração que atacará, deverá também defender e operar ações
subsidiárias. Nesse contexto, cresce, ainda mais, a importância, durante o planejamento do
comandante, do fator de decisão que diz respeito às considerações civis, bem como do uso
moderado e proporcional da força, evitando danos colaterais.
O Século XXI marca o início da Era do Conhecimento, em que as informações, a
situação de cada membro da força militar e a presença instantânea das mídias influenciam
decisivamente na formação da opinião pública e no modo de combater. Portanto, é fundamental
que as Forças Armadas modernas tenham condições de saber como lidar com esse fator, para a
conquista do apoio da população, evitando assim, que a tropa encontre-se em situações
delicadas.
O cenário acima descrito, envolvendo diversos conflitos dentro do mesmo Teatro de
Operações é denominado Conflito no Amplo Espectro. Nesse contexto, concomitantemente a
uma operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem), ocorrem ações de ajuda humanitária e
patrulhamento de vias urbanas, como é o caso das missões de pacificação nas comunidades
cariocas.
Nesse contexto, foi estudado o Pelotão de Cavalaria Mecanizado, fração cujos meios,
características e doutrina vêm sendo reformulados, buscando um maior melhor rendimento no
cenário acima descrito.
Destarte, o presente trabalho buscou analisar o emprego do Pelotão de Cavalaria
Mecanizado no conflito no amplo espectro, ressaltando suas possibilidades e aptidão para
determinadas atividades do campo de batalha moderno.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

O presente tema de pesquisa insere-se na área de Operações Militares, conforme
definido no artigo 4º, XXVIII da Portaria nº 734, de 19 de agosto de 2010, do Comandante do
Exército Brasileiro.
O tema proposto é de fundamental importância para militares e estudiosos de temáticas
militares, tendo em vista que se propôs a mostrar como um Pelotão de Cavalaria Mecanizado
pode atuar em diversos cenários existentes nos conflitos no amplo espectro e de que forma seu
emprego pode ser otimizado. Dados de manuais, artigos científicos e, principalmente,
experiências vividas permitiram uma pesquisa bibliográfica e, através do método indutivo, a
comprovação e ratificação das teses feitas sobre o Pel C Mec.
Foram realizadas entrevistas que buscaram questionar militares participantes de ações
diversas com seus Pel C Mec caracterizando a pesquisa qualitativa. Tais pesquisas procuraram
abordar tópicos relacionados ao conflito no amplo espectro os quais se destacam:
a. a organização para o combate do Pel C Mec;
b.

os meios atuais, novos e meios não orgânicos utilizados;

c.

qual característica do Pel C Mec é mais evidenciada;

d. qual deveria ser a sua composição para melhor se adequar aos diversos ambientes
de conflito e;
e.

como o perfil dos comandantes de frações Mecanizadas pode colaborar com o bom
desempenho do Pelotão no Amplo Espectro.

A partir desses questionamentos, do estudo de artigos, de manuais e de cadernos
doutrinários pudemos confirmar ou questionar a doutrina, emprego e meios utilizados pelo Pel
C Mec no conflito no amplo espectro.
O presente tema encontra sólida base doutrinária e documental uma vez que o assunto
em estudo é alvo de constantes artigos nacionais e internacionais que visam respaldar as forças
armadas de diversos países às suas evoluções e mudanças doutrinárias. No Brasil, as diretrizes
da Estratégia Nacional de Defesa orientam as FFAA a analisarem sua doutrina conforme o
estrato abaixo:
A preparação para tal guerra não consiste apenas em ajudar a evitar o que hoje é uma
hipótese remota, a de envolvimento do Brasil em um conflito armado de grande
escala. É também aproveitar disciplina útil para a formação de sua doutrina militar e
de suas capacitações operacionais. Um exército que conquistou os atributos de
flexibilidade e de elasticidade é um exército que sabe conjulgar as ações
convencionais com as não convencionais. A guerra assimétrica, n quadro de uma
guerra de resistência nacional, representa uma efetiva possibilidade da doutrina aqui
especificada (Brasil, 2012, p. 27).
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Há também uma preocupação dos estudiosos do Exército em adaptar a doutrina às
novas necessidades do Teatro de Operações no Amplo Espectro, conforme citado nesse artigo
do Centro de Instrução de Blindados:
O Conceito Operativo do Exército, as Operações no Amplo Espectro do Conflito. Este
paradigma operativo apresenta um novo desafio para os Comandantes, em particular,
das pequenas frações, pois são eles que realizam as ações militares que são planejadas.
Estudando os conceitos doutrinários atuais, verifica-se que as pequenas frações de
tropa mecanizada de Infantaria ou de Cavalaria, do Exército Brasileiro, estão entre as
mais aptas para atuar na totalidade do espectro, desde a paz estável até a guerra total.
(Escotilha do Comandante, 2015)

Com base no apresentado, surge a problemática do tema proposto: O Pelotão de
Cavalaria Mecanizado é uma fração organizada, adestrada e equipada para participar,
eficientemente, de operações no Amplo Espectro? Nesse escopo, o objetivo geral desse trabalho
foi analisar o Pel C Mec no conflito no Amplo Espectro, ressaltando a suas características,
possibilidades e limitações frente aos desafios do campo de batalha no Amplo Espectro.
Com isso, verifica-se que os objetivos do presente trabalho são:
a. analisar se a organização do Pel C Mec favorece seu emprego no complexo ambiente
no Amplo Espectro.
b. verificar se o adestramento do Pel C Mec permite a sua adaptação aos cenários no
Amplo Espectro.
c. destacar as características do Pel C Mec que são evidenciadas no conflito no Amplo
Espectro, bem como apresentar suas vulnerabilidades.
d. apresentar as missões que o Pel C Mec é mais apto a realizar nas operações no
Amplo Espectro e de que forma.

2.1 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA

Neste trabalho foi realizada uma revisão literária, buscando dar o embasamento legal e
doutrinário ao estudo em tela, procurando, ainda, estudar as características dos conflitos
modernos. Será analisado como a rápida transmissão de informações influencia no atual campo
de batalha e os métodos com os quais os Exércitos do mundo têm sido empregados no século
XXI frente às ameaças cada vez mais irregulares. Para isto, o estudo da Carta Magna, da
estratégia Nacional de Defesa, dos diferentes manuais do Exército, bem como do Caderno de
Instrução do Pel C Mec foram de grande importância tanto por apresentarem o amparo de
emprego do Exército em operações, quanto por normatizarem como será a atuação dessa fração.
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A Constituição Federal, em seu Art. 142, determina quais são as atribuições
constitucionais das Forças Armadas. Nela, consta a possibilidade de emprego das FFAA em
operações de Garantia da Lei e da Ordem, às quais estão presentes as ações no Amplo Espectro.
As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais permanentes e regulares, constituídas com base na hierarquia e
na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
destes, da lei e da ordem.
(BRASIL, 1988, p. 77).

Além disso, o Caderno de Instrução do Pelotão de Cavalaria Mecanizado cita um
atributo dessa fração que motivou a pesquisa em tela: “Este Pelotão possui grande flexibilidade,
tendo em vista variada gama de viaturas e armamentos de que dispõe”, ou seja, esta
flexibilidade permite que seja empregado em “diferentes missões e em diferentes ambientes
operacionais”(BRASIL, 2006, p. 1-1).
O Ministério da Defesa editou um manual (MD33-M-10) que visa orientar as Forças
Armadas sobre Operações de GLO. Nesse manual, é previsto para fins de emprego do Exército
nessas operações que “O Comando (Operacional ou Tático) será constituído com ampla
superioridade de meios e com o maior grau de mobilidade possível sobre as F Opn” (Brasil, 2013).
Juntamente com esse manual, há a presença do Manual de Operações (EB20-MF-10.103) que
norteará o estudo do complexo ambiente do amplo espectro.

2.2 REFERENCIAL METODOLOGICO E PROCEDIMENTOS

Apresentaremos os procedimentos que foram realizados para a confecção do trabalho.
Inicialmente, foram selecionados livros, manuais e artigos que tratam sobre o tema. Foi
elaborado uma entrevista para uma pesquisa de campo, com o objetivo de, qualitativamente,
obter-se informações e experiências. Tal entrevista foi remetida a militares que trabalharam
com fração em tela no cenário de conflito no amplo espectro. Em seguida, a partir de dados de
manual, artigos e pesquisas, chegou-se a conclusões que permitiram analisar as hipóteses do
trabalho.
Dando início à pesquisa, foram levantadas as características do Pelotão de Cavalaria
Mecanizado, conforme seu Caderno de Instrução (BRASIL, CI-236/1). Foram levantadas as
características, possibilidades e limitações da fração.
Após o levantamento de dados documentais relacionados ao Pel C Mec, buscaram-se as
características dos conflitos modernos, o que estes estão exigindo da tropa empregada no século
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XXI bem como os novos desafios que vem sendo apresentados no combate moderno. Procurouse, desde já, relacionar tais conflitos às características do pelotão. Foram abordados conceitos
como o de campo de batalha não linear e da presença constante de atores junto à tropa, agindo
como limitadores da liberdade de ação.
Além disso, atividades realizadas em missões de paz e pacificação foram abordadas,
buscando verificar quais atributos são necessárias à tropa que as executa. Militares que
compuseram esse tipo de atividade dentro e fora do território nacional foram entrevistados, a
fim de levantar dados e experiências.
Em seguida, verificaram-se os fatores que intervêm no combate moderno, como
influência de agencias não-estatais, mídia e risco de efeitos colaterais na população civil.
Juntamente a isso, foram estudadas as ações realizadas pelo Exército Brasileiro no que tange
ao emprego ou modernização dos meios empregados em ações no Amplo Espectro.
Por fim, a partir dos dados levantados, entrevistas realizadas e pesquisas em cadernos
de instruções, foi feito o levantamento de ações na qual o Pel C Mec poderia atuar e, finalmente,
como a fração pode atuar frente a cada situação. Com isso, os objetivos do trabalho foram
alcançados.
As informações levantadas, as respostas da pesquisa de campo e as conclusões parciais
obtidas foram organizadas e analisadas da seguinte forma:
a. Reunidas e organizadas por assunto do trabalho.
b. Registradas com as observações e as conclusões parciais de cada assunto.
c. Analisadas, primeiramente, a luz dos objetivos do trabalho e num segundo momento,
buscando responder a hipótese levantada.
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3 CONFLITOS NO AMPLO ESPECTRO

O presente capítulo destina-se a analisar e caracterizar o modelo de conflito encontrado
no Século XXI, o Conflito no Amplo Espectro.

3.1 CARACTERÍSTICAS DO CONFLITO NO AMPLO ESPECTRO

O cenário denominado Amplo Espectro é caracterizado por ser um ambiente operacional
complexo, no qual há a presença de diversos atores operando no mesmo cenário com interesses
diferentes. Também se caracteriza pela incerteza dos acontecimentos bem como pela imensa
volatilidade, rapidez e fluidez com que circulam as informações (AMAN, 2016). Nesse
contexto, dentro de uma mesma Unidade as subunidades podem estar realizando operações com
objetivos diferentes. Ou seja, ocorrem várias operações dentro de uma só.
É importante ressaltar que nesse ambiente é necessária a participação de outras agências
governamentais (Operações Interagências). Destaca-se, ainda, que as adversidades são
influenciadas por diversos fatores e forças adversas, como a necessidade de profissionais aptos
a enfrentarem problemas humanitários, de calamidades, atividades de contrabando, combate ao
crime, dentre outras atividades. Este contexto exigirá a capacidade das frações mecanizadas em
atuarem em distintos ambientes, bem como possuir a flexibilidade de poder agir frente a
diversos desafios humanitários.
O manual EB20-MF10.103 de Operações traz os aspectos que orientam os conflitos no
Amplo Espectro. São eles:
a)
b)
c)
d)

Crescente Importância da Informação;
Evolução de capacidades próprias das guerras irregulares;
Prevalência dos aspectos não militares na solução de conflitos; e
Expansão da escalada dos conflitos para além dos espaços geográficos do campo
de batalha (BRASIL, 2013)

3.1.1 O ambiente operacional do século XXI

As guerras antigas se passavam em locais pré-definidos, geralmente no ambiente rural.
Ao contrário do que previamente acontecia, no novo milênio os conflitos já não possuem um
espaço físico definido. A cada dia, ocorre uma menor divisão entre os campos de batalhas e
regiões onde há forte presença de população civil. Além disso, em um mesmo local em que se
realizam operações de pacificação, há operações ofensivas e defensivas com amplo emprego
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de armamento. No mesmo quadro também se observa a presença de ações subsidiárias, de apoio
à sociedade com caráter humanitário e, nesse caso, sem a necessidade de emprego de violência.
Nesse contexto, o campo de batalha no Amplo Espectro mostra-se demasiadamente peculiar,
exigindo, cada vez mais a flexibilidade da tropa atuante na região. O quadro abaixo, extraído
do Manual de Operações (Brasil, 2014) mostra a variedade de ações que acontecem no mesmo
ambiente operacional.
Figura 1 – Ações no Amplo Espectro

Fonte: Manual de Operações (2013)

Este Ambiente Operacional, conforme o Manual de Fundamentos (Brasil, 2014) é
caracterizado por ser composto de três dimensões (física, humana e informacional) as quais
agem entre si caracterizando uma formação única e indivisível. O correto entendimento de tal
ambiente caracteriza-se como uma condição fundamental para o êxito das operações militares.
Neste contexto, o ambiente operacional contemporâneo, exige a busca da legitimidade
do conflito. Isso se dá para que haja liberdade de ação na execução dos objetivos propostos a
serem conquistados durante o confronto.

A opinião pública, tanto nacional quanto

internacional, está menos propensa a aceitar o emprego da força para a solução de divergências
entre Estados. As soluções diplomáticas, que, muitas vezes, apresentam-se complexas e
morosas têm sido a prática mais comum, gerando efeitos colaterais à população civil.
Devido aos fatores supracitados, dentre o qual se destaca a opinião pública, nesta Era,
ocorre a valorização de questões humanitárias e de meio ambiente pelas sociedades. Nessas
circunstâncias, as operações militares respondem a uma série de condicionantes, conforme o
que se segue:
a) combates com o menor número possível de baixas;
b) o mínimo de prejuízo para a população civil afetada – tanto em baixas como em
sofrimentos desnecessários; e
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c) os menores “danos colaterais” possíveis, causados a não combatentes e a bens
(culturais, religiosos ou de qualquer outra natureza) não diretamente relacionados com
as operações. (Brasil, 2014)

Conforme visto, a tropa atuante no cenário em questão deve possuir grande flexibilidade
para que cumpra as missões exigidas. Cresce ainda, a importância da liderança do comandante
das pequenas frações para que possa, oportunamente, tomar as decisões mais acertadas que
podem ser fundamentais para o êxito nas operações. Mais uma vez o manual EB20-MF-10.103
respalda a necessidade dos atributos em questão:
As operações no Amplo Espectro são, portanto, o Conceito Operativo do Exército,
que interpreta a atuação dos elementos da Força Terrestre para obter e manter
resultados decisivos nas operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas,
Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou
sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos
armados, em situações de Guerra ou de Não Guerra. Requer que comandantes em
todos os níveis possuam alto grau de iniciativa e liderança, potenciando a sinergia das
forças sob sua responsabilidade. (BRASIL, 2014)

3.1.2 Características do conflito irregular

O Amplo Espectro está marcado pelos conflitos irregulares. Dentro desse quadro, a Nota
de Aula da Seção de Instrução Especial sobre Operações Contra Forças Irregulares (AMAN,
2016) traz as principais características desse combate, dentre os quais se destacam a busca pelo
apoio da população e a não linearidade de conflitos.
As operações modernas buscam, constantemente o apoio da população. Essa ajuda pode
proporcionar condições favoráveis na atuação da tropa, além de favorecer a logística, poderá
gerar condições que deixem a tropa em condições morais vantajosas para o prosseguimento da
missão. “A guerra irregular, em sua essência, resume-se à luta pelo apoio da população.”
(AMAN, 2016, p. 3)
A não linearidade desses conflitos é caracterizada pela ausência de um campo de batalha
com frentes bem definidas. “Os combates são travados segundo a presença e a postura da
população civil, em detrimento da configuração do terreno e do desdobramento territorial das
forças inimigas.” (AMAN, 2016, p. 4)
Conforme a análise a ser realizada abaixo, as forças que agem no Amplo Espectro contra
tropas regulares não se subordinam a restrições legais. Isso é, não se submetem a legislações
ou códigos de valores que norteiam Exércitos Nacionais.

3.1.3 Guerra Assimétrica e limitação do poder de ação
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Surge ainda, o conceito de Guerra Assimétrica, a qual é caracterizada, basicamente pela
diferença de meios e possibilidades entre duas forças envolvidas em um conflito. Em nossa
frente de estudo a Guerra Assimétrica é importante uma vez que vem limitar o poder de ação
das forças legais. Em suma, enquanto os beligerantes tem total liberdade de ação e meios, as
Instituições Públicas estão limitadas por regulamentos, legislações e regras de engajamento.
Em uma publicação no Jornal “O Globo”, Olavo de Carvalho (2004) nos permite entender
melhor:
“Inspirada na Arte da Guerra de Sun Tzu, a Guerra Assimétrica consiste em dar
tacitamente a um dos lados beligerantes o direito absoluto de usar de todos os meios
de ação, por mais vis e criminosos, explorando ao mesmo tempo como ardil
estratégico os compromissos morais e legais que amarram as mãos do adversário.”
(Carvalho, 2004)

O Exército Brasileiro, constitucionalmente, é baseado em dois pilares: na hierarquia e
na disciplina. A partir desses princípios seus homens seguem ordens e regulamentos, os quais
são feitos para o melhor cumprimento das missões e diretrizes determinadas pelo escalão
superior. Como, muitas vezes, as ações em território brasileiro envolvem nacionais e visam o
controle de distúrbios, ações subsidiárias ou de pacificação, há o maior controle no que diz
respeito a possibilidade de ter iniciativa das ações ou emprego de armamento letal. No entanto,
essa documentação determina alguns comportamentos que podem limitar a liberdade de ação
da fração, gerando, inclusive, riscos à tropa. Um extrato do Manual MD33 – M – (GLO)
demonstra a preocupação dos doutrinadores militares no uso progressivo da força:
4.2.3.2 Sempre que possível, as Op GLO devem se pautar no uso progressivo da força
e deverá ser priorizado o uso do armamento, munição e equipamentos especiais, não
letais e de reduzido poder de destruição.
4.2.3.3 O planejamento e a execução das ações devem privilegiar a menor intervenção
possível na rotina diária da população (Brasil, 2013, p. 26-88)

Por outro lado, as associações criminosas e agentes perturbadores da ordem pública não
seguem regulamento algum e muitas vezes buscam, única e exclusivamente causar transtornos
e baixas à tropa que está operando, visando diminuir sua capacidade operacional e,
principalmente, sua motivação para o combate. Este quadro exige que as lideranças dos Pel C
Mec, em todos os níveis busquem desenvolver o controle emocional e da situação, com a
finalidade de conduzir seu pelotão frente a situações como a baixa descrita a seguir, vivenciada
por um pelotão na Força de Pacificação na Operação São Francisco, no Complexo de Favelas
da Maré. Na ocasião, um cabo foi brutalmente assassinado enquanto patrulhava a comunidade
da Maré, conforme estrato abaixo.
O cabo do Exército Michel Augusto Mikami, de 21 anos, morreu depois de ser baleado
na cabeça, na tarde desta sexta-feira, durante um patrulhamento no Complexo da
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Maré, conjunto de favelas na Zona Norte do Rio. De acordo com a Força de
Pacificação da Maré, o militar foi atingido por criminosos na área da Vila dos
Pinheiros, por volta das 13h40m (EXTRA, 2013)

O estudo de materiais utilizados por forças irregulares, como o Manual do Guerrilheiro
Urbano de Carlos Marighella, permite-nos tirar algumas conclusões importantes. Dentre elas
destaca-se o fato de o agente perturbador saber e possuir técnicas para que se imponha diante
da força que o combata. Abaixo veremos um exemplo do que Marighella considera as vantagens
para o combate como guerrilha em ambiente urbano.
A dinâmica das guerrilhas urbanas consiste nos violentos choques do guerrilheiro
urbano com as forças militares e policiais da ditadura. Nestes choques, os policiais
tem a superioridade. O guerrilheiro urbano tem forças inferiores. O paradoxo é que o
guerrilheiro urbano, apesar de ser mais fraco, é sem dúvida o atacante.
As forças militares e policiais, por sua parte, respondem ao ataque com a mobilização
e concentração de forças infinitamente superiores na perseguição e destruição das
forças guerrilheiras. Somente se pode evitar a derrota quando se conta com as
vantagens iniciais e sabe como explorar com fim de compensar suas vulnerabilidades
e falta de material.
As vantagens iniciais são:
a) Tem que tomar o inimigo de surpresa;
b) Tem que conhecer o terreno de encontro melhor que o inimigo;
c) Tem que ter maior mobilidade e velocidade que a polícia e as outras forças
repressoras;
d) Seu serviço de informação tem que ser melhor que o do inimigo;
e)Tem que estar no comando da situação e demonstrar uma confiança tão grande que
todos de nosso lado sejam inspirados e nunca pensem em hesitar enquanto que os do
outro bando estão atordoados e incapazes de responder. (Marighella, 1969)

Além da complexidade apresentada nos conflitos do século XXI é possível observar a
grande disparidade entre as ações exercidas pelas Forças Adversas e beligerantes com as das
forças legalistas, as quais tem limitado poder de ação. Mais uma vez nota-se que os fatos
evoluem muito rapidamente no ambiente de combate em tela, exigindo grande iniciativa e
flexibilidade das frações operantes nesse contexto.

3.2 FATORES INTERVENIENTES

Dentro do conflito no Amplo Espectro, há a presença de importantes fatores que
intervêm nas decisões e ações da tropa operante. Esses indicadores referem-se, principalmente,
às considerações civis. O Manual de Operações traz um conceito desse agente de decisão,
mostrando a relevância de seu estudo em tal ambiente operacional.
As Considerações Civis são, enfim, traduzidas pela influência das instituições civis,
das atitudes e atividades das lideranças civis, da população, da opinião pública, do
meio ambiente, de infraestruturas construídas pelo homem, das agências civis, com
capacidade de influir e formar opiniões entre os nacionais ou internacionais, no
Espaço de Batalha. (Brasil, 2014)
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Nesse, será verificada, primeiramente, a importância da opinião pública e seu poder de
informação. Em seguida, será feito um breve estudo da presença de agências internacionais e
ONGs nos campos de batalha.

3.2.1 Opinião Pública
“Em uma época em que todos têm um celular com câmera e são capazes de registrar
uma operação desproporcional, como poderá uma Força Armada fugir ao julgamento
moral e a uma condenação estrategicamente contraproducente?” (Fromm, Pryer e
Cutright apud Trindade, 2013)

O texto acima reflete uma realidade encontrada pelas Forças Armadas em suas ações: a
influência da opinião pública. Com o advento da tecnologia, torna-se mais fácil, a cada dia, uma
foto ou vídeo entrar na rede e ser divulgada internacionalmente. Esse fator tem uma importância
tal, que hoje há órgãos institucionais de comunicação social cuja responsabilidade é divulgar
informações oficiais, evitando, dessa maneira, boatos e conquistando o apoio da opinião
pública. O trecho abaixo, retirado do manual MD33-M-10 (GLO) mostra o objetivo do correto
emprego dessas instituições em operações:
4.2.5.1 A utilização adequada da Com Soc em seu sentido mais abrangente (Relações
Públicas, Informações Públicas e Divulgação Institucional) possibilitará a consecução
dos objetivos permanentes, ou seja, a conquista e a manutenção do apoio da população
e a preservação da imagem das forças empenhadas. (Brasil, 2013, p. 27/68)

Com a finalidade de evitar a rejeição da população às ações da tropa empregada, é
importante que as atividades que impliquem mudanças na rotina da população sejam divulgadas
pelos meios disponíveis (viaturas com auto falantes, panfletos) esclarecendo as razões que
determinaram sua execução (Brasil, 2013). Além disso, é importante que dentro de cada fração
que atue isoladamente, haja um militar escalado para filmar tudo o que ocorre. Esse ato dará
maior credibilidade à tropa e permitirá à força ter maior controle sob as ações de seus homens.
Além disso, proporcionará a capacidade de analisar possíveis denúncias de abusos por parte de
seus homens.
Nesse complexo contexto onde há destaque para a opinião pública, há o emprego das
operações de apoio à informação (antigas operações psicológicas). Os principais objetivos
dessas operações são:
a) obter a cooperação da população diretamente envolvida na área de operações,
desenvolvendo uma atitude contrária às F Opn e outra favorável às forças empregadas;
b) estimular as lideranças comunitárias favoráveis às operações;
c) enfraquecer o ânimo e o moral das F Opn compelindo-os à desistência voluntária;
e
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d) fortalecer o sentimento de necessidade do cumprimento do dever na força
empregada, aumentar o seu potencial de engajamento e torná-la imune às atividades
de cunho psicológico das F Opn. (Brasil, 2013 p. 28/68)

Então, nota-se que a tropa que opera no Amplo Espectro deve estar apta a relacionar-se
e a atuar de forma integrada com órgãos de comunicação social e de operações de apoio à
informação. Além disso, para o sucesso das operações é importante que, para maior
colaboração, a fração possua condições de levantar dados de inteligência.
Por último, o extrato abaixo permite verificar a importância dada pelo comando da Força
de Pacificação dos morros cariocas quanto à opinião pública. Dessa forma, há o levantamento,
por parte da Seção de Assuntos civis, de iniciativas que possam gerar benefício à tropa. Por
outro lado, previu-se que, com o tempo, a opinião pública ficaria desgastada com a presença
das tropas em seu cotidiano.
Desde o início das operações se fez todo o possível para, em conjunto com o Poder
Público, responder às necessidades dos moradores. Assim, foram reparados os
prejuízos causados pelas operações militares e houve o acompanhamento das obras
de infraestrutura e restauração dos serviços básicos, iniciativas mediadas pela Seção
de Assuntos Civis — tudo com o propósito de estender a visão positiva da Força de
Pacificação. Mesmo com tais ações, mais cedo ou mais tarde, a presença constante
das tropas do Exército nas ruas tende a produzir desgaste no relacionamento destas
com os moradores locais, caso a retirada demore a ocorrer. (Mendes, 2012)

3.2.2 Presença de organismos internacionais e ONGs no campo de batalha
A organização não governamental Conectas Direitos Humanos informou em nota
que irá denunciar a repressão policial aos manifestantes e jornalistas durante o
protesto contra o aumento das passagens de ônibus em São Paulo ontem (13) aos
relatores da Organização das Nações Unidas (ONU) para a liberdade de expressão e
prisões arbitrárias. A entidade também informou que está em contato com redes
nacionais e estrangeiras. (Rede Brasil Atual, 2006)

Acima verificamos um claro exemplo da presença de um organismo internacional no
campo de batalha. Ações que fujam à legalidade ou que tenham um rigor excessivo são,
facilmente, denunciadas por Organizações Não Governamentais. No caso supracitado, a ONG
Conectas Direitos Humanos fez uma denúncia a um órgão internacional por uma ação policial
que julgou-se excessivamente rigorosa. Tal reportagem comprova a importância que esses
organismos trazem ao novo cenário de conflito, bem como reforçam a ideia de que a tropa
atuante deve, cada vez mais, policiar suas atitudes e buscar atuar sempre de acordo com as
regras de engajamento.

3.3 CONCLUSÕES PRELIMINARES
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Após o estudo dos fatores que agem diretamente sobre a tropa atuante no ambiente
moderno, nota-se que o conflito, em si, exige um alto grau de preparo e adestramento de seus
atores. A nota de aula da SIEsp de Operações Contra Forças Irregulares (AMAN, 2016) retrata
bem o Amplo Espectro, ao afirmar que o mesmo é um ambiente volátil, incerto, complexo e
ambíguo.
Volátil pois a situação encontra-se em constante evolução. A incerteza decorre da
insegurança encontrada em cada esquina, onde pode surgir uma nova ameaça. A complexidade
é verificada no alto número de incidentes que ocorrem e cuja solução possui diferentes
procedimentos em variados graus de dificuldade. Por fim, o ambiente é ambíguo, pois uma ação
deve ser muito bem analisada antes de tomar-se alguma decisão, uma vez que permite diferentes
interpretações dependendo da visão adotada.
Logo, o Amplo Espectro em si já exige um elevado comando, controle, liderança,
iniciativa e flexibilidade do comandante. Ademais, o soldado deve estar focado na missão e ser
conhecedor das técnicas, táticas e procedimentos empregados e da legislação e regras vigentes,
pois o menor erro causará grande repercussão.
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4 O PELOTÃO DE CAVALARIA MECANIZADO

O Manual de Fundamentos EB-20-MF-10.101, 1ª Edição, 2014, define a Cavalaria
como sendo a Arma vocacionada para o combate embarcado. Nesse contexto, seus meios
mecanizados lhe conferem a capacidade de realizar suas missões clássicas, as quais são
reconhecimento e segurança.
O EB-20-MF-10.101 determina, ainda, que a Cavalaria Mecanizada deve possuir as
seguintes características: a mobilidade, a flexibilidade e a ação de choque. Estas características
tornam esta arma um fator decisivo nas operações militares em todos os espectros dos conflitos.
Ou seja, ela é preponderante em diversos ambientes operacionais.
Para o cumprimento de suas missões, é necessário que suas frações possuam uma
organização e composição de meios que as permitam que se adaptem e se moldem com rapidez
e oportunidade às diferentes agruras dos distintos ambientes operacionais.
Nesse contexto, o Pel C Mec possui meios que lhe garantem boa comunicação, relativa
proteção blindada, flexibilidade, mobilidade e poder de fogo. Destarte, conforme o Caderno de
Instrução CI 2-36 – O Pelotão de Cavalaria Mecanizado, o Pel C Mec é organizado da seguinte
maneira:
“a. O Pelotão de Cavalaria Mecanizado é uma unidade básica das forças
mecanizadas, constituindo a peça de manobra do Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado. O Pel C Mec é constituído por cinco grupos: Grupo de Exploradores,
Grupo de Comando, Grupo de Combate, Seção VBR e Peça de Apoio” (Brasil, 2006,
p. 1-1)

Devido a suas características peculiares, o Pel C Mec exige que os comandantes de seus
grupos exerçam, de maneira eficiente sua liderança, em todos os escalões. Seu comando
descentralizado e em amplas frentes gera liberdade de ação, o que exige iniciativa fazendo com
que decisões corretas, tomadas oportunamente por qualquer fração lhe garantam vantagens
decisivas em um quadro de conflito no Amplo Espectro.
As diferentes frações que compõem o Pel C Mec possuem as seguintes dotações e
missões, constantes no CI 2-36:
a. O Grupo de Comando é a fração que mantém o controle sobre o pelotão. Nele
encontra-se o comandante do pelotão, o qual é responsável por analisar cada evento,
selecionar linhas de ações a serem tomadas e, com o auxilio de seu rádio operador,
repassar as informações ao escalão superior e ao resto do pelotão. É dotado por uma
VTL (Viatura Tática Leve – Marrua) dotada de 1 Mtr 7,62 mm (MAG) e um rádio
veicular nível pelotão e SU;
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b. O Grupo de Exploradores é uma fração que deve possuir fluidez e mobilidade em
qualquer tipo de terreno. Costuma liderar o restante do pelotão, o que exige que
possua mobilidade frente às adversidades. Composto por duas patrulhas, com duas
VTL cada, dotadas de metralhadoras, lançadores de rojão e sistema de comunicações
nível pelotão. É a fração apta a buscar informações sobre o terreno e o inimigo, de
estabelecer e manter o contato com o inimigo ou com forças adversas. Devido a suas
características, pode cumprir essas missões mesmo em áreas instáveis.
c. A seção VBR é a fração que possui o maior poder de fogo no Pel C mec, sendo
dotada de duas VBR com canhões 90mm. Além disso possui metralhadoras
antiaéreas e coaxiais. Além de possuir proteção blindada contra armamento
individual suas viaturas Cascavel proporcionam a ação de choque ao Pelotão. Sua
presença tem grande importância por proporcionar impacto psicológico sobre os
agentes perturbadores da ordem pública.
d. O Grupo de Combate é a fração da qual fazem parte os fuzileiros. Podem tanto
realizar a segurança aproximada das VBR quanto realizar missões de patrulhas ou
vasculhar vielas ou edificações. É a fração apta a conquistar e manter o terreno. Atua
conjuntamente com a Seção VBR. Possui ainda uma VBTP Urutu dotada de mtr .50
e dois operadores de L Roj AT-4.
e. A Pç Ap proporciona o apoio de fogo com tiros indiretos. Utilizam uma peça de
morteiro médio (81 mm) que permite bater alvos compensadores em zonas capitais
da área de atuação do Pelotão. Além disso, a variedade de granadas que podem ser
empregadas por esse armamento podem facilitar a progressão ou evasão do pelotão,
através de fumígenos.

A variada gama de meios orgânicos que o pelotão possui, proporciona-lhe condições de ser
empregado em diversas missões, sendo que a flexibilidade e a mobilidade são suas principais
características. O CI 2-36/1 ressalta a obtenção da flexibilidade através da ação conjunta de
suas frações e meios. “Este pelotão possui grande flexibilidade, tendo em vista a variada gama
de viaturas e armamentos de que dispõe.” (Brasil, 2006, p. 1-1)
4.1 CARACTERÍSTICAS, POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES

4.1.1 Características
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A organização para o combate do Pel C Mec lhe confere as seguintes características:
Mobilidade, potência de fogo, proteção blindada, ação de choque, sistema de comunicações
amplas e flexíveis, e flexibilidade (BRASIL, 2006).
A mobilidade caracteriza-se, principalmente, pela “possibilidade de deslocamento através
campo, da capacidade de transposição de obstáculos e do raio de ação de suas viaturas”. (Brasil,
2006, p 1-2). A potência de fogo é garantida por seus armamentos orgânicos, tanto as
metralhadoras 7,62 mm MAG, seu morteiro 81 mm, seus fuzis M964 7,62 mm FAL e do seu
meio mais nobre, o canhão 90 mm. A proteção blindada garante a proteção relativa “contra os
fogos de armas portáteis e estilhaços de granadas de morteiros e de artilharia, permitindo o
combate embarcado” (Brasil, 2006, p 1-2). Combinando-se a mobilidade, potência de fogo e
proteção blindada, tem-se a ação de choque.
Todas as frações do pelotão possuem equipamentos rádio que permitem rápidas ligações
internas, caracterizando o sistema de comunicações amplas e flexíveis. Por último, a fusão de
todas as características já citadas garantem ao Pel C Mec a flexibilidade, “que lhe confere a
capacidade de atuar com eficácia em missões ofensivas, defensivas, de reconhecimento e de
segurança.” (Brasil, 2006, p 1-2).

4.1.2 Possibilidades

Dentre as possibilidades listadas no Caderno de Instrução CI 2-36/1, destacam-se
algumas que podem ser relacionadas ao conflito em tela. Essas condições permitirão uma
análise mais detalhada do modo operante dessa fração bem como sua capacidade operacional.
Nos conflitos no Amplo Espectro cresce a importância em conhecer-se o ambiente em
que se vive, levantar o máximo de informes possíveis para apreciação do escalão superior bem
como assessorar a inteligência. Nesse contexto, o Pel C Mec possui “a possibilidade de
participar de operações de reconhecimento” (BRASIL, 2006, p. 1-2), o que proporcionará a
busca por informes para a inteligência, bem como informações oportunas sobre o inimigo e sua
zona de ação.
Dentre as diferentes ações que essa fração é apta a realizar destaca-se, sem dúvidas, a
possibilidade de “executar ações contra forças irregulares” (BRASIL, 2006, p. 1-2). Essas
ações, num contexto de conflito moderno, caracterizam-se por uma imensa gama de possíveis
atividades que podem ser realizadas por essas forças. Dentre elas destaca-se a segurança de
eixos para o transporte de suprimentos, a escolta de comboios, a instalação de Postos de
Segurança Estáticos, dentre outras ações contra esse tipo de força.
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Por último, é fundamental destacar as possibilidades de realizar operações de patrulha e
de participar de Operações GLO ainda que, de forma descentralizada, integrando um batalhão
de infantaria (BRASIL, 2006). Isso é, dentre as características previstas em manual, constam
missões específicas do conflito em tela.

4.1.3 Limitações

Para analisarmos o Pel C Mec é fundamental que não só façamos a análise das
características e possibilidades do mesmo, mas também verifiquemos as limitações
apresentadas por essa fração. A partir do levantamento das vulnerabilidades apresentadas pelo
Caderno de Instrução CI 2-36 buscaremos dissertar a respeito das principais trazendo para os
fatores que interferem no ambiente do Amplo Espectro.
A primeira limitação que se apresenta como obstáculo à atuação dessa tropa no ambiente
em tela é a “sensibilidade ao emprego de minas AC e aos obstáculos naturais e artificiais”
(Brasil, 2006). O cenário de barricadas e de obstáculos artificiais é bastante comum no campo
de batalha do século XXI. Além disso, o próprio ambiente urbano restringe a liberdade de
manobra e mobilidade de qualquer tropa embarcada, bem como permite o emprego de armas
anti-carro em posições escondidas, o que dificulta o controle da tropa. O extrato abaixo permite
verificar essa situação.
Em áreas humanizadas, o inimigo normalmente utiliza armamento anti-carro (AC),
para danificar ou neutralizar os CC e outros meios blindados. Esta técnica pode
dificultar e até inviabilizar o emprego de carros de combate, que estejam sem o apoio
dos fuzileiros desembarcados. (Mesquita, 2012)

Para suprir a limitação acima descrita, o Pel C Mec poderá dispor de sua flexibilidade,
empregando seu Grupo de Combate desembarcado. Com isso, há maior segurança aproximada
contra armas anti-carro. Além disso, a restrição quanto ao movimento e a sensibilidade a
obstáculos torna-se menor, o que diminui essa grande vulnerabilidade.
Outro problema previsto em manual que pode ocorrer com o Pel C Mec em operações
é a necessidade de suprimentos Classe III e V (suprimento de munição e combustível,
principalmente). Isso é, essa fração exige uma boa rede logística para suprir combustíveis e
munições. Em um conflito não rural, em ambiente urbano, essa vulnerabilidade torna-se pouco
relevante, uma vez que a rede logística no amplo espectro não sofre tamanhas restrições como
no campo.
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Por último, o Caderno de Instrução CI2-36 (BRASIL, 2006) nos traz a limitação quanto
à reduzida potência de fogo quando desembarcado por boa parte de seu armamento estar fixo
às viaturas. Esse entrave, no entanto, é mais evidente quando trata-se de estar vulnerável a armas
automáticas quando desembarcado pois, mesmo sem seus meios mais nobres, o Pel C Mec,
apenas com suas armas de dotação individual ainda possui um poder de fogo relativamente alto
dentro do contexto de um conflito urbano, contra forças irregulares.
Então, a análise das limitações dessa fração permite verificar que suas maiores
vulnerabilidades podem ser corrigidas com medidas de segurança. Isso nos permite afirmar que,
mesmo com sua configuração atual e com viaturas e armamentos da segunda metade do século
XX, ainda há a possibilidade do Pel C Mec ser empregado no Amplo Espectro.

4.2 O COMBATENTE DE CAVALARIA MECANIZADO
A fim de aprofundar ainda mais os estudos do Pel C Mec, a seguir, far-se-á uma análise
do perfil do Comandante do pelotão de cavalaria mecanizado, a partir do perfil profissiográfico
do concludente do curso de Cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras. Em seguida,
através do Programa Padrão de Qualificação (PPQ), será analisado o perfil do soldado de
cavalaria para que então, possa-se verificar se os mesmos possuem ou não os atributos e
preparação exigidos nos conflitos no amplo espectro.

4.2.1 Perfil Profissiográfico do Comandante de Pelotão
O Estado Maior do Exército, através de portarias estabelece os padrões de desempenho
e características as quais se deseja que sejam apresentadas pelo militar oriundo da Academia
Militar das Agulhas negras. Essas características constam em um documento denominado perfil
profissiográfico. No perfil do futuro oficial de cavalaria constam alguns atributos importantes
nos atuais conflitos. A seguir, serão abordados alguns itens dessa documentação que se
enquadram no dito ambiente operacional.
O perfil traz, em seu conteúdo que o concludente do curso de formação de oficiais da
AMAN é “um profissional dotado de capacidade de liderança, potencialmente apto a convencer
seus subordinados a agirem em benefício do Exército e de si próprios, nas situações normais ou
nas de crises”(EME, 2006). Ou seja, com sua capacidade de liderança, o tenente de cavalaria
consegue convencer seus subordinados a atuarem a favor da força em conflitos de crise ou não.
Nesse contexto, o próprio documento já afirma que o militar possui as capacidades necessárias
ao bom cumprimento de seu dever no amplo espectro.
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Conforme já citado, o complexo ambiente do amplo espectro exige física e
psicologicamente do militar, principalmente do líder. O documento em tela nos traz qualidades
do concludente do Curso de Cavalaria da AMAN que, certamente, favorecem seu bom
desempenho frente a esses obstáculos, conforme citado abaixo.
Evidencia competência profissional pela aplicação proficiente dos conhecimentos
adquiridos com o estudo das Ciências Militares e pelo desenvolvimento das
capacidades física e mental. Dessas capacidades, a primeira é expressa pelo vigor
físico (saúde e preparo atlético), pela resistência à fadiga física e pela rusticidade,
enquanto a segunda é caracterizada pelo raciocínio lógico, pelo bom senso e pela
resistência à fadiga mental. (EME, 2006)

Além disso, o perfil nos traz a capacidade desse militar em atuar em todos os ambientes
operacionais possíveis, operando os mais diferentes tipos de armamentos além de poder orientar
seus homens em situações de risco. Sem dúvidas, esses atributos, abaixo citados, comprovam
que o militar de cavalaria formado na AMAN possui os requisitos mínimos exigidos para atuar
no amplo espectro, inserido em um Pel C Mec.
Possui, além de ampla cultura geral e profissional, uma base psicológica sólida e uma
consciente capacidade de liderar seus comandados, tendo em vista a diversidade de
tipos de operações militares, nas quais poderá ser empregado, e as possibilidades de
atuar em qualquer tipo de terreno e sob quaisquer condições ambientais, de manipular
materiais e equipamentos especializados e de conduzir sua tropa em situação de alto
risco. Esses requisitos são evidenciados, particularmente, pelos atributos essenciais
que favorecem o estabelecimento dos laços de liderança militar com seus
subordinados: a autoconfiança, a coragem, a decisão, a dedicação, a responsabilidade,
a persistência, a iniciativa, a criatividade, a adaptabilidade e a cooperação. (EME,
2006

Percebe-se, então, que um dos elementos mais importantes do Pel C Mec, seu
comandante, possui os atributos necessários para atuar no complexo ambiente operacional do
século XXI. Certamente, o bom preparo, o raciocínio flexível e a boa capacidade de liderar
homens, faz com que o tenente de cavalaria colabore para que sua fração seja mais apta a atuar
no amplo espectro.

4.1.2 Qualificação do Cmt de Fração Mec

Com a escalada dos conflitos do amplo espectro, muitos doutrinadores discutem a
importância da criação de um curso de especialização do comandante de fração mecanizada.
Não há dúvidas de que a intensa transformação no cenário de guerra tornou qualquer
planejamento operacional mais complexo. Buscando proporcionar o implemento na capacidade
operacional, aproveitando os recursos operacionais em sua totalidade, há o estudo para que
essa especialização seja concretizada. Abaixo, podemos verificar um extrato que cita a
importância do desenvolvimento de tal curso/estágio.

21

A especialização dos comandantes das frações mecanizadas, tanto com o nascimento
da Infantaria Mecanizada, como na modernização da Cavalaria Mecanizada, é
condição necessária para que os comandantes possam operar no Amplo Espectro,
liderando frações com alta capacidade e letalidade, dotadas de produtos de defesa com
alta tecnologia, garantindo que a verdadeira transformação do Exército Brasileiro seja
de manter seu recurso humano pronto para os dilemas do futuro. (Mesquita, 2015)

4.1.3 Programa Padrão de Qualificação

Após realizar uma breve análise do perfil do comandante do Pelotão de Cavalaria
Mecanizado, será feita uma avaliação do Programa Padrão de Qualificação do soldado membro
da dita fração (PPQ 2002 do Pel C Mec). Através das instruções que constam nesse caderno,
poderemos verificar se os mesmos, sob a orientação de um tenente, possuem requisitos e
conhecimentos necessários à atuação em tão complexo ambiente operacional.
A primeira instrução elencada como fundamental para o conflito do Amplo Espectro
que esse soldado possui é a instrução “Q-401 (OP) Controlar o Trânsito”(COTER, 2002, p.39).
A partir dessa instrução, o militar tornar-se-á apto a realizar o controle de vias tanto no meio
urbano quanto rural. Hoje, com o elevado número de veículos nas ruas, praticamente qualquer
atividade militar exija o controle de transito. Tanto a segurança de uma instalação, a ocupação
de um Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) ou a distribuição de cestas básicas,
exigirá o controle do trânsito nas vias da área de interesse. Esse fato, seguramente comprova a
importância de tal instrução.
Em seguida, observamos a atividade “Q-406 (TA) Integrar uma Patrulha de Combate”
(COTER, 2002 p.56). A partir dessa instrução, o militar estará apto a participar de patrulhas de
combate, sejam elas de reconhecimento, captura, dentre outras. Isso, sem dúvidas dará uma
grande flexibilidade à fração, condicionando-a a executar missões diversas.
A instrução “Q-408 (TA) Atuar em uma escolta de comboio” (COTER, 2002 p.56)
demonstra uma das principais missões orgânicas do Pel C Mec ainda muito em voga. Conforme
a entrevista do Cel Lajoia (Anexo A), seu pelotão realizou escoltas de comboios logísticos e de
tropas e transporte de comboio de Urânio. Tal experiência reflete o grau de importância de tal
instrução, capacitando a fração a realizar atividades tradicionais da arma de Cavalaria no
ambiente operacional em tela.
No complexo cenário em que os conflitos modernos estão inseridos, é comum a presença
de explosivos. Nesse contexto, é indispensável que a tropa que atue nesse ambiente possua
condições de, ao menos identificar material explosivo para que, em seguida, especialistas sejam
acionados para realizar sua desativação. A presença das instruções “Q-401 (AC) Identificar os
explosivos quanto ao tipo e finalidade” e “Q-402 (AC) Reconhecer as medidas de Segurança
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no trato com explosivo” (COTER, 2002) demonstra o grau de aptidão do soldado membro de
dita fração para realizar essa identificação, complementando, ainda mais, sua capacidade de
atuar nos mais diferentes campos de batalhas.
Conforme já foi citado, uma das missões orgânicas da fração em tela é realizar
reconhecimentos e levantar informes sobre a atividade inimiga. Para que essa função seja
corretamente desempenhada, consta no PPQ da fração as instruções “Q-405 Identificar e
designar alvos e atividades inimigas para o Cmt patrulha/grupo (desembarcado)” e o “Q-406
Identificar e designar alvos e atividades inimigas para o Cmt patrulha/grupo (embarcado)”.
Essas instruções, sem dúvidas permitirão uma maior eficiência dos exploradores no
cumprimento de suas missões. De acordo com a entrevista do 1º Ten Barcellos (Anexo B),
deve-se dar maior atenção às instruções de procedimentos com patrulhas motorizadas. Dessa
afirmação, infere-se que a presente instrução poderá sofrer modificações em sua parte
embarcada, abordando não só a observação, como procedimentos durante o levantamento de
informações.
A partir da presente análise, verificamos que o soldado integrante de um Pelotão de
Cavalaria Mecanizado apresenta, sem dúvidas, condições de atuar em conflitos no amplo
espectro. No entanto, é importante que algumas instruções sejam aprofundadas. De acordo com
as entrevistas realizadas por militares envolvidos em missões reais, verificou-se a importância
de dar maior ênfase no preparo maior em topografia, operações em ambiente urbano,
procedimentos de patrulha motorizada, regras de engajamento e buscar gerar o máximo de
restrição de sono e fadiga no soldado, quando em treinamento.
De acordo com o Cel Lajoia, em sua entrevista (Apêndice A), “deve ser aumentada a
carga de instrução individual do patrulheiro para todas as frações do Pel C Mec; aumentada a
instrução da manobra das pequenas frações que deverão ser aptas a atuarem e a reagirem à
diversas ações adversas. O emprego isolado das pequenas frações de Cavalaria Mecanizada já
é uma constante pela própria missão da arma, porém deve-se buscar atribuir competências aos
militares de cavalaria como consciência situacional e entendimento dos costumes e tradições
dos HABLOCs”. Ou seja, é importante que o comandante do pelotão, antes das missões, realize
uma ambientação com seus homens. Deve ser abordado, principalmente o fato de que cada
região possui peculiaridades que pode influenciar no relacionamento com os habitantes locais,
influenciando, diretamente, no cumprimento da missão.

4.3 CONCLUSÕES PRELIMINARES

23

Após análise das características e missões chave do Pel C Mec, pode-se concluir que
essa fração possui uma variada gama de meios, o que lhe possibilita cumprir diferentes missões
nas mais distintas situações. Seus principais atributos são a flexibilidade e a mobilidade, a partir
dos quais poderá, facilmente, adaptar-se a cada missão.
Verificou-se também que o comandante de pelotão é peça chave no bom desempenho
do mesmo. No entanto, o oficial formado pela AMAN possui os requisitos necessários para
bem conduzir sua tropa. Da mesma forma o soldado de cavalaria, o qual passa por situações,
em treinamento, que lhe permite, ter um bom desempenho em situações reais.
Por último, foi visto que os meios orgânicos do Pelotão possuem um relativo poder de
fogo e proteção blindada. Para o ambiente urbano, esses meios estão de acordo com o exigido,
uma vez que o poder de fogo das forças adversas é bastante inferior ao do Pel C Mec. Porém,
não se pode afirmar o mesmo com relação a possíveis conflitos externos, nos quais o inimigo
possuirá um poder de fogo comparável ao do Pel C Mec. Nesse caso, conforme os estudos
realizados e as entrevistas efetuadas, pode-se concluir que o equipamento orgânico da fração
em tela é considerado obsoleto.
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5 O PELOTÃO DE CAVALARIA MECANIZADO NOS CONFLITOS NO AMPLO
ESPECTRO
Durante a Guerra do Iraque, as imagens de blindados no coração de Bagdá
desmistificaram as dúvidas sobre a eficiência de frações blindadas em áreas
humanizadas. O Coronel Perkins, Comandante da Spartan Brigade, disse aos seus
oficiais que “[..] a única maneira de se terminar rapidamente esta guerra seria colocar
tanks nos terrenos dos palácios de Sadam Hussein [...]”. (Mesquita, 2006)

O presente capítulo visa analisar o Pelotão de Cavalaria Mecanizado inserido nos
diferentes tipos de ambientes operacionais modernos. As conclusões e formas de emprego
citadas estão pautadas no estudo realizado no capítulo anterior bem como no conteúdo das
entrevistas dadas por militares com experiências em missões reais.
De antemão, esses levantamentos permitiram verificar que o preparo do Pel C Mec é
eficiente para o amplo espectro. No entanto, pode-se dar mais enfoque em patrulhamentos
motorizados ou não e, principalmente, instruir a tropa a respeito de regras de engajamento e
legislação de cada operação. Tais conclusões podem ser embasadas nas entrevistas que
encontram-se anexas a esse trabalho.

5.1 O PELOTÃO C MEC EM AMBIENTE URBANO

Conforme já visto, o ambiente urbano é bastante complexo, apresentando-se bastante
incerto e extremamente volátil. Dentro desse contexto, o Pel C Mec pode ser empregado
realizando patrulhamentos, operações de controle de distúrbios, de Garantia da Lei e da Ordem,
segurança de instalações, mobiliando Postos de Bloqueio e Controle de Vias urbanas, bem
como escoltas de comboio. A seguir, buscar-se-á demonstrar como tal fração pode apresentarse em cada atividade supracitada.

5.1.1 Operações de controle de distúrbios

O manual MD33-10 (GLO) em sua página 31 traz quais tipos de ações podem ser
realizadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem. Dentre todas as atividades citadas,
enquadram-se como Operações de controle de distúrbios as seguintes medidas:
a) assegurar o funcionamento dos serviços essenciais sob a responsabilidade do órgão
paralisado;
b) combater a criminalidade;
c) controlar distúrbios;
d) controlar o movimento da população
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n) manter ou restabelecer a ordem pública em situações de vandalismo, desordem ou
tumultos;
q) proteger os locais de votação;
r) prover a segurança das instalações, material e pessoal envolvido ou participante de
grandes eventos;
s) realizar a busca e apreensão de materiais ilícitos;
t) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a pé e motorizado;
u) restabelecer a lei e a ordem em áreas rurais; e
v) vasculhar áreas. (BRASIL, 2013)

Para que as atividades acima citadas sejam possíveis, é necessário que o pelotão utilize uma
formação não usual. Uma possível solução, a nível Subunidade seria a constituição de pelotões
provisórios. O presente trabalho, porém, busca uma análise a nível pelotão, portanto, após
pesquisas, entrevistas e estudos, verificou-se que o Pel C Mec é apto a atuar em controle de
distúrbios, com a seguinte formação:
a. Três patrulhas de Exploradores, de forma a aumentar a capacidade de reconhecimento,
observação e flexibilizar o raciocínio e planejamento do comandante;
b. Dois Grupos de Combate, os quais seriam dotados da VBTP Urutu, sendo que um desses
grupos, originalmente, seria da guarnição da peça de apoio, adaptada para diferentes
missões. A presença do Urutu, além de garantir a proteção blindada contra eventuais
ataques, serve para dissuadir prováveis perturbadores da ordem pública.
Então, a presente sugestão de emprego da dita fração exigiria a dotação de 7 VTL (6 para
os GE e 1 para o comandante) e 2 VBTP Urutu. Cada VTL possuirá uma MAG e cada Urutu
uma Mtr P.50. Dentro do GCs, além da presença do armamento individual previsto em manual
(FAL + AT-4), haverá a composição de material não-letal. Esse material não letal será
espingarda calibre 12 (munição não letal) e granadas de controle de distúrbios (gás
lacrimogêneo e de efeito moral).
A seguir, apresentar-se-á um fragmento do CI 2-36 (Pelotão de Cavalaria Mecanizado)
citando a equipagem que sugere-se que o Pel C Mec receba em apoio à Op GLO.
k) o Pel C Mec poderá receber equipamento, armamento e munição especiais, para
emprego na GLO, principalmente o grupo de exploradores e o grupo de combate,
materiais tais como: colete balístico nível III, equipamento de proteção individual,
capacete com viseira frontal, ombreira, protetor de mãos, caneleira, joelheira,
cotoveleira, escudo de proteção balístico nível III com visor, cassetete, bastão tonfa,
cassetete elétrico, mascara contra gases, balaclava, algemas descartáveis, granadas de
efeito moral, de luz e som, lacrimogêneas, fuzil lançador de granadas fumígenas,
espingarda calibre 12 com projétil de borracha, rádio portátil, spray de pimenta,
detector de metais portátil, concertinas de 15 metros e outros (operações em áreas
urbanas); (BRASIL, 2006, anexo a p. 8)

Nota-se que a grande maioria de tais materiais são citados nas entrevistas dos militares
participantes de operações reais no quesito meios não orgânicos empregados. A seguir, tem-se
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uma imagem que exemplificará o armamento não-letal, granadas, material de controle de
distúrbio e equipamento individual do militar em Operações GLO.
Figura 2 – Equipamentos GLO

Fonte: CI 2-36 (BRASIL, 2006)

A presença de viaturas permitirá não só patrulhas a pé, como motorizadas, otimizando essa
atividade. A presença do armamento menos letal garantirá que a tropa contenha e possa agir
contra turbas, aumentando a eficiência da fração em tela.
Logo, conclui-se que o Pel C Mec é uma fração apta a atuar em um contexto no Amplo
Espectro, inserido em ambientes urbanos, num cenário de controle de distúrbios. Temos, então,
a organização e dotação recomendada para tais ações.

5.1.2 Segurança de Instalações

Conforme foi visto anteriormente, é missão regulamentar do Pelotão de Cavalaria
Mecanizado a realização de segurança de instalações. No entanto, com os novos adventos
tecnológicos e novos agentes no cenário mundial, são necessárias algumas atualizações no que
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diz respeito a essas ações. O anexo A do CI 2-36 (Brasil, 2006) nos traz um modelo de atuação
para o Pel C Mec nesse tipo de operação. O presente trabalho dará maior enfoque a organização
do pelotão, o qual é sugerido pelo dito Caderno de Instrução a ser realizado da seguinte maneira:
a. Grupo de Comando: É composto pelo Comandante, Sub Comandante e Rádio
Operador. Sua principal função é coordenar e controlar as ações das demais frações
do pelotão;
b. Grupo de Sentinelas: Composto pelo Grupo de Combate, é responsável pela defesa
em 360º da instalação protegida;
c. Grupo de Patrulha: O Grupo de Exploradores é responsável pela execução de
patrulhas no entorno da instalação. Poderá mobiliar postos de controle nas vias de
acesso, bem como realizar a inspeção em quem entra na área de responsabilidade do
pelotão;
d. Grupo de choque: Composto pela Peça de apoio e pelos integrantes da seção VBR.
Deve estar em condições de reforçar qualquer grupo em caso de necessidade. É o
elemento de manobra do comandante do pelotão.
Figura 3

Fonte: CI 2-36 (BRASIL, 2006, anexo A p.47)
Conforme o CI 2-36 (BRASIL, 2006) dificilmente utilizar-se-á o canhão 90 mm contra

forças adversas. Por essa razão, as viaturas blindadas do pelotão serão empregadas como meios
de bloqueio e dissuasão. A imagem acima (Figura 3) permite verificar esse emprego.

5.1.3 Mobiliando PBCE / PBCVU
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Esse tipo de operação visa controlar o movimento de uma via, urbana ou rural. O Pel C
Mec apresenta-se bastante eficiente na realização de tal ação, tendo, inclusive, em seu caderno
de instrução, uma orientação de emprego ainda atual. A seguir, abordaremos como podem ser
mobiliados os postos em tela, buscando focar no organograma e meios utilizados.
O CI 2-36, em seu Anexo A traz que o pelotão deverá, inicialmente, ser dividido em
quatro grupos, discriminados abaixo:
a. Grupo de Comando: Composto pelo Comandante do pelotão, seu adjunto e o rádio
operador. Sua função será a de controlar e comandar o posto, estando, de
preferência, localizado em uma posição central;
b. Grupo de Segurança: Será executado pelo GC. Atuará, basicamente como sentinela,
estando em condições de reforçar os demais grupos em caso de necessidade bem
como de prover a segurança do Pelotão durante as revistas;
c. Grupo de Revista: Composto pelos membros da VBR. São os responsáveis pela
revista de pessoal e de veículos e;
d. Grupo de Cobertura: É composto pelo grupo de exploradores e pela peça de apoio.
Além de proverem a segurança afastada, estará em condições de reforçar de
imediatamente a tropa. Estará com suas VTL e Mtr MAG prontas para qualquer
eventualidade.
O esquema a seguir (Figura 4) permite verificar, de forma dinâmica tais funções.
Além disso, é importante que a VBR seja posicionada de maneira visível,
estrategicamente, a fins de poder dissuasório. As VBTP serão utilizadas, ainda, como
limitadores de velocidade, obrigando ao indivíduo que passará pelo posto diminuir a velocidade
de seu veículo (BRASIL, 2006). A seguir, verifica-se uma foto (Figura 5) que demonstra o
dispositivo de um PBCE.

Figura 4 – Dinâmica das funções em um PBCE
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Fonte: C2-36 (BRASIL, 2006, anexo a p.20)

Figura 5 – PBCE Mobiliado

Fonte: CI2-36 (BRASIL, 2006, Anexo A p. 27)

5.1.4 Escoltas de Comboio

A escolta de comboio consiste em uma tropa realizar a segurança de outra que deseja
transpor uma área instável. Em sua execução, verificam-se os pontos sensíveis, itinerários
principais e alternativos. No Amplo Espectro, tal tipo de operação tem sido realizada em
eventos como transporte de suprimentos, materiais sensíveis ou de tropas para a realização de
operações.
A partir de fundamentos contidos na Nota de Aula de SIEsp, Operações Contra Forças
Irregulares, sugere-se tal formação para o Pelotão em tais operações:
a) Escalão de Reconhecimento: Será composto pelo Grupo de Exploradores. Sua
principal característica é a possibilidade de emitir o alerta oportuno para a segurança

30

do comboio. Suas viaturas devem possuir velocidade e sua dotação é de armas
automáticas e equipamentos rádios, proporcionando, assim, maior coordenação com
o comandante do pelotão;
b) Força de Proteção aproximada: É a fração responsável pela realização da segurança
direta do comboio. Deve proporcionar proteção blindada e poder do fogo. Para sua
efetiva execução, sugere-se que seja utilizado o Grupo de Combate acrescido por
uma Viatura Tática Leve dotada de armamento automático (MAG). A VBTP seguirá
a frente e a VTL à retaguarda. O comandante do Pelotão poderá estar junto a esse
grupo em sua VTL, ficando sem condições de, caso necessário, deslocar-se para
outros lugares de maneira a coordenar as ações de sua fração;
c) Força de Reação: É a fração de manobra do comandante do pelotão. Estará em
condições de ser empregada sempre que a situação exigir. Estará à retaguarda da
força de proteção aproximada. Será composta pela Peça de Apoio, com sua VBTP
reforçada por uma Mtr. P .50.;
d) Força de Retaguarda: Realizará a segurança da retaguarda do comboio. O presente
trabalho sugere que seja composta pela Seção VBR. Além de realizar a segurança
da retaguarda, deverá ficar em condições de que uma de suas viaturas assuma a
vanguarda do deslocamento. Conforme o CI 2-36 sua importância se dá,
principalmente pelo poder dissuasório que possui.
Então, o Pelotão de Cavalaria Mecanizado pode utilizar seus meios de diferentes
maneiras visando, sempre, o bom cumprimento das missões propostas. A presente sugestão
demonstra uma diferente formação que proporcionará a segurança necessária ao deslocamento
de tal fração.

5.2 OPERAÇÕES DE RECONHECIMENTO

As operações de reconhecimento são a especialidade da tropa mecanizada. Embora a
doutrina de reconhecimento esteja de acordo com a pedida do cenário de guerra atual, os meios
do pelotão apresentam-se limitados para sua execução eficiente. Essa deficiência encontra-se,
principalmente, quanto aos optrônicos e na capacidade de atuação em períodos de pouca
luminosidade. A VBR Cascavel não se mostra eficiente a realizar disparos eficientes
rapidamente, exigindo grande perícia da fração que a opera.
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Nesse contexto, nota-se que a forma como o Pel C Mec é disposto para essas operações
é eficiente, com algumas ressalvas. Inicialmente, é necessário que haja uma atualização no
sistema de armas da VBR Cascavel. Para solucionar esse problema, a força terrestre já
encontrou a solução, a qual consiste no desenvolvimento de uma nova VBR 8x8. O
desenvolvimento dessa viatura, no entanto, esbarrou nas restrições orçamentárias enfrentadas
pelo país nos últimos anos. Abaixo, figura 6, pode-se observar, à esquerda da figura, o projeto
inicial de tal viatura.
Além disso, o CI 2-36/1 prevê, para o grupo de exploradores, uma viatura com grande
flexibilidade e proteção blindada. As Marruá, atualmente utilizadas apresentam elevada
flexibilidade, porém pecam no que diz respeito à blindagem. Sem dúvidas, tal limitação
prejudicará a tropa mecanizada em possíveis missões de reconhecimento, expondo de maneira
desnecessária sua guarnição. Tal aspecto também já foi estudado pela força terrestre, a qual
busca o desenvolvimento de uma nova viatura média de reconhecimento sob rodas. Tal viatura
é denominada Gladiador, e é inspirada no Hummvee do exército dos Estados Unidos. Na figura
7, há uma representação da viatura em questão.
Quanto a novos meios de dotação ainda podemos destacar a possibilidade de serem
adicionadas Aeronaves Remotamente Tripuladas (ART). Certamente, esse meio permitirá uma
alavancada no que diz respeito à velocidade e qualidade do reconhecimento, uma vez que
garantirá um levantamento prévio do terreno e da localização do inimigo. Ao contrário do
Gladiador e da VBR 8x8 que já estão sendo desenvolvidos e constam na doutrina do Pel C Mec,
o Pel ainda não possui doutrina de emprego de tal aeronave e a mesma tampouco consta em sua
dotação. No anexo A, o entrevistado, Cel Lajoia, cita um exemplo de uma ART que pode ser
empregada pelo pelotão.
Por último, sugere-se uma alteração na doutrina do pelotão no que diz respeito à peça
de apoio. Observa-se que o comandante do Regimento de Cavalaria Mecanizado possui, em
suas mãos, um pelotão de morteiro pesado que permite à unidade intervir no combate pelo fogo
(BRASIL, 2002, pag 1-7). Além disso, esse pelotão é empregado de maneira centralizada,
podendo ser empregado de maneira descentralizada em situações específicas (BRASIL, 2002,
pag. 1-7). A proposta desse trabalho é que, assim como tal fração, as peças de apoio sejam
centralizadas nas mãos do comandante do esquadrão. Dessa forma, o comandante da
subunidade poderá apoiar, por meios próprios, diretamente, a manobra do pelotão. Assim como
o Pel Mrt P, quando a situação exigir, esses meios seriam, então, descentralizados dentro da
fração
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Figura 6 – Projeto BVR 4x4

Fonte: Forte (2014)

Figura 7 – Projeto Veículo Leve de Reconhecimento

Fonte: FINEP

Então, conclui-se que, embora a doutrina do Pel C Mec permaneça atual, o mesmo não
pode ser dito a respeito de seus meios. Tal fração apresenta-se bastante limitada em operações
de reconhecimento diurno ou noturno. Percebe-se que a força já diagnosticou tais limitações e
busca a solução. Verifica-se, no entanto, que o Pelotão de Cavalaria Mecanizado de hoje, não
estaria apto a realizar um reconhecimento com a eficiência desejada.

5.3 O PERFIL DO COMANDANTE DE PELOTÃO NO CONFLITO DO AMPLO
ESPECTRO
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O manual de Operações nos traz a seguinte afirmativa:
O valor da liderança é muito bem conhecido pelos profissionais das armas.
Comandantes competentes, informados e dotados de iniciativa e coragem física e
moral são capazes de extrair o melhor resultado do pessoal e dos sistemas de combate
colocados sob seu comando. Com sua experiência e conhecimento, podem, na
verdade, superar eventuais deficiências de um ou outro elemento do poder de combate,
conduzindo sua tropa ao sucesso no campo de batalha moderno. Esses podem
facilmente se tornar líderes. (BRASIL, 2014, p.3-22)

Tal fragmento destaca a importância do comandante de fração como multiplicador do
poder de combate dentro de uma fração. Conforme já mostrado nos capítulos anteriores, o
tenente de cavalaria possui essa capacidade de liderança, sendo, portanto, elemento
fundamental no combate. Além disso, o dito manual ainda afirma a importância de iniciativa e
adaptabilidade que esse militar deve possuir. Requisito esse, bastante presente no oficial de
cavalaria. Abaixo, demonstra-se o presente argumento:
Os ambientes contemporâneos, nos quais se desenvolvem as operações terrestres,
requerem que Comandantes e líderes da F Ter sejam extremamente adaptáveis,
capazes de empregar ao mesmo tempo e com eficácia as competências relacionadas
ao pensamento crítico e à criatividade. Essas características só lhes serão úteis, se
forem capazes de transmitirem com clareza e em tempo hábil suas intenções e
diretrizes aos subordinados.(BRASIL, 2014. p. 3-22)

Então, percebe-se que, no quesito liderança, o Pel C Mec é apto a cumprir praticamente
qualquer tipo de missão. Seu comandante é um militar flexível e dotado de capacidade de
liderança, o que permitirá o aumento da eficiência do pelotão em combate bem como correta
análise do ambiente no qual sua fração estiver empregada.
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6 CONCLUSÃO
O presente trabalho teve como objetivo analisar o complexo ambiente do Amplo
Espectro e como uma das frações elementares do Exército Brasileiro, o Pelotão de Cavalaria
Mecanizado age frente a esse contexto.
A Constituição Federal em seu art. 142, atribui as Forças Armadas a missão de defesa
da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e
da ordem. Com esse embasamento legal, cada vez mais o Exército tem sido empregado em
ações de não guerra. É importante destacar que, embora seu emprego mais comum seja para
operações de não-guerra, um conflito entre nações jamais pode ser descartado, por isso, a tropa
deve estar em constante alerta e prontidão.
Inicialmente estudou-se o ambiente do Amplo Espectro, levantando suas características,
peculiaridades e agentes intervenientes. Com esses dados, pode-se perceber o quão complexas
são as operações no século XXI. Uma simples ação subsidiária pode transformar-se em um
protesto, exigindo uma rápida mudança de postura por parte da fração. Dentro desse contexto,
verificou-se que o Pel C Mec possui uma organização muito flexível, o que favorece sua
mudança de postura frente a qualquer situação.
Ainda nesse contexto, foi levantada a importância da figura do comandante do pelotão,
tanto para instruir quanto para orientar seus homens. Após comparação entre o que se exige do
comandante do pelotão no cenário em estudo e o perfil do aspirante de cavalaria egresso da
AMAN, notou-se que este último possui os atributos ideais para atuar no Amplo Espectro,
dentre os quais destacam-se a flexibilidade, a iniciativa e a coragem.
Em seguida, os dados de manual do Pelotão de Cavalaria Mecanizado foram analisados.
Suas características, possibilidades e limitações foram levantadas e dissertou-se sobre elas,
inseridas no ambiente em tela. Então, notou-se que, principalmente por sua flexibilidade, tal
fração é apta a atuar nos diferentes tipos de operações, possuindo, inclusive grande volatilidade,
podendo mudar seus modos operantes rapidamente em função do contexto da operação.
Verificou-se, também, que o preparo do pelotão não é o mais adequado para as
atividades que o pelotão possa a vir a executar. A partir de dados coletados em entrevistas,
percebeu-se que instruções como legislação, regras de engajamento e patrulhamentos urbanos
podem ser mais exploradas, otimizando o emprego do pelotão. No entanto, no que diz respeito
a instruções militares, o pelotão possui noções gerais que, oportunamente, poderão ser mais
explorados, multiplicando assim, o poder de combate da fração em tela.
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Por último, foram colocadas algumas situações e, em seguida, dissertou-se a respeito de
como o pelotão agirá em cada situação. A partir disso, foi sugerido um organograma para cada
tipo de operação, visando o melhor rendimento possível da fração.
Finalmente, baseado nas situações acima citadas, concluiu-se que o Pel C Mec, mesmo
com suas deficiências é apto a realizar operações no contexto de não-guerra. Seus meios lhe
proporcionam o poder de fogo e proteção blindada necessária a tais ações. Por outro lado,
concluiu-se que há que modernizar os meios orgânicos da fração em tela para que possa
cumprir, com a eficiência desejada, as missões em situações de guerra. Fatos como a limitação
da blindagem das viaturas do Grupo de Exploradores e o limitado sistema de tiro do canhão 90
foram preponderantes para essas conclusões.
O ambiente operacional do século XXI exigiu, então, que os exércitos se adaptassem a
novas situações. O Pelotão de Cavalaria Mecanizado adaptou sua doutrina, seus meios e vem
cumprindo com maestria operações de não-guerra. Além disso, seu comandante possui os
atributos exigidos para um líder, conduzindo seus homens para os objetivos determinados.
Porém, para um contexto de guerra, são necessárias algumas mudanças já diagnosticadas, as
quais se está buscando a solução.
Ademais, é fundamental relembrar que o Pel C Mec é dotado de grande flexibilidade e
adaptabilidade, o que lhe confere a modularidade. Ao contrário de outras frações, com seu
efetivo e meios orgânicos, tal fração pode moldar-se às diferentes situações, modificando não
só seus modos operantes bem como suas características, conforme foi mostrado no trabalho.
Logo, o presente trabalho tem grande importância para o oficial de cavalaria, pois
demonstra que, embora antigos, os meios orgânicos do Pelotão C Mec ainda são de grande
utilidade.
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APÊNDICE A (ENTREVISTA CEL LAJOIA)

Sou o Cad Lajoia do 4º ano do Curso de Cavalaria da AMAN e elaborando meu trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), cujo título é: “O Pelotão de Cavalaria Mecanizado em Operações
no Amplo Espectro”. Neste contexto, solicito ao senhor, a possibilidade de responder as
questões abaixo formulados e, se for o caso, apresentar outras observações, no intuito de
enriquecer a pesquisa que está sendo realizada.
O presente trabalho visa avaliar se o Pel C Mec, hoje, com seus meios e pessoal, é ou
não uma fração apta a atuar no Amplo Espectro. Além disso experiências e sugestões são de
grande importância para aumentar a credibilidade do presente trabalho.
De antemão, agradeço a colaboração e informo que as respostas serão de grande valia.
1 - O sr acredita que a atual formação do Pel C Mec o torna apto a realizar ações no
ambiente do amplo espectro?
( )Plenamente
(X) Parcialmente
( ) Não
a) Por quê?
Há a necessidade de se aumentar o número de fuzileiros no Pel C Mec. Acredito que uma Ptr
GE a mais por Pel C Mec atenderia melhor as condições de emprego do Pel C Mec, permitindo
maior mobilidade e ampliação da frente do Pel C Mec . A centralização das peças de apoio com
o Cmdo Esqd daria flexibilidade no apoio de fogo.

b) O senhor julga os meios orgânicos (viaturas, armamentos e optrônicos) do Pel C Mec
suficientes e eficientes para o cumprimento das missões?
Não. Há a necessidade de serem dotados de novos e modernos equipamentos. Como por
exemplo o emprego de aeronaves Remotamente Tripuladas (ARP) para a obtenção de
informações e aquisição de objetivos além da visada direta e em profundidade, oferecidas pela
possibilidade do sobrevoo de zonas hostis (sob o ponto de vista dos beligerantes ou das
condições ambientais), transferindo ao sistema automatizado missões perigosas ou
desgastantes, preservando os recursos humanos, o que inclusive suscita debates sob o ponto de
vista da ética e da moral, é de capital importância para ampliar a atuação dos Pel C Mec.
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2 - O senhor acredita que o atual preparo do soldado do Pel C Mec é adequado a sua
atuação?
( )Plenamente
( X) Parcialmente
( ) Não

a) Por quê?
Deve ser aumentada a carga de instrução individual do patrulheiro para todas as frações do Pel
C Mec; aumentada a instrução da manobra das pequenas frações que deverão ser aptas a
atuarem e a reagirem à diversas ações adversas. O emprego isolado das pequenas frações de
Cavalaria Mecanizada já é uma constante pela própria missão da arma, porém deve-se buscar
atribuir competências aos militares de cavalaria como consciência situacional e entendimento
dos costumes e tradições dos HABLOCs

b) Quais instruções o senhor sugere que sejam ministradas para o melhor rendimento do
soldado nessas operações?
Instruções que busquem aumentar a consciência situacional, a iniciativa e o desenvolvimento
da liderança nas pequenas frações. A instrução individual deve ser buscar o desenvolvimento
de um espírito crítico da área de operações, bem como ampliar as capacidades técnicas e de
utilização de armamentos e de equipamentos multimídias dos militares que operam nos
pequenos escalões.
3 - Quais atributos o senhor considera fundamentais tanto para os comandantes de grupo
quanto para o comandante do Pel C Mec no cumprimento das missões no cenário do
ambiente operacional atual? Levando-se em conta, principalmente, o fato de essas missões
ocorrerem de forma descentralizada.

4 - Quais meios não orgânicos do Pel C Mec foram empregados para o cumprimento das
missões?
Quando comandava Pel C Mec na FOROP da 9ª Bda Inf Mtz (Es), dotava meu Pel C Mec com
um GE a mais.

5 - Em sua opinião, qual a principal deficiência dessa fração no combate do século XXI?
A falta de um GE, que diminui a possibilidade de se ter maior flexibilidade e rapidez na busca
de informações e as peças de morteiros devem ser empregadas centralizadas
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6 - Em sua opinião, qual a principal vantagem do emprego do Pel C Mec no combate do
século XXI?
A flexibilidade, mobilidade, a composição híbrida de seus meios e a possibilidade de ser
empregada em várias situações mantendo uma boa capacidade dissuasória.
7 – Que tipo de missões no contexto do amplo espectro o senhor cumpriu com seu Pel C
Mec?
- Reconhecimento de área urbana em situação de operações de GLO (real);
- Proteção de pontos sensíveis (real);
- Escolta de comboio logístico e de tropa;
- Escolta de comboio de Urânio (real);
- Manutenção de vias de transporte abertas;
- Apoio logístico e segurança de desabrigados de enchentes (real);
- Segurança de locais de votação (real);
- Isolamento de localidade e investida (real);
- Reconhecimento de faixa de fronteira (real);
- Operações de monitoramento de fronteiras (Ágata – real).
a) Como seu Pel C Mec foi organizado quanto ao pessoal e material?
Na grande maioria das Operações o Pel C Mec foi reforçado com um GE ou GC, devido as
características da missão. Como a maioria das missões não havia a possibilidade de contato
com forças beligerantes com poder destruição superior ao do Pel C Mec, a Pç Ap foi empregada
como fração de fuzileiros.
8 - O senhor tem alguma sugestão de meios que possam ser implementados nos pelotões
para torná-los mais eficientes no combate?
Além de ser dotado de um equipamento ARP, os Pel C Mec devem ser dotados de mais uma
Ptr GE ou GC e a Pç Ap passar a ser centralizada no Esqd, mantendo a sua capacidade de ser
empregada como fuzileiro.
Rogério dos Santos Lajoia Garcia – Cel Cav
Grato pela colaboração,
Cad Cav Gabriel Armondi Colvero LAJOIA Garcia
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APÊNDICE B (ENTREVISTA 1º TEN BARCELLOS)

Sou o Cad Lajoia do 4º ano do Curso de Cavalaria da AMAN e elaborando meu trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), cujo título é: “O Pelotão de Cavalaria Mecanizado em Operações
no Amplo Espectro”. Neste contexto, solicito ao senhor, a possibilidade de responder as
questões abaixo formulados e, se for o caso, apresentar outras observações, no intuito de
enriquecer a pesquisa que está sendo realizada.
O presente trabalho visa avaliar se o Pel C Mec, hoje, com seus meios e pessoal, é ou
não uma fração apta a atuar no Amplo Espectro. Além disso experiências e sugestões são de
grande importância para aumentar a credibilidade do presente trabalho.
De antemão, agradeço a colaboração e informo que as respostas serão de grande valia.

1 - O sr acredita que a atual formação do Pel C Mec o torna apto a realizar ações no
ambiente do amplo espectro?
( x )Plenamente
( ) Parcialmente
( ) Não
b) O senhor julga os meios orgânicos (viaturas, armamentos e optrônicos) do Pel C Mec
suficientes e eficientes para o cumprimento das missões?

Sim, porém o material ainda é pouco disponibilizado às diversas OM´s

2 - O senhor acredita que o atual preparo do soldado do Pel C Mec é adequado a sua
atuação?
( )Plenamente
( x ) Parcialmente
( ) Não
a) Por quê?
Acredito que deveria haver uma maior atenção as operações em ambiente urbano
b) Quais instruções o senhor sugere que sejam ministradas para o melhor rendimento do
soldado nessas operações?
Regras de engajamento e procedimentos em patrulha motorizada.
3 - Quais atributos o senhor considera fundamentais tanto para os comandantes de grupo
quanto para o comandante do Pel C Mec no cumprimento das missões no cenário do
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ambiente operacional atual? Levando-se em conta, principalmente, o fato de essas missões
ocorrerem de forma descentralizada.
Decisão
Bom senso
Flexibilidade
4 - Quais meios não orgânicos do Pel C Mec foram empregados para o cumprimento das
missões?

5 - Em sua opinião, qual a principal deficiência dessa fração no combate do século XXI?
Viatura Blindada com pouco espaço interno, na situação de utilização das seteiras.
6 - Em sua opinião, qual a principal vantagem do emprego do Pel C Mec no combate do
século XXI?
Proteção blindada e flexibilidade.
7 – Que tipo de missões no contexto do amplo espectro o senhor cumpriu com seu Pel C
Mec?
Força de Pacificação (Brasil)
Missão de Paz (Haiti)
a) Como seu Pel C Mec foi organizado quanto ao pessoal e material?
O previsto orgânico/3GC/mira Holográfica/IA2/Luneta de Fz, Escudo de Proteção, tonfa,
EPI

8 - O senhor tem alguma sugestão de meios que possam ser implementados nos pelotões
para torná-los mais eficientes no combate?

Grato pela colaboração,
Cad Cav Gabriel Armondi Colvero LAJOIA Garcia
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APÊNDICE C (ENTREVISTA CAP ROMANI)
Sou o Cad Lajoia do 4º ano do Curso de Cavalaria da AMAN. Tendo em vista subsidiar minha
pesquisa acerca do tema de Trabalho de Conclusão de Curso: o Pelotão de Cavalaria
Mecanizado em Operações no Amplo Espectro; solicita-se que o sr, dentro de sua
disponibilidade responda ao presente questionário.
O presente trabalho visa avaliar se o Pel C Mec, hoje, com seus meios e pessoal, é ou
não uma fração apta a atuar no Amplo Espectro. Além disso experiências e sugestões são de
grande importância para aumentar a credibilidade do presente trabalho.
De antemão, agradeço a colaboração e informo que as respostas serão de grande valia.
1 - O sr acredita que a atual formação do Pel C Mec o torna apto a realizar ações no
ambiente do amplo espectro?
( )Plenamente
(x ) Parcialmente
( ) Não
a) Por quê?
O Esqd C Mec, pode reagrupar seus Pel C Mec em Pelotões provisórios, ou ainda o
Pel C Mec pode atuar com determinados grupos em determinadas missões. Os grupos
do Pel C Mec podem ser articulados de forma a adaptar-se a maioria das situações
apresentadas em ambiente urbano.

b) O sr julga os meios orgânicos (viaturas, armamentos e optrônicos) do Pel
suficientes e eficientes para o cumprimento das missões?
Sabemos que o Cascavel está obsoleto, que as Vtr leves não oferecem proteção
balística e o urutu não permite um tiro eficiente das suas seteiras, necessitando a
exposição do GC nas escotilhas para realização do tiro e observação. Quanto ao urutu
foram tomadas medidas de blindagem para proteção da guarnição e atirador da Mtr,
em algumas VTR em uso no Haiti. Sabemos também que o EB está modernizando
seus armamentos e optrônicos, bem como já se utilizam os rádios Falcon, sendo assim
trabalhamos com excelentes meios de comunicações. Sendo assim acredito que em
território nacional o Pel C Mec atual é capaz de cumprir todas as suas demandas. No
exterior, Haiti, a atuação em Pel Fuz seja ele mecanizado ou sobre Vtr leve também
atende plenamente suas demandas. Acredito que para a atuação frente a um inimigo
com grande poder de fogo e armamento anti-carro necessitaremos de uma nova VBR,
VTL blindadas, substituição do Urutu pelo guarani e uso de vants no nível pelotão. No
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alemão foi utilizada uma seção de motociclistas, essa seção poderia ter seu trabalho
substituído por um vant.

2 - O sr acredita que o atual preparo do soldado do Pel é adequado a sua atuação?
( )Plenamente
(x ) Parcialmente
( ) Não
a) Por quê?
Sempre pode-se melhorar.

b) Quais instruções o Sr sugere que sejam ministradas para o melhor rendimento do
soldado nessas operações?
Instruções que coloquem o militar em situações extremas com restrição de sono e fadiga em
excesso.

3 - Quais atributos o Sr considera fundamentais tanto para os comandantes de grupo
quanto para o comandante do Pelotão no cumprimento das missões no cenário do
ambiente operacional atual? Levando-se em conta, principalmente, o fato de essas
missões ocorrerem de forma descentralizada.
Responsabilidade, vigor físico, espirito militar e espírito de cumprimento de missão. A
liderança virá naturalmente caso o militar tenha os atributos acima citados.

4 - Quais meios não orgânicos do Pelotão foram empregados para o cumprimento das
missões?
Seção de motociclistas.

5 - Em sua opinião, qual a principal deficiência dessa fração no combate do século XXI?
Toda tropa possui pontos fortes e pontos fracos, o pel c mec pode adaptar-se, reduzindo assim
suas deficiências.

6 - Em sua opinião, qual a principal vantagem do emprego do Pel C Mec no combate do
século XXI?
Versatilidade.
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7 – Que tipo de missões no contexto do amplo espectro o sr cumpriu com seu pelotão?
Na verdade o Pel atua em missões específicas dentro de um cenário no Amplo Espectro:
PBCE, OBA, Patrulhamento ostensivo, patrulhamento em área de alto risco, abordagem
revista e algemamento, controle de distúrbios.
a) Como seu pelotão foi organizado quanto ao pessoal e material?
Alemão: uma seção de motociclistas, um GE, dois GC completos.
Haiti: 4 grupos de combate ( cada grupo a sete homens)
Armamento e equipamento: de dotação, com a diferença de possuir 2 elementos com
espingarda cal 12 com mun não letal por grupo. Todos levam lacres e 03 por grupo
levam material não letal, granadas, spray pimenta.

8 - O sr tem alguma sugestão de meios que possam ser implementados nos pelotões para
torná-los mais eficientes no combate?
A situação em que o Pel estiver submetido fará com que as inovações aconteçam.

Grato pela colaboração,
Cad Cav Gabriel Armondi Colvero LAJOIA Garcia
Respondido em 18/04/2016 Cap Cav Rafael Silva Romani
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APÊNDICE D (ENTREVISTA MAJ GLAUCO VIEIRA)

Sou o Cad Lajoia do 4º ano do Curso de Cavalaria da AMAN e elaborando meu trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), cujo título é: “O Pelotão de Cavalaria Mecanizado em Operações
no Amplo Espectro”. Neste contexto, solicito ao senhor, a possibilidade de responder as
questões abaixo formulados e, se for o caso, apresentar outras observações, no intuito de
enriquecer a pesquisa que está sendo realizada.
O presente trabalho visa avaliar se o Pel C Mec, hoje, com seus meios e pessoal, é ou
não uma fração apta a atuar no Amplo Espectro. Além disso experiências e sugestões são de
grande importância para aumentar a credibilidade do presente trabalho.
De antemão, agradeço a colaboração e informo que as respostas serão de grande valia.

1 - O sr acredita que a atual formação do Pel C Mec o torna apto a realizar ações no
ambiente do amplo espectro?
(x )Plenamente
( ) Parcialmente
( ) Não
a) Por quê?
A mobilidade do pelotão facilita qualquer operação do mesmo. Apesar de não termos Vtr
Blindada nos grupos de exploradores.

b) O senhor julga os meios orgânicos (viaturas, armamentos e optrônicos) do Pel C Mec
suficientes e eficientes para o cumprimento das missões?
As Vtr do GE não são blindadas, reduzindo a velocidade de deslocamento.
Os optrônicos dos blindados devem ser atualizados com visão noturna e cameras de ré para o
motorista.

2 - O senhor acredita que o atual preparo do soldado do Pel C Mec é adequado a sua
atuação?
( x )Plenamente
( ) Parcialmente
( ) Não
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a) Por quê?
Os PP direcionam muito bem o adestramento dos militares de todas as QM do pelotão. O que
falta é um aprofundamento de topografia para todas as QM.

b) Quais instruções o senhor sugere que sejam ministradas para o melhor rendimento do
soldado nessas operações?
Topografia
3 - Quais atributos o senhor considera fundamentais tanto para os comandantes de grupo
quanto para o comandante do Pel C Mec no cumprimento das missões no cenário do
ambiente operacional atual? Levando-se em conta, principalmente, o fato de essas missões
ocorrerem de forma descentralizada.
Adaptabilidade e flexibilidade

4 - Quais meios não orgânicos do Pel C Mec foram empregados para o cumprimento das
missões?
5 - Em sua opinião, qual a principal deficiência dessa fração no combate do século XXI?
Agilidade no tiro do cascavel pela falta de sistema de estabiização e condução do tiro.
6 - Em sua opinião, qual a principal vantagem do emprego do Pel C Mec no combate do
século XXI?
Capacidade de constituição do pelotão provisório
7 – Que tipo de missões no contexto do amplo espectro o senhor cumpriu com seu Pel C C
Mec?
Acção retardadora 1 Pel c Mec para uma Cia Fuz Pqdt.
Reconhecimento Op 5 Bda Bd
FORSUL Aceguá- Cmt Esqd
a) Como seu Pel C Mec foi organizado quanto ao pessoal e material?
Nada diferente do previsto.
8 - O senhor tem alguma sugestão de meios que possam ser implementados nos pelotões
para torná-los mais eficientes no combate?

Grato pela colaboração,
CadCav Gabriel Armondi Colvero LAJOIA Garcia
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APÊNDICE E (ENTREVISTA 1º TEN FELÍCIO)
Sou o Cad Lajoia do 4º ano do Curso de Cavalaria da AMAN. Tendo em vista subsidiar
minha pesquisa acerca do tema de Trabalho de Conclusão de Curso: o Pelotão de Cavalaria
Mecanizado em Operações no Amplo Espectro; solicita-se que o sr, dentro de sua
disponibilidade responda ao presente questionário.
O presente trabalho visa avaliar se o Pel C Mec, hoje, com seus meios e pessoal, é ou
não uma fração apta a atuar no Amplo Espectro. Além disso experiências e sugestões são de
grande importância para aumentar a credibilidade do presente trabalho.
De antemão, agradeço a colaboração e informo que as respostas serão de grande valia.
1 - O sr acredita que a atual formação do Pel C Mec o torna apto a realizar ações no
ambiente do amplo espectro?
( )Plenamente
( x ) Parcialmente
( ) Não
a) Por quê?
A parte de pessoal é completamente viável, pois o desenvolvimento dos atributos decisão
e responsabilidade são constantemente desenvolvidos nos Cmt Gp. Já o material precisa
de adaptações para o melhor emprego da tropa.

b) O sr julga os meios orgânicos (viaturas, armamentos e optrônicos) do Pel
suficientes e eficientes para o cumprimento das missões? –
Parcialmente, alguns materiais específicos deste tipo operação devem fazer parte do
material carga dos Pel, para adestramento (técnica de material) dos mesmos. (Item 4)

2 - O sr acredita que o atual preparo do soldado do Pel é adequado a sua atuação?
( )Plenamente
( x ) Parcialmente
( ) Não
a) Por quê? –
Durante o ano de instrução é previsto o módulo GLO, sendo o soldado formado de
maneira básica para emprego neste tipo de Op.
b) Quais instruções o Sr sugere que sejam ministradas para o melhor
rendimento do soldado nessas operações?
Regras de engajamento, legislação vigente, abordagem e revista.

3 - Quais atributos o Sr considera fundamentais tanto para os comandantes de grupo
quanto para o comandante do Pelotão no cumprimento das missões no cenário do
ambiente operacional atual? Levando-se em conta, principalmente, o fato de essas
missões ocorrerem de forma descentralizada.

50

Coragem, decisão, direção e responsabilidade.
4 - Quais meios não orgânicos do Pelotão foram empregados para o cumprimento das
missões?
Go Pro, colete balístico, tonfa, spray de pimenta, memento das legislações vigente de
emprego em GLO, cones sinalizadores, giroflex, fura pneu, cavalete e lacre.

5 - Em sua opinião, qual a principal deficiência dessa fração no combate do século XXI?
Entendimento das leis vigentes de emprego em GLO e das regras de engajamento.
6 - Em sua opinião, qual a principal vantagem do emprego do Pel C Mec no combate do
século XXI?
A capacidade de decisão dos Cmt Gp desenvolvida no Pel C Mec.
7 – Que tipo de missões no contexto do amplo espectro o sr cumpriu com seu pelotão?
Op Ágata, Fronteira Sul e Copa do Mundo.
b) Como seu pelotão foi organizado quanto ao pessoal e material?
- Pessoal - Composição normal do Pel C Mec
- Material - Utilização somente de Marruás, fuzil e Pst, além dos matérias utilizados
em GLO descritos no item 4.

8 - O sr tem alguma sugestão de meios que possam ser implementados nos pelotões para
torná-los mais eficientes no combate?
Ampliação do período de adestramento GLO realizado nos regimentos.
Grato pela colaboração,
Cad Cav Gabriel Armondi Colvero LAJOIA Garcia
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APÊNDICE F ( ENTREVISTA CAP CRESCÊNCIO)
Sou o Cad Lajoia do 4º ano do Curso de Cavalaria da AMAN e elaborando meu trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), cujo título é: “O Pelotão de Cavalaria Mecanizado em Operações
no Amplo Espectro”.
Neste contexto, solicito a possibilidade de responder as questões e, se for o caso,
apresentar outras observações, no intuito de enriquecer a presente pesquisa.
O presente trabalho tem por finalidade avaliar se o Pel C Mec, com os meios atuais, é
ou não uma fração apta a atuar no Amplo Espectro. Além disso experiências e sugestões são de
grande importância para aumentar a credibilidade do presente trabalho.
Desde já, agradeço a colaboração e informo que as respostas serão de grande valia.

1 - O Sr acredita que a atual formação do Pel C Mec o torna apto a realizar ações no
ambiente do amplo espectro?
(X) Plenamente
( ) Parcialmente
( ) Não
a) Por quê?
Embora os equipamentos e as Vtr de dotação do Pel C Mec não tenham sidos consideravelmente
aperfeiçoados, desde a década de 80, período inicial do desenvolvimento da família de
blindados sobre rodas do EB, diante da características das atuais operações no Amplo Espectro,
caracterizada pela participação de vários atores, além dos componentes militares, como as Op
Psico, Opinião Pública, mídia nacional e internacional, ONG(s), dentre outras, as características
das tropas empregadas no cenário em questão, preferencialmente devem ser dotadas de
MODULARIDADE,

capacidade

de

atender

a

diversos

ambientes

operacionais,

MOBILIDADE, tendo em vista que o teatro de operações das Op Amplo Espectro são os
centros urbanos e suas estruturas estratégicas, e a AÇÃO DE CHOQUE, caracterizada por uma
considerável potência de fogo e a proteção blindada, básica para tropa de qualquer natureza,
para o combate atual.
Podemos evidenciar que tais características de encaixam perfeitamente com as características
do Pel C Mec. Claro que não se pode reconhecer a grande limitação de seus meios. Mas a ideia
é de uma tropa leve, com amplo e rápido raio de ação, mas ao mesmo tempo com alto poder de
fogo e proteção Bld. A mescla de Vtr leves com Vtr Bld médios, de dotação do Pel C Mec,
materializa claramente a vocação do Pel C Mec para este tipo de ambiente operacional.
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b) O senhor julga os meios orgânicos (viaturas, armamentos e optrônicos) do Pel C Mec
suficientes e eficientes para o cumprimento das missões?
Não.
1) Meios de COM: Necessitam se readequados as tecnologias atualmente disponíveis. Em
recentes operações como Copa do Mundo FIFA, Op no Complexo da Maré, os meios de
comunicações orgânicos (rádio Falcon, XTS, ou mesmo os sistemas em teste como o
pacificados) não se adéquam à todas as Vtr do Pel, por problemas básicos na concepção do
projetos nas novas VTL Marruá, onde o conversor que deveria servir para o rádio, não funciona,
e as VTL operam sem contato com os Bld. Isso sem mencionar a antiga família 203/204, em
desuso há muito tempo.
2) Meios Bld: apesar de algumas OM já possuírem a VBTP Guarani, que foi uma grande
evolução para a indústria de defesa nacional, além da evolução técnica do material, não se pode
verificar grandes evoluções em termos de emprego, e sim uma Vtr melhor para o GC do Pel C
Mec, como maiores possibilidades técnicas e com maior proteção blindada, e uma Vtr mais
rápida. Todavia, a substituição do VBR Cascavel por uma VBR dotada de uma Torre moderna,
com recursos e possibilidades de carros blindados sobre rodas mais atuais, a exemplo do
Centauro de fabricação italiana, com um chassi 8 X 8, um canhão de 90 ou 120 mm, com
optrônicos modernos, caracterizaria uma evolução considerável ao nosso Pel C Mec, vista que
a Seção VBR sempre foi e sempre será o coração do Pel C Mec.
3) Optrônicos: Na prática são inexistentes nas OM C Mec. O próprio VBTP MR GUARANI
que mobília as Unidades Mecanizadas não são dotadas de OVN e demais meios Optrônicos. A
VBR Cascavel requer o arcaico uso de roteiros de tiros feitos manualmente, e as lunetas do
Canhão, dotadas de OVN, são raridades na Tropa, nos dias de hoje.
2 - O senhor acredita que o atual preparo do soldado do Pel C Mec é adequado a sua
atuação?
( ) Plenamente
( X ) Parcialmente
( ) Não

a) Por quê?
Atualmente, a qualificação e o adestramento da tropa C Mec é realizado com limitações, em
virtude das condições orçamentárias. Existem diversas limitações, como disponibilidade de
combustível e principalmente munição. Mas isso reflete uma situação de normalidade.
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Quando uma tropa é designada para a Força de Pacificação no Complexo da Maré, atua em
grandes Eventos ou é enviado para o Haiti, por exemplo, que são situações atuais que se
aproximam do ambiente operacional no Amplo Espectro, existe todo um preparo coordenado
pelo COTEr, que desce via cadeia de Cmdo, até a pequena fração, composta por diversos
módulos de instrução que habilitam a tropa ao cumprimento da missão.
Assim, caso seja necessário, a tropa mecanizada tem plenas condições de cumprir esse tipo de
missão. Particularmente tive a oportunidade de comandar um Pel Fuz Mec no Haiti em 2006
(5º Contingente) pacificando Cité Soleil e Militaire, muitas vezes enfrentando situações de
risco, e pude evidenciar a diferença de desempenho do Sd brasileiro em comparação à outros
Exércitos que lá se encontravam, na ocasião.

b) Quais instruções o senhor sugere que sejam ministradas para o melhor rendimento do
soldado nessas operações?
A Qualificação normal, com o máximo de meios disponíveis e as instruções para operações não
convencionais. A gama de instruções é muito ampla.

3 - Quais atributos o senhor considera fundamentais tanto para os comandantes de grupo
quanto para o comandante do Pel C Mec no cumprimento das missões no cenário do
ambiente operacional atual? Levando-se em conta, principalmente, o fato de essas missões
ocorrerem de forma descentralizada.
Os atributos são os exigidos nos dias de hoje para qualquer líder de pequena fração:
1 – Adaptabilidade
2 – Liderança
3 – Iniciativa
4 – Conhecimento Técnico Profissional
5 – Camaradagem

4 - Quais meios não orgânicos do Pel C Mec foram empregados para o cumprimento das
missões?
Infelizmente, em virtude das limitações, particularmente de COM, de maneira errada, são
utilizados meios abertos, como smartphones com aplicativos na plataforma de internet, que na
prática, permitem a oportunidade das informações, de maneira totalmente de encontro as
operações militares.
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Além dos materiais típicos de Op GLO como cones, coletes, placas de sinalização, dentre
outros.
5 - Em sua opinião, qual a principal deficiência dessa fração no combate do século XXI?
Material obsoletos, principalmente no que se refere aos meios COM, VBR desatualizadas e
VTL não blindadas.

6 - Em sua opinião, qual a principal vantagem do emprego do Pel C Mec no combate do
século XXI?
As características dos meios tornam o Pel C Mec “vocacionado” para Op Amplo Espectro.
7 – Que tipo de missões no contexto do amplo espectro o senhor cumpriu com seu Pel C
Mec?
Cmt Pel Fuz Mec Haiti 2006 (5º Cont)

a) Como seu Pel C Mec foi organizado quanto ao pessoal e material?
Gp Cmdo + 3 GC Mec, Urutu com MAG

8 - O senhor tem alguma sugestão de meios que possam ser implementados nos pelotões
para torná-los mais eficientes no combate?
Meios de COM atuais
VBR 8 X 8 com meios para o Combate atual

Grato pela colaboração,
Cad Cav Gabriel Armondi Colvero LAJOIA Garcia
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