
1

                                                                              

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

Cap Cav ANDERSON SEVERO PAIS

O ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA E AS MEDIDAS DE
PREVENÇÃO AO FRATRICÍDIO

Rio de Janeiro 

2021



Cap Cav ANDERSON SEVERO PAIS

 O ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA E AS MEDIDAS DE
PREVENÇÃO AO FRATRICÍDIO

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso
apresentado  à  Escola  de
Aperfeiçoamento  de  Oficiais  como
requisito parcial para a obtenção do grau
de especialização em Ciências Militares.

                                          Orientador: Cap Cav  Rafael Siqueira Marques

Rio de Janeiro

 

2021



Cap Cav ANDERSON SEVERO PAIS

 O ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA E AS MEDIDAS DE
PREVENÇÃO AO FRATRICÍDIO

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso
apresentado  à  Escola  de
Aperfeiçoamento  de  Oficiais  como
requisito parcial para a obtenção do grau
de especialização em Ciências Militares.

                                          Orientador: Maj Cav  Rafael Siqueira Marques
Aprovado  em ____/____/____

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Daniel Mendes Aguiar Santos –  TC
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército

Presidente

Rafael Siqueira Marques – Maj 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército

Membro

Rafael Silva Romani – Maj 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército

Membro



AGRADECIMENTOS

Ao Senhor DEUS que enviou seu filho JESUS para morrer naquela cruz por mim

e, por este sacrifício, ter perdoado os meus pecados. Serei o teu servo eternamente.

Aguardo pacientemente o teu retorno, ou até o dia da vitória final, quando chegarei ao

lar de glória, e estaremos juntos eternamente.

A minha querida e amada esposa Cristina, a paciência, a compreensão e o amor

que sempre estiveram presentes em nosso lar e que possibilitou a chegada da minha

vida até este momento. Agradeço a sua fibra de mulher de soldado, sempre tão disposta

a enfrentar os desafios típicos da nossa vida militar  e por esses quase 10 anos de

casados, vivendo o amor que Deus colocou em nossas corações. Dentro em breve,

além do nosso Robin, haverá um pequeno (ou uma pequena) correndo pela nossa casa

(que será em algum lugar deste nosso imenso País). Agradeço a Deus o presente que

ele tão graciosamente entregou para mim.

Aos meus queridos pais, Absalão e Maria, os conselhos, os sorrisos e o amor

incondicional  que  sempre  dispensaram  a  mim,  principalmente  nos  momentos  mais

difíceis. Não há dia fácil. Na escuridão eu encontrei duas luzes.

Ao meu querido irmão Rodrigo, minha maior inspiração para a carreira das armas.

Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que por diversas vezes colocou a

sua existência física em risco, na defesa daqueles que não podem defender-se e no

combate a tudo que há de pior em nossa sociedade. O bem sempre vencerá o mal.

Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Vitória sobre a morte, a nossa glória prometida. 



RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo estudar as diversas medidas de prevenção
ao  fratricídio  em operações  aeroterrestres  e  mecanizadas  em nosso  Exército  e  em
Exércitos de Nações Amigas, alinhar esses ensinamentos com o modus operandi  do
Esquadrão de Cavalaria  Paraquedista  e,  por  fim,  consolidar  essas informações  para
ensejar  a  confeccção  de  um  anexo  do  futuro  Manual  do  Esquadrão  de  Cavalaria
Paraquedista,  que  terá  por  título  “Prevenção  de  incidentes  de  fratricídio  e  de  fogo
amigo”. A operação do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista é dependente de meios
que serão lançados a partir de aeronaves, portanto foi fundamental para este trabalho
estudar  como Exércitos  de Nações Amigas executam o lançamento  de material,  de
modo  a  evitar  os  incidentes  nominados.  Posteriormente,  a  pesquisa  encontrou  a
necessidade de estudar o estabelecimento e a operação da cabeça de ponte (em inglês
airhead) e, a partir daí, o prosseguimento  das missões atinentes  ao Esquadrão. Cabe
ressaltar  que  apesar  de  boa  parte  deste  trabalho  estar  baseado  na  experiência  de
Exércitos de Nações Amigas (uma vez que trata-se de obra inédita no Brasil), o uso dos
manuais de nosso Exército  (em especial  o  Regimento de Cavalaria  Mecanizada)  foi
fundamental para alcançar os objetivos propostos, tendo em vista algumas semelhanças
das operações da tropa mecanizada e o necessário alinhamento com a doutrina militar
brasileira.

Palavras chaves: Cavalaria, Paraquedista, Fratricídio.



ABSTRACT

The present  work  aims to  study the  various measures to  prevent  fratricide  in
airborne and mechanized operations in our Army and Armies of Friendly Nations, align
these teachings with  the modus operandi  of  the Paratrooper  Cavalry  Squadron and,
finally,  consolidate  this  information  to  provide  an  annex  to  the  future  Manual  of  the
Paratrooper Cavalry Squadron , which will be titled "Prevention of incidents of fratricide
and friendly fire". The operation of the Paratrooper Cavalry Squadron is dependent on
means that will be launched from aircraft, so it was critical for this work to study how
Armies of  Friendly  Nations perform the  release of  material  in  order  to  avoid  named
incidents. Subsequently, the research found the need to study the establishment and
operation of the airhead and, from there, the continuation of the missions related to the
Squadron.  It  is  worth  mentioning  that  although  much  of  this  work  is  based  on  the
experience of Armies of Friendly Nations (since it is an unprecedented work in Brazil),
the use of the manuals of our Army (especially the Mechanized Cavalry Regiment) was
fundamental  to  achieve  the  proposed  objectives,  in  view  of  some similarities  of  the
operations of the mechanized troop and the necessary alignment with brazilian military
doctrine. 

Key words: Cavalry, Paratrooper, Fratricide.
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução da doutrina militar terrestre é uma constante em qualquer exército

que  tenha  como  objetivo  a  manutenção  e,  até  mesmo,  a  ampliação  de  suas

capacidades operativas.  Alinhado a  esse  pensamento,  o  Exército  Brasileiro  vem

reformulando  e  atualizando  sua Doutrina  Militar  Terrestre  especialmente  com as

mais recentes publicações de manuais iniciadas no ano de 2014.

Nesse  sentido,  a  Instrução  Provisória  2-33  –  Esquadrão  de  Cavalaria

Paraquedista  (Esqd  C  Pqdt),  datada  de  1994,  figura  como  um  dos  manuais

doutrinários que carecem de atualização para que esteja alinhado com a Doutrina

Militar Terrestre vigente. Dentro deste contexto, um estudo sobre as medidas de

prevenção ao fratricídio nas operações do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista se

tornam fundamentais.

O fratricídio  precisa  ser  evitado.  Para  além da vida  que se  perde nesses

lamentáveis eventos, o dano psicológico que se abate sobre a tropa é um fator de

desestabilização e de perda da operacionalidade.  O stress no curso  do conflito,

muitas vezes na intenção de preservar a própria vida, pode  levar o militar a tomar

decisões de modo equivocado, e o resultado desse equívoco pode ser a morte de

um companheiro.

Como  exemplos  dos  números  desses  eventos  pode-se  citar  a  Operação

Tempestade  no  Deserto.  Das  148  mortes  das  tropas  americanas  presentes  na

referida operação, 35 foram por conta do fratricídio,  cerca de 25% (MEILINGER,

2013).  Pode-se citar  também a Segunda Guerra do Golfo quando, em Março de

2003,  o fratricídio  foi  responsável  por  11% das 115 mortes ocorridas nas tropas

americanas durante a primeira fase deste conflito (MEILINGER, 2013). 

Fruto  dos  exemplos  aqui  mostrados,  se  faz  necessário  um  estudo  da

operação da tropa (no caso deste trabalho a tropa é o Esquadrão de Cavalaria

Paraquedista) para a implementação de medidas que venham evitar o fratricídio,

para  que  obtenha-se,  em  primeiro  lugar,  a  preservação  das  vidas  dos  nossos

militares e em segundo lugar a manutenção do nosso poder de combate. 

Cabe  ressaltar  que,  apesar  de  existirem  nos  manuais  de  nosso  Exército

medidas de prevenção ao fratricídio em tropas de outras naturezas, não existem as

citadas  medidas  dentro  do  arcabouço  doutrinário  brasileiro  para  a  Operação  do

Esquadrão de Cavalaria  Paraquedista.  O que atesta a importância  do presente
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trabalho,  que  acabará  por  contribuir  para  a  elevação  da  doutrina  e  da

operacionalidade  deste  elemento  de  manobra,  tão  importante  no  âmbito  das

Operações Aeroterrestres de nosso Exército.  

1.1 PROBLEMA

 Conforme  descreve  o  manual  EB70-MC-10.354,  o campo  de  batalha

moderno  é  mais  letal  que  qualquer  um  na  história  conhecida.  O  ritmo  das

operações é muito rápido e a natureza não linear das operações cria desafios para

o comando e controle das unidades (BRASIL, 2020). Quando trata-se de operações

aeroterrestres essa descrição ganha um significado ainda mais elevado, visto que a

essência dessas operações é a rapidez e o vetor aéreo é um traço dessa não

linearidade.

Diante do fato  que o fratricídio  é uma constante nos combates,  existe  a

necessidade da adoção de medidas de prevenção eficazes para evita-lo. Tendo em

vista  que  o  Exército  Brasileiro,  para  o  Esquadrão  de  Cavalaria  Paraquedista,

nenhuma medida de prevenção ao fratricídio  em vigor,  foi  formulado o seguinte

problema:

Quais poderiam ser as medidas de prevenção ao fratricídio nas Operações

do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista?

1.2 OBJETIVOS

Para  viabilizar  a  resolução  do  problema  apresentado,  busca-se  atingir  o

objetivo geral de estudo. Para tal, foram formulados os objetivos específicos, que

permitirão o encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste artigo.

1.2.1 Objetivo Geral

De modo a preencher a lacuna existente na doutrina militar brasileira, uma

vez que o objeto do presente trabalho não existe nesta, se faz necessário estudar e
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apresentar as principais medidas de prevenção ao fratricídio nas Operações do

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, de modo a criar um arcabouço doutrinário

que irá compor o futuro manual da referida unidade. 

1.2.2 Objetivos Específicos

De maneira a chegar ao objetivo geral acima proposto, busca-se atingir os

seguintes objetivos específicos:

a. Apontar quais as características do combate onde está inserido o Esquadrão de

Cavalaria Paraquedista;

b. Identificar como é o emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista em suas

diversas operações;

c.  Apontar  fatores  de  risco  para  a  ocorrência  de  fratricídio  em  operações  que

envolvam o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista;

d. Estudar como é a operação de unidades semelhantes ao Esquadrão de Cavalaria

Paraquedista em Forças Armadas de nações amigas, e como é feita a prevenção ao

fratricídio nas operações dessas unidades;

e.  Apresentar,  dentro  do  entendimento  obtido  no  tópico  anterior,  quais  medidas

podem ser empregadas dentro da realidade doutrinária e dos materiais empregados

no Esquadrão de Cavalaria Paraquedista de nosso Exército.

1.3 JUSTIFICATIVAS

A  atividade  aeroterrestre  envolve  um  risco  óbvio  e  evidente.  O  fato  do

combatente chegar ao território desconhecido através de um vetor aéreo o coloca

em  uma  natural  desvantagem,  frente  a  um  inimigo  que  esteja  no  solo.  O

entendimento de como as ações estão se processando para um militar que acabou

de aterrar também é um desafio, o que faz com que os integrantes dessa tropa

devam ser portadores de uma elevada rapidez de raciocínio. Para além dessas e de

outras  questões  que  colocam  em  risco  a  vida  de  um  desses  combatentes,  o

fratricídio surge como um desses grandes riscos. E que necessariamente precisa ser

evitado, tendo em vista as consequências nefastas deste para a eficiência e o moral

das tropas.



11

  Ao longo da história é possível estudar uma série de incidentes que ceifaram

vidas de tropas aliadas por fogo amigo. Um ano antes da Operação Overlord nas

praias da Normandia ocorreu o desembarque na Sicília.  No dia 11 de Junho de

1943,  1850  homens  da  1ª  Brigada  de  Paraquedistas  do  Exército  Britânico  (1st

Parachute Brigade)  estavam em mais de 100 aviões rumando para um salto na

porção sudeste desta ilha. Ocorreu que 33 dessas aeronaves acidentalmente sairam

do  curso  e  sobrevoaram  um  comboio  de  embarcações  aliadas  que  estavam

esperando  um  ataque  alemão.  Os  navios  aliados  abriram fogo  e  derrubaram 4

dessas aeronaves. Outro incidente envolvendo paraquedistas do Exército Americano

também ocorreu no mesmo dia  e na  mesma operação,  ceifando a  vida  de 300

paraquedistas,  dos  2000  que  estavam  em  suas  aeronaves  aguardando  o

lançamento (FRASER, 2016). 

Da análise  dos  fatos  narrados no  parágrafo  anterior,  cabe  a  reflexão:  As

tropas que incorreram nos erros brutais que causaram baixas inaceitáveis em seus

próprios efetivos, não eram tropas inexperientes. Os aliados já estavam em combate

a pelo menos um ano e meio (no caso dos americanos,  considerando os aliados

europeus, estes já tinham experiência de combate há quase quatro anos). Se tropas

experientes  podem acabar  por  cometer  erros  que resultam em fratricídio,  o  que

esperar de uma tropa sem experiência em combate e que ainda não possui medidas

previstas de prevenção ao fratricídio?   

A pergunta acima é um alerta e que justifica em enorme medida o trabalho

aqui  apresentado,  de  modo  que  sejam  atingidos  níveis  de  segurança  e

operacionalidade para o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista.

2. METODOLOGIA 

No alinhamento do esforço de pesquisa doutrinária deverão ser considerados

os manuais elencados no item revisão de literatura apenas como marco inicial da

metodologia. 

Considerando  o  processo  de  confecção  do  manual  EB70-MC-10.XXX

ESQUADRÃO  DE  CAVALARIA  PARAQUEDISTA,  o  esforço  de  pesquisa  será

conduzido por um grupo de trabalho, num ciclo de dois anos.



12

Até o final do CAO 1º ano, em 2020, foi realizada a pesquisa bibliográfica e o

fichamento  inicial  das  fontes.  Neste  contexto,  foram buscados,  nos  manuais  do

Exército Brasileiro e de outros exércitos, os fundamentos para a problematização e

para a revisão da literatura.  Dentre os outros Exércitos,  destaca-se o estudo do

Régiment de Hussards Parachutistes, uma vez que a referida unidade do Exército

Francês se destaca pela semelhança com o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista.

Seja em sua Operação ou seja no emprego de seus meios. 

Durante o CAO presencial (2º ano) em 2021, a relatoria técnica do presente

estudo será conduzida sob coordenação do Curso de Cavalaria da EsAO, que será

a interface responsável por harmonizar o esforço de pesquisa, na forma de TCC, em

prol da elaboração dos capítulos do manual  EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE

CAVALARIA PARAQUEDISTA. 

Como instrumento integrador da discussão será utilizado um fórum do Portal de

Doutrina  do  Exército,  permitindo  a  colaboração  dos  demais  militares  da  Força

Terrestre,  bem como o transbordo da temática aos especialistas necessários ao

debate.

No  âmbito  dos  RESULTADOS serão  produzidos  os  trechos  referentes  aos

capítulos previstos para o referido manual, bem como seus respectivos anexos.

Na gestão da métrica para escrituração e edição do TCC, será utilizado o Libre

Office Writer.  Na confecção de gráficos, fotografias e desenhos serão utilizados os

aplicativos  Corel  Draw  e  Photoshop.  Ainda,  quanto  à  inserção  de  figuras  e/ou

fotografias reproduzidas por meio de scanner, será o formato TIF ou BMP.

Finalizando o processo, no capítulo dos RESULTADOS, no âmbito do TCC, os

trechos referentes aos capítulos previstos para o manual observarão os preceitos

contidos nos capítulos IV e V das Instruções Gerais para Publicações Padronizadas

do Exército (EB10-IG-10.002), 1ª Edição, 2011.

A  pesquisa  bibliográfica  está  fundamentada  no  estudo  das  operações

aeroterrestres,  no  fratricídio  e  suas  consequências  para  essas  operações,  o

emprego  do  Esquadrão  de  Cavalaria  Paraquedista,  as  principais  medidas  de

gerenciamento do risco de fratricídio em vigor dentro do Exército Brasileiro e em

nações  amigas  empregadas  em  combate,  além  do  estudo  de  casos  históricos.

Foram buscadas fontes que contivessem os seguintes dados:

a) Operações aeroterrestres; 

b) As características das operações aeroterrestres onde o Esquadrão de Cavalaria
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estaria potencialmente envolvido;

c) Os efeitos do fratricídio sobre o poder relativo de combate dos exércitos;

d) O emprego de tropas paraquedistas e suas medidas de prevenção ao fratricídio

por parte de exércitos de nações amigas; e

e) As medidas de prevenção ao fratricídio em operações de tropas com emprego

semelhante ao do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista no Exército Brasileiro.

A doutrina de emprego do Esquadrão de Cavalaria,  após a aterragem, se

assemelha  ao  emprego  do  Regimento  de  Cavalaria  Mecanizada.  Portanto  este

trabalho utilizou como base os manuais aprovados pelo Estado - Maior do Exército

que  tratam  da  prevenção  ao  fratricídio  no  Emprego  de  Tropas  de  Cavalaria

Mecanizada. Para além do emprego da tropa propriamente dito, foi feito um estudo

no manual de Prevenção de Acidentes e Gerenciamento de Risco nas Atividades

Militares  (EB70-CI-11.423),  para  o  estabelecimento  de  técnicas,  táticas  e

procedimentos (TTP), visando obter o melhor resultado para este trabalho.

O  estudo  de  casos  históricos  onde  foi  feito  o  emprego  de  operações

aeroterrestres, e que resultaram em fratricídios ou não, também foi utilizado como

fundamento teórico desta pesquisa, tendo em vista a necessidade de embasar o

presente estudo em casos reais para o entendimento dos erros e acertos nas ditas

operações.

Cabe  ressaltar  o  estudo  de  manuais  e  sítios  oficiais  afetos  ao  tema  em

Nações Amigas, aqui pode-se incluir o Exército Americano que possui um histórico

extenso  em  operações  aeroterrestres  e  o  Exército  Francês  que  possui  em  seu

Premier  Regiment  de  Hussard  Parachutiste  uma  unidade  de  Cavalaria  que  se

assemelha ao Esquadrão de Cavalaria Paraquedista de nosso Exército. O Exército

Americano possui  um sítio na rede mundial  de computadores totalmente voltado

para a questão da segurança em suas diversas vertentes, inclusive no tocante a

Operações Aeroterretres (safety.army.mil   – Airborne Operations  ). 

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Exército Norte-Americano

O referencial teórico do presente trabalho está fundamentado nos manuais de

Exércitos de Nações amigas dos quais destaca-se o ATP 4-48 (Aerial Delivery) que

https://safety.army.mil/
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versa sobre a segurança no lançamento de cargas e materiais de emprego militar, o

que é fundamental para a operação do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista de

nosso  Exército  uma  vez  que,  para  o  emprego  tático  desta  tropa,  existe  a

necessidade  do  lançamento  aéreo  de  diversos  tipos  de  meios.  Abaixo  segue

algumas considerações extraídas do referido manual com tradução deste autor para

o português.

Técnicas de lançamento

Os sistemas de lançamento aéreo têm uma mistura de capacidades

de  entrega  para  suportar  operações  que  vão  desde  a  distribuição  do

material em queda livre de larga área até quedas de paraquedas balísticos

de  baixa  altitude  até  sistemas  guiados  por  GPS  de  alta  altitude  com

capacidade  substancial  de  stand-off.  Fatores  incluindo  considerações

padrão: missão, inimigo, tropas, terreno e clima, tropas de apoio disponível,

tempo  disponível,  considerações  civis;  e  suprimentos  e  cargas  a  serem

entregues  determinam o  sistema  e  o  tipo  de  aeronave  utilizada  para  a

entrega. 

Operações e técnicas de lançamento aéreo suportam os planos de

pouso e movimento aéreo de uma operação de ataque aéreo. O plano de

pouso inclui as  localizações; sequência, método, tempo e local de entrega;

e plano de montagem. O plano de movimento aéreo inclui aeródromos de

partida; número de aeronaves por tipo, configuração e localização; tempos

de voo; formações; rotas e altitudes; acoplar recursos de comunicação com

sinais  de  chamada  de  emergência  e  frequências;  e  um  plano  de

abortamento abrangente. 

Existem seis elementos de uma operação de lançamento aéreo que

devem ser determinados no início da fase de planejamento: 

● aeródromo (comprimento, força, capacidade e localização). 

● Aeronaves (selecionadas com base na disponibilidade e capacidade). 

● equipamento de entrega aérea (paraquedas, plataformas, etc.). 

● Riggers e mão-de-obra não especializada. 

● ZL (primária ou alternativa). 

●  Considerações  especiais  de  carga  (Material  perigoso,  planejamento

retrógrado, etc.). 

O  comandante  do  avião  deve  nomear  um  oficial  de  controle  de

aeródromo de partida, também chamado DACO, e um oficial de segurança

da zona de queda antes da operação. O oficial de controle do aeródromo de

partida  é  responsável  pela  coordenação  e  controle  do  carregamento  de

pessoal, equipamentos e suprimentos para a aeronave. O oficial de controle
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de aeródromo de partida está localizado no aeródromo de partida e serve

como  o  principal  ponto  de  contato  para  informações  atualizadas  da

aeronave  (tempos  de  carga/locais  de  estacionamento/números  de

cauda/etc.) para inspetores de lançamento conjunto do Exército e detalhes

de trabalho de carga/descarga. 

Os requisitos e responsabilidades do oficial de controle de aeródromo

de partida incluem: 

● Seja um oficial, oficial de mandado ou NCO (E-5 ou superior). 

● Ter observado ou ajudado um oficial de controle de aeródromo de partida

atual. 

● Seja um mestre de saltos atual. 

● Conduzir a coordenação com o elemento de controle do transporte aéreo,

segurança  do  aeródromo,  o  oficial  de  segurança  da  zona  de  queda  e

quaisquer outras partes envolvidas na operação. 

●  A  coordenação  inclui:  tempo  de  carga,  número  de

pessoal/plataformas/cargas descartadas, tempo de estação, tipo e número

de aeronaves, tempo de decisão meteorológica e número de unidades(s)

suportadas. 

●  Receber,  responder  e  entregar  equipamentos  do  Exército  deixados  a

bordo  de  aeronaves  após  operações  de  lançamento  aéreo.  (Estados

Unidos, 2016)

Seleção das Zonas de Lançamento

Na maioria dos casos, o Exército controlará a ZL. O comandante da

força conjunta, coordenado com o comandante de componentes da USAF,

determina a localização geral da ZL. Os fatores que influenciam a decisão

incluem: características físicas, avaliação de ameaças, o método de entrega

aérea, o número de cargas do lançamento  e o comprimento do padrão de

dispersão desejável. 

ZLs designadas não devem ter árvores, linhas de energia, cercas,

edifícios,  e assim por diante.  O terreno não deve ser  proibitivamente de

superfície dura (rochoso) ou desviar mais de 300 pés de altitude. As ZLs

devem  estar  próximos  da  rede  rodoviária  existente  para  auxiliar  no

transporte de suprimentos. 

A ZL não deve estar perto de locais inimigos, especialmente posições

antiaéreas inimigas.

Um  método  de  lançamento  em  alta  velocidade  permite  que  a

aeronave  de  carga  libere  a  carga  a uma altitude  mais  alta  mantendo a

precisão uma vez que a sua deriva é menos afetada pelo vento.
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Os requisitos de tamanho da ZL são baseados na altitude de queda,

peso do contêiner e método de entrega de aeronaves e encontrados no

manual FM 3-21.38, Operações Pathfinder.

É  necessária  uma  ZL  extensa  quando  há  um grande  número  de

cargas a serem descartadas que resultam em um longo e amplo padrão de

dispersão.  Por  exemplo,  um  pequena  ZL  atravessada  com  linhas  de

energia, sob condições de vento forte e uma ameaça significativa de defesa

aérea não é uma ZL ideal, uma vez que a entrega das cargas requer várias

passagens usando procedimentos de lançamento de baixa velocidade. 

A  unidade  receptora  dos  suprimentos  seleciona  o  centro  das

coordenadas  de  grade  de  oito  dígitos  em  massa  na  ZL  desejada.  Ela

também  deve  marcar  e  proteger  a  ZL,  preparar  a  ZL,  recolher  os

suprimentos  da  ZL,  e  entrega-los  na  aérea  de  retaguarda.  As  unidades

devem ter pessoal  treinado que possa executar  as funções na ZL. Se a

unidade não tem pessoal treinado ZL ela pode solicitar suporte através dos

canais J-3/G-3. Requisitos e responsabilidades para um oficial de segurança

em zona de queda são:

● Seja um oficial  ou oficial  não comissionado no grau salarial  de E5 ou

superior. 

● Seja mestre de salto qualificado e atual como um mestre de salto. 

● Observar anteriormente o oficial de segurança da zona de queda em um

salto pessoal. 

● Ter desempenhado as funções de assistente de segurança da zona de

queda pelo menos uma vez. 

● Participe de briefings e coordenadas pré-missão com a equipe de controle

de combate da USAF, se necessário. 

●  Possuir  a  ZL  totalmente  operacional  uma  hora  antes  do  horário  de

entrega. 

● Realizar o reconhecimento terrestre ou aéreo de ZL antes do tempo de

queda. 

● Estabelecer  comunicações com o oficial  de controle  de aeródromo de

partida uma hora antes do tempo de queda. 

● Localizar com a equipe de controle de combate da USAF uma hora antes

do tempo de queda. 

● Monitorar ventos superficiais do ponto de impacto. O oficial de segurança

da  zona  de  queda  assistente  (se  necessário)  monitorará  os  ventos

superficiais do ponto mais alto de elevação no ZL ou na extremidade da

trilha da ZL. 

● Estabeleça uma janela de 10 minutos no máximo 12 minutos antes do

horário  de  lançamento  programado.  Dê  um JA  ou  NÃO  com  base  nas
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limitações de vento para o tipo de queda conforme publicado em AFI 13-

217,  Drop Zone e Landing Zone Operations,  ou como restrito  pelo SOP

local. 

● Controle toda a evacuação médica terrestre e aérea. 

●  Certifique-se  de  que  nenhum  sinal  de  comunicação  de  queda  é

transmitido para a aeronave quando:

● Ventos de superfície excedem nós para uma queda de pessoal de acordo

com as  normas  de  segurança  e  procedimentos  operacionais  padrão  da

unidade. 

● Qualquer ato inseguro é observado no solo ou no ar. 

● Operar todos os auxílios de aquisição visual. 

 enviar relatórios de missão pós-missão corretamente. 

Vantagens e desvantagens do lançamento aéreo

Vantagens do lançamento: 

● Pode ser usado quando não há outros meios para transportar suprimentos

ou equipamentos. 

● Permite o lançamento de suprimentos do corpo em áreas de teatro, ou

dos Estados Unidos continentais  diretamente para a  unidade de uso  no

teatro, independentemente da localização da unidade. 

● Reduz a necessidade de aeródromos avançados, reduzindo a pegada de

campo de batalha. 

● permite maior dispersão das forças táticas terrestres. 

● Reduz o tempo de trânsito e os requisitos de manuseio desde a fonte de

fornecimento até o usuário final. 

●  Lançamento,  em  oposição  à  operação  que  envolve  o  pouso  das

aeronaves, permite um menor tempo de retorno para aeronaves, e reduz os

riscos para a aeronave, aumentando a disponibilidade dessas. 

● fornece uma vantagem fundamental nas operações de entrada forçadas. 

Desvantagens do lançamento incluem: 

● Aeronaves permanecem vulneráveis a sistemas de defesa aérea inimigos

baseados no nível de queda. 

● não permite capacidade de backhaul. 

● Cria a necessidade de recuperar equipamentos usados no lançamento, a

menos que equipamentos descartáveis de baixo custo sejam utilizados. 

●  A  carga  líquida  é  reduzida  devido  ao  peso  relativamente  grande  do

equipamento de aparelhamento para o lançamento. 

● Requer pessoal especialmente treinado do Exército e tripulações de voo

da USAF. 

● Lançamentos devem ser protegidos para evitar que os suprimentos caiam

em mãos inimigas. 
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● Permanece dependente de condições climáticas favoráveis. 

● Lançamentos requerem um extenso esforço de planejamento e tempos de

ciclo muito mais longos. 

●  Maior  exigência  de  equipamentos  de  aparelhamento  e  equipamentos

especiais de entrega aérea.  (ESTADOS UNIDOS, 2016, pg 4-1 - 4-3)

No  tocante  a  prevenção  ao  fratricídio  foi  observado  que  mesmo  em  um

Exército como o Norte Americano, que opera com riqueza de meios e em missões

reais, a preocupação com o fogo amigo em operações que envolvem o emprego de

paraquedistas  evoluiu  muito  nos  últimos  anos,  conforme  o  manual  do  Exército

Americano  para  Operações  Aeroterrestres,  FM-90-26  “Airborne  Operations”,  que

hoje está revogado e é de 1990. O termo é citado por apenas quatro vezes, sendo a

primeira vez ocorre no capítulo  1-12,  quando é explorado o emprego da defesa

aérea  no  campo  de  batalha  em  conjunto  com  as  Operações  Aeroterrestres.

Conforme segue:

Defesa  Aérea:  A  força  deve  fornecer  sua  própria  defesa  aérea.  Isso  é

alcançado  estabelecendo  um  guarda-chuva  de  defesa  aérea  que  é

intimamente integrado com o Usaf. Normalmente, o inimigo pode responder

mais rápido pelo ar,  por isso o estabelecimento de defesa aérea é crítico.

Para reduzir o fratricídio, as forças aéreas devem estar próximas coordenar

e treinar com a USAF. (ESTADOS UNIDOS, 1990, pg 1-10)

A segunda vez aparece no capítulo 8-5 quando é explanada a função de

combate fogos e segue da seguinte forma:

Coordenação  Centralizada.  Devido  à  natureza  da  cabeça  de  ponte

(basicamente  uma  defesa  do  perímetro)  e  o  fluxo  de  fogo  contínuo

necessário para a cabeceira, fogo de apoio devem ser conduzidos de perto

para evitar fratricídio e desperdício de munição (ESTADOS UNIDOS, 1990,

pg 8-4).

A terceira vez ocorre no mesmo capítulo 8 e fala das responsabilidades do

militar  que conduz os  fogos em evitar  o  fratricídio  (ESTADO UNIDOS,  1990).  A

quarta e última vez que aparece o termo “fratricídio” ocorre nas considerações do

Capítulo  10-2  onde  é  falado  da  necessidade  das  defesas  anti-aéreas  de

diferenciarem de modo rápido o amigo do inimigo, conforme segue:

Os  comandantes  devem  estabelecer  ligações,  redes,  gerenciamento  de

frequências,  códigos,  auxílios  de  navegação  e  uma  miríade  de  outros

detalhes antes da execução da missão. A natureza conjunta da operação

cria  o  maior  potencial  de  problemas  de  comunicação.  Planos  de
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contingência, ensaios e procedimentos conjuntos ajudam os comandantes

na resolução de problemas. Comunicações de controle de espaço aéreo e

defesa aérea merecem atenção especial por três razões fundamentais:

(1) ZLs têm um alto volume de tráfego aéreo.

(2)  O suporte aéreo próximo fornece inicialmente os principais meios de

suporte ao fogo.

(3) O inimigo pode responder primeiro pelo ar, então os sistemas de defesa

aérea  do  Exército  devem  rapidamente  distinguir  amigo  do  inimigo  para

evitar fratricídio (ESTADOS UNIDOS, 1990, pg 10-4).

Cabe  ressaltar  que  no  referido  manual  não  existia  qualquer  ligação  ao

conceito de “Cavalaria Paraquedista” (o manual  é de 1990).  No ano de 2015 foi

publicado  o  novo  manual  de  Operações  Aeroterrestres  (FM  3-99,  Operações

Aeroterrestres e Assalto Aeromóvel), e neste manual  encontram-se conceitos mais

amplos de fratricídio e um conceito de Cavalaria Paraquedista que segue abaixo:

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista

O  Esquadrão  de  cavalaria  Paraquedista,  integrante  da  Brigada

Paraquedista,  designado  para  realizar  reconhecimento  e  segurança  em

missões dentro da fase de ataque, geralmente é reforçado para o ataque

aéreo  em  uma  força-tarefa.  Depois  da  atuação  da  Força  de  Assalto

Aeroterrestre, o Esquadrão faz o pouso inicial de ataque na área do objetivo

e consolida a cabeça de ponte inicial,  o comandante organiza a linha da

cabeça  de  ponte,  confirma  planos  de  reconhecimento  e  segurança,  e  a

força-tarefa organiza o esquadrão de cavalaria para operações na área de

segurança (ESTADOS UNIDOS, 2015, pg 2-2).

Sobre o fratricídio o Manual em vigor a citação do termo por quinze vezes

(quase  o  triplo  de  vezes  do  manual  anterior).  Sobre  a  atuação  da  tropa  no

estabelecimento  da  cabeça  de  ponte  (missão  típica  do  Esquadrão  de  Cavalaria

Paraquedista, conforme citação anterior) está escrito o seguinte:

Devido  à  natureza  da  cabeça  de  ponte  e  apoio  aéreo  contínuo

necessário para a operação, o apoio de fogo deve ser ser controlados de

perto  para  evitar  fratricídios  e  desperdícios  de  munições.  Durante  os

estágios  iniciais  de  um  operação  aérea  e  antes  que  as  comunicações

terrestres adequadas possam ser estabelecidas, coordenação e o controle

do suporte ao fogo é realizado a partir de uma plataforma aérea.

No desembarque, cada batalhão/esquadrão estabelece contato com

a plataforma aérea ou posto de comando conjunto do centro/comando de

comunicações aéreas  através da seção de controle aéreo e tático. Apoio de

fogo,  com suporte  aéreo próximo,  além do apoio  orgânico disponível  ou

direto  seria  solicitado  a  partir  da  plataforma  aérea.  As  solicitações  de
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priorização  e  coordenação  são  realizadas  pelo  representante  do

comandante da força terrestre na plataforma aérea. Suas responsabilidades

incluem o seguinte:

● Prevenir fratricídio do pessoal do solo.

● Certifique-se de que as solicitações não interferem com séries recebidas,

outras aeronaves ou operações navais.

●  Determinar  os  meios  de  suporte  ao  fogo  para  ser  empregado  em

coordenação com o comandante apropriado e os membros da equipe.

● Determine, enquanto coordena com a equipe de comando, acrescentou

medidas de segurança ou controle necessário então transmiti-los para os

elementos terrestres apropriados (ESTADOS UNIDOS, 2015, pg 3-9).

O  Manual  FM  71-1,  “Tanks  and  Mechanized  Infantry  Company  Team”

(Companhia de Tanques e Infantaria Mecanizada, tradução livre), apesar de ter sido

revogado, possui um apêndice inteiro dedicado ao assunto prevenção ao fratricídio.

Abaixo a Seção “5” do Anexo “D” do referido manual que trata somente de Técnicas

de Prevenção ao Fratricídio:

Conforme discutido no Apêndice C deste manual,  os líderes de todas as

unidades, incluindo as equipes da Companhia, devem identificar e avaliar os

riscos que enfrentarão em situações táticas e de treinamento. Em seguida,

devem desenvolver  e  implementar  controles para limitar  ou,  se possível,

eliminar  os  perigos.  O  processo  de  avaliação  de  risco  de  cinco  etapas

delineado no Apêndice C também é aplicável para determinar o risco de

fratricídio. A lista a seguir fornece exemplos de técnicas de prevenção de

fratricídios que as equipes da Companhia podem usar:

●  Certifique-se  de  que  todos  os  soldados  entendam  as  formações  e

esquemas de manobra empregadas nas unidades adjacentes.

●  Mantenha  os  soldados  calmos  e  confiantes,  garantindo  que  eles

entendam claramente as situações amistosas.

●  Usar  sinais  para  fazer  a  confirmação  dupla  de  avistamentos  inimigos

antes do engajamento; no entanto, evite ficar muito hesitante para disparar.

● Implementar  e impor o status de controle direto de armas de fogo da

unidade (ARMAS LIVRES, PORTE DE ARMAS OU ARMAS SOB ORDEM).

● Sempre que a situação inimiga for vaga, implemente um nível de status de

controle de armas mais restritivo,  mas não tire a iniciativa de elementos

subordinados.

●  Para  evitar  "surpresas"  no  campo  de  batalha  quando  os  soldados

estiverem cansados, garanta que recebam mais, não menos, informações

de  inteligência  e  orientação  operacional.  No  entanto,  não  os  supere  ou
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sobrecarregue-os com informações irrelevantes (ESTADOS UNIDOS, 1998,

pg 247).

O  manual  ATP  3-90.1,  “Armor  and  Mechanized  Infantry  Company  Team”

(Blindados e  Companhia  de Infantaria  Mecanizada,  tradução livre)  de  2016 veio

substituir  o  manual  acima,  e  o  termo  “fratricídio”  é  citado  por  34  vezes,  sendo

extremamente relevante nas Operações que envolvem o emprego de tropas com

características  semelhantes  ao  Esquadrão  de  Cavalaria  Paraquedista.  Seguem

abaixo a transcrição de um trecho da Seção III,  Proteção e de como planejar e

implementar medidas de prevenção ao fratricídio:

O  EMPREGO  DE  TÉCNICAS  DE  SEGURANÇA,  INCLUINDO  A

PREVENÇÃO AO FRATRICÍDIO.

As condições operacionais muitas vezes impõem riscos significativos

aos soldados através da maior probabilidade de um evento acidental. Em

um Teatro  de  Operações  extremo,  o  perigo  eleva  o  nível  de  risco  com

equipamento e pessoal.  Os líderes devem conhecer seus soldados e as

tripulações  devem  ser  treinadas.  Os  operadores  devem  saber  as

capacidades e limitações de suas plataformas e sistemas.

Para manter um ritmo operacional contínuo, os comandantes devem

saber empregar pessoal e equipamentos. Ao planejar suas operações os

comandantes devem:

● Considerar os limites da resistência humana e as condições ambientais.

● Equilibrar os possíveis benefícios das operações apoiadas e continuadas

com o nível de risco.

● Não aceitar riscos desnecessários.

● Realizar operações de alto risco somente quando o ganho potencial ou

benefício supere a perda potencial.

Incluir  o  fator  segurança  nas  operações,  através  da  função  de

combate de proteção e do processo de gestão, oferece uma oportunidade

para  identificar  e  avaliar  riscos  para  a  força  e  desenvolver  medidas  de

redução  de  riscos.  A  responsabilidade  pela  segurança  começa  com  o

comandante  e  continua  através  da  cadeia  de  comando  para  todos  os

indivíduos. A gestão do risco funciona melhor quando todos os líderes e

soldados  recebem  treinamento  para  reconhecer  perigos  e  implementar

controles para reduzir ou mitigar riscos em suas operações cotidianas.

Fratricídio é a morte não intencional de pessoal amigo por poder de

fogo amigo. O destrutivo poder e alcance de armas modernas, juntamente

com a alta intensidade e ritmo rápido de combate, aumentam o potencial

para  fratricídio.  Manobras  táticas,  terreno  e  condições  climáticas  podem

aumentar o perigo de
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fratricídio.

PLANEJAR  E  IMPLEMENTAR  MEDIDAS  DE  PREVENÇÃO  DE

FRATRICÍDIO

O  comandante  deve  ser  pro-ativo  na  redução  do  risco  de

fratricídio/fogo  amigo  e  para  evitar  vítimas  não  combatentes.  Ele  tem

inúmeras  ferramentas  para  ajudá-lo  neste  esforço:  treinamento  de

identificação  para  veículos  de  combate  e  aeronaves,  a  postura  de

segurança de armas da unidade, o status de controle de armas, marcas de

reconhecimento,  e  uma consciência  situacional  comum.  Conhecimento  e

emprego das Regras de Engajamento aplicáveis são os principais meios de

prevenção de baixas de não combatentes. (ESTADOS UNIDOS, 2016,  pg

6-6 e 7-9).

3.2 Exército Francês

Tomando por base o Exército Francês, no manual CDT 24.201 - Doutrina de

Implementação  do  PC  do  Grupo  de  Batalha  Conjunta,  uma  citação  do  termo

fratricídio conforme a seguir:

O drone de inteligência de contato (DRAC) pode participar da vigilância de

uma área,  busca  por  pistas,  contribuindo  para a  avaliação  dos  danos e

busca de informações no contato. Ele participa também para a inteligência

objetiva, por natureza urgente (proteção da força, risco de dano colateral,

risco de fogo fratricida) (FRANÇA, 2012, pg 77).

3.3 Exército Brasileiro

 Em  nosso  Exército  o  Apêndice  “A”  do  EB70-MC-10.354,  o  Manual  de

Campanha do Regimento de Cavalaria Mecanizado, muitas considerações sobre a

prevenção de incidentes de fratricídio e fogo amigo. Seguem transcritas abaixo a

Identificação do Risco de Fratricídio e Medidas Preventivas, extraídas do referido

manual:

IDENTIFICAÇÃO  DO  RISCO  DE  FRATRICÍDIO  E  MEDIDAS

PREVENTIVAS

A.4.1.  A  redução  do  risco  de  fratricídio  começa  durante  a  fase  de

planejamento de uma operação e continua ao longo de sua preparação e na

execução. Ela deve ser preocupação em todos os escalões, durante cada

fase da operação.

A.4.2. Os riscos identificados devem ser comunicados claramente à cadeia
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de  comando,  de  forma  que  a  taxa  de  risco  da  operação  possa  ser

minimizada.

A.4.3.  Serão abordadas, a seguir, algumas considerações que influenciam

na  identificação  do  risco  e  algumas  medidas  que  o  comandante  pode

implementar para que o processo de identificação do risco possa ser mais

efetivo  e  ajude  a  impedir  que  os  incidentes  de  fratricídio  e  fogo  amigo

aconteçam em sua unidade.

A.4.3.1 Na Fase de Planejamento e Preparação

A.4.3.1.1Quando  o  planejamento  completo  da  operação  é  bem

compreendido  pelo  Rgt,  o  risco  de  ocorrer  fratricídio  é  minimizado.  As

seguintes considerações indicarão ao Cmt o potencial de fratricídio em uma

determinada operação:

a) o conhecimento da situação do inimigo;

b) o conhecimento da situação das tropas amigas;

c) a intenção clara do Cmt Rgt e seu conhecimento por todos os escalões;

d) a complexidade da operação e o grau de sincronização atingido; e

e) o tempo de planejamento disponível para cada escalão.

A.4.3.1.2  Os  esquemas  de  manobra  devem  representar  claramente  o

conceito  da  operação,  utilizando  convenções  gráficas  e  medidas  de

coordenação  e  controle  regulamentares,  de  forma  que  os  subordinados

possam compreendê-las corretamente. Como tal, os esquemas de manobra

podem ser uma ferramenta na redução do risco de fratricídio, ao  eliminar

conflitos de setores de tiro, zonas de ação, direção de ataque e itinerários

de tropas.

A.4.3.1.3 Os seguintes fatores podem contribuir para diminuir o risco de

fratricídio durante o processo de preparação:

a) quantidade e tipo de ensaios realizados;

b) nível de treinamento e de eficiência em combate das peças de manobra e

de seus integrantes;

c)  existência  de  laços  táticos  e  de  relacionamento  habitual  entre  as

subunidades e frações que realizarão a operação; e

d) o grau de resistência a esforços físicos intensos e prolongados das tropas

que realizarão a operação.

A.4.3.1.4 Reuniões de coordenação, de sincronização e ensaios são

ferramentas primordiais na identificação e na redução do risco de fratricídio.

As seguintes observações devem ser consideradas:

a)  utilizar  ordens  claras  e  concisas  nas  reuniões  de  coordenação  e

sincronização e nos ensaios, para assegurar que os subordinados saibam

onde estão os riscos de fratricídio e o que fazer para reduzi-los ou eliminá-
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los;

b) realizar reuniões com os comandantes subordinados para assegurar que

eles  compreendam  a  intenção  do  comandante  do  RC  Mec.  Destacar,

durante  as  reuniões,  as  áreas  mais  propensas  à  confusão,  detalhar  as

partes  que  julgar  complexas,  ou  que  possam  gerar  erros  nos  seus

planejamentos;

c)  divulgar  a  intenção  do  comandante  também  para  os  escalões  mais

baixos,  como  Pel  e  Seç  e  certificar-se  de  que  ela  foi  corretamente

compreendida;

d)  a  quantidade  e  o  tipo  de  ensaios  que  a  unidade  conduz  podem

determinar a identificação, ou não, de riscos de fratricídio; e

e)  os  ensaios  devem  estender-se  a  todos  os  escalões  de  comando  e

envolver, no mínimo, todos os elementos chave da operação.

Fase de Execução

Durante a execução da operação, a capacidade de rapidamente analisar o

risco de fratricídio e intervir para impedi-lo são fundamentais para enfrentar

situações  imprevistas.  Os  seguintes  fatores  devem ser  considerados  na

avaliação do risco de fratricídio, após o início da operação:

a) a visibilidade entre unidades vizinhas;

b) o nível de obscurecimento do campo de batalha;

c)  a  habilidade  ou  inabilidade  da  tropa  para  identificar  corretamente  os

alvos;

d) as semelhanças e as diferenças de equipamento, veículos e uniformes

entre as forças amigas e o inimigo;

e) a densidade de veículos no campo de batalha;

f) o ritmo do combate; e

g) a facilidade de identificação no terreno das Mdd Coor Ct estabelecidas. O

perfeito acompanhamento da situação do combate e a divulgação de sua

evolução  para  todos  os  escalões  envolvidos  na  operação  são  fatores

chaves na redução do risco de fratricídio. Devem constar das NGA medidas

para auxiliar  os Cmt,  de todos os escalões e das viaturas blindadas,  no

processo  de  acompanhamento  da  situação  do  combate.  Essas  medidas

podem incluir:

a) a permanente escuta da rede do Esc Sp;

b) a comunicação rádio entre subunidades e frações vizinhas;

c) o conhecimento preciso da localização de todas as peças de manobra;

d) a troca constante de elementos de ligação com as unidades vizinhas e o

Esc Sp e, entre o Cmdo Rgt e as peças de manobra, quando for o caso; e

e) a permanente atualização das planilhas de combate, cartas de situação e

outros documentos (BRASIL, 2020, Pg A-5 - A-6).
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Diante  do  exposto  conclui-se que   a  coleta  documental,  empregada  para

permitir a formação do alicerce bibliográfico e documental do presente trabalho, em

nosso  Exército  e  em Exércitos  de  Nações  Amigas,  é  suficiente  para  atender  a

resolução do problema apresentado no presente trabalho.  

A  comparação  dos  manuais  antigos,  até  chegar  ao  manual  em vigor  dos

países amigos em tela, foi fundamental para entender a evolução do entendimento

da doutrina e responder, a contento, o problema apresentado neste trabalho. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Da análise do referencial teórico apresentado no capítulo anterior, que versa

sobre  as  medidas  de  prevenção  ao  fratricídio no  lançamento  dos  Materiais  de

Emprego  Militar,  na  seleção  das  zonas  de  lançamento,  passando  pelo

estabelecimento da cabeça de ponte, o apoio de fogo, comando e controle a partir

do emprego de drones até as medidas mais elementares relacionadas a habilitação

dos  quadros  para  a  execução  dos  trabalhos,  a  compreensão  da  intenção  do

comandante  e  o  limite  natural  das  capacidades  físicas  do  ser  humano  no

cumprimento  da  missão,  pode-se  concluir  que  para  a  formulação  de  medidas

eficazes  de  prevenção  ao´fratricídio  se  faz  necessário  um  estudo  profundo  da

operação nas diversas funções de combate.

O  fratricídio  é,  assim  como  qualquer  evento  acidental,  fruto  de  uma

conjugação de fatores, que levam a erros individuais ou coletivos que culminam na

baixa de tropa amiga.  Para que seu risco seja melhor  gerenciado,  estes  fatores

devem ser minimizados. Ao se verificar a bibliografia de exércitos de nações amigas

constata-se que o assunto precisa ser estudado com maior aprofundamento posto

que, de um modo geral, o assunto é incipiente apesar da necessária preocupação

que deve existir por parte de qualquer tropa sobre fratricídio.

Considerando  o  cenário  atual  de  ampla  cobertura  não  só  das  mídias

tradicionais, mas também por parte das mídias sociais, e da publicidade de dados e

imagens dos conflitos e das atividades militares em geral, é imperativo que se façam

esforços para minimizar o fratricídio ao máximo, de forma a manter o moral da tropa

elevado e não mitigar o apoio da opinião pública às operações militares.

Uma  conclusão  deste  trabalho  é  que  o  combate  ao  fratricídio  deve  ser

encarado com um programa a ser incentivado constantemente, de forma a se criar
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uma mentalidade, se inserindo na doutrina militar, nas TTP individuais no combate,

nas  medidas  de  coordenação  e  controle  criadas  pelo  comando  e  nas  ações

fiscalizadoras frutos da ação de comando dos comandantes.

Ao  mesmo  tempo,  a  presença  de  materiais  que  facilitam  a  identificação

positiva de tropas amigas, seja por parte de aeronaves em apoio aéreo, seja por

tropas  embarcadas,  ou  por  tropas  a  pé  é  de  vital  importância  para  que  sejam

evitadas  baixas  por  fogo  amigo.  A  utilização  de  materiais  com  alta  tecnologia

agregada, ou mesmo a utilização de produtos feitos de maneira improvisada pela

tropa, desde que devidamente coordenadas entre as tropas adjacentes e com os

respectivos comandantes, podem permitir a identificação positiva das tropas amigas,

evitando a ocorrência de baixas não desejadas.

Os  manuais  dos  Exércitos  de  Nações  amigas  também são  unânimes  em

afirmar a importância do treinamento do pessoal, de modo a preparar os efetivos

envolvidos  em  todas  as  etapas  da  operação  aeroterrestre.  O  treinamento  irá

condicionar  os  militares  a  emitir  uma  resposta  psicomotora  adequada  frente  a

eventuais crises que venham aparecer. A resposta adequada a essas crises será o

elemento que evitará o fratricídio e seus efeitos nocivos sobre a tropa e as nossas

operações.

5. CONCLUSÃO

O  presente  estudo  não  encerra  o  debate  sobre  as  diversas  medidas  de

prevenção ao fratricídio na tropa de Cavalaria Paraquedista. O avanço tecnológico,

sem dúvidas, vai prover novas medidas que vão garantir a sobrevivência dos nossos

militares  em combate.  É  necessário  que  o  nosso  Exército  aplique  recursos  em

tecnologias  internacionais  e  que  também  desenvolva,  via  Indústria  Nacional  de

Defesa,  meios  que  vão  evitar  o  fratricídio.  Tudo  para  garantir  a  integridade  do

principal recurso que  o Exército  Brasileiro possui:  O homem. A complexidade da

Operação  da  Tropa,  objeto  deste  estudo,  e  a  complexidade  dos  combates

modernos, que ocorrem em ambientes densamente povoados, vão exigir medidas

de vanguarda tecnológica para que a Tropa Armada alcance os seus objetivos.

É importante ressaltar que o Exército Brasileiro, neste esforço de desenvolver

uma doutrina para o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, está alinhado com um

esforço  global  que  visa  obter  tropas  de  assalto aptas  a  reconhecer,  garantir  a
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segurança,  atacar  e  defender,  tudo  dentro  do  contexto  de  uma  Brigada

Paraquedista.  Os  Estados  Unidos,  por  exemplo,  utilizaram  os  termos  “Cavalry

Squadron” pela primeira vez na doutrina aeroterrestre americana no manual “FM 3-

99” do ano de 2015, que substituiu o manual “FM 90-26” que é de 1990. A Itália

possui o seu tradicional “Reggimento Savoia Cavallerie”, que se tornou a tropa de

Cavalaria Paraquedista do Exército  Italiano a partir  de 20 de Setembro de 2013

(BARDUANI, 2017), possuindo apenas 8 anos nas lides aeroterrestres. O fato do

Exército  Brasileiro  estar  trabalhando para constituir  uma doutrina adequada para

uma  tropa  de  Cavalaria  Paraquedista,  sem  dúvidas,  coloca  a  nossa  Força   na

vanguarda  do  desenvolvimento  doutrinário  de  tropas  paraquedistas  ao  redor  do

mundo. 
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APÊNDICE 

PREVENÇÃO DE INCIDENTES DE FRATRICÍDIO E DE FOGO AMIGO

A.1 O RISCO DE FRATRICÍDIO NO COMBATE MODERNO

A.1.1  O  campo  de  batalha  moderno  é  mais  letal  que  qualquer  um  da  história

conhecida.  O  ritmo  das  operações  é  muito  rápido  e  a  natureza  não  linear  das

operações cria desafios para o comando e controle das unidades.

A.1.2  A  precisão  e  a  letalidade  das  armas  modernas  tornaram  possível  o

engajamento e a destruição de objetivos a grandes distâncias. Porém, ao mesmo

tempo  que  a  tropa  possui  uma  grande  capacidade  para  adquirir  alvos  com

equipamentos,  por  vezes  não  é  possível  identificá-los  com  precisão  e,  em

consequência,  pode-se engajar  e  destruir  tropas amigas,  antes mesmo que seja

possível perceber o engano.

A.1.3  Soma-se a isso o problema do obscurecimento do campo de batalha,  em

função da destruição de viaturas e da queima de combustível,  das explosões de

granadas  e  o  uso  de  fumígenos,  o  que  se  torna  um  fator  crítico  sempre  que

equipamentos de visão térmica são empregados na localização e identificação de

alvos.  A  chuva,  a  névoa  e  a  fumaça  também  degradam  a  capacidade  de

identificação e avaliação de alvos.

A.1.4 No campo de batalha moderno, a identificação visual não pode ser o critério

único  de  identificação  de  alvos  a  grandes  distâncias,  uma  elevada  consciência

situacional deve ser mantida, a fim de minimizar a ocorrência do fratricídio.

A.2 DEFINIÇÕES BÁSICAS

A.2.1 INCIDENTE DE FRATRICÍDIO

A.2.1.1  Um incidente de fratricídio ocorre, quando armas amigas são empregadas

com a intenção de matar o inimigo, destruir seu equipamento ou suas instalações,

porém, de forma imprevista e não intencional, resultam em morte ou sério dano a

pessoal amigo.

A.2.2 INCIDENTE DE FOGO AMIGO

A.2.2.1 O incidente de fogo amigo é similar ao fratricídio, porém o ataque não causa

baixas ou danos sérios.

A.2.3 CONSCIÊNCIA SITUACIONAL

A.2.3.1  Para  fins  de  redução  de  incidentes  de  fratricídio  e  de  fogo  amigo,  a

consciência situacional é o conhecimento e a compreensão permanente da situação

tática na zona de ação da tropa considerada, nas zonas de ação vizinhas ou áreas
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de interesse para ela.

A.2.3.2  O  conhecimento  e  a  compreensão  da  situação  tática  devem  ser

constantemente buscados por todos os integrantes do Esqd C Pqdt, particularmente

pelos integrantes das frações em 1º escalão.

A.2.3.3  A consciência situacional permite a todos os integrantes de uma tropa a

avaliação oportuna,  precisa, atualizada e relevante na identificação e avaliação de

forças inimigas, de forças amigas e de elementos neutros.

A.2.4 IDENTIFICAÇÃO DO ALVO

A.2.4.1  Identificar  o  alvo é caracterizar,  de forma precisa e oportuna,  um objeto

detectado na zona de ação de uma tropa ou nas zonas de ação vizinhas, como

amigo, neutro ou inimigo. A identificação servirá de apoio à decisão do comandante

da tropa considerada, para ordenar a abertura ou não de fogo.

A.2.5 IDENTIFICAÇÃO DE COMBATE

A.2.5.1 Identificação de combate é o processo de emprego conjunto da consciência

situacional (saber onde as forças amigas, inimigas e elementos neutros encontram-

se)  e  da  identificação  do  alvo  (confirmar  que  a  assinatura  do  alvo  detectado  é

coerente com o inimigo), de forma a garantir, com segurança, a tomada de decisão

para destruí-lo ou neutralizá-lo, se for o caso.

A.2.6 DETECTAR, IDENTIFICAR, DECIDIR, ENGAJAR E AVALIAR (DIDEA)

A.2.6.1  O DIDEA é  um processo  sistematizado  e  padronizado  de  cinco  etapas,

empregado na abordagem, identificação e engajamento de alvos. Ele contribui para

evitar  o  tiro  impulsivo  sobre  um alvo  não corretamente  identificado,  ou  que não

possa  ser  precisamente  caracterizado  como  inimigo,  em  um  ambiente  com  a

presença de forças amigas ou neutras.

A.2.6.2  O processo deve ser treinado e verificado por ocasião dos ensaios para a

missão,  particularmente  pelos  elementos  de  manobra  do  Esqd  C  Pqdt,  e  pelos

observadores avançados dos fogos de apoio. Ele deve ser empregado por todos os

integrantes  do  Esqd  C  Pqdt,  de  forma  individual,  pelas  guarnições  de  armas

coletivas  e  pelas  tropas em 1º  escalão e  recomendações sobre  o  seu emprego

devem constar do planejamento para redução de incidentes de fratricídio ou de fogo

amigo.
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A.3 MEDIDAS PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE FRATRICÍDIO

A.3.1 O princípio fundamental para a prevenção de incidentes de fratricídio e de fogo

amigo pelo Esqd C Pqdt é simples:  Os elementos de manobra e de apoio de fogo

devem  saber,  a  todo  momento,  quem  são  e  onde  estão  os  seus  elementos

subordinados,  as  forças  amigas  e  o  inimigo  que  querem destruir  ou  neutralizar

(consciência situacional atualizada constantemente).

A.3.2 As medidas abaixo proporcionam para o esquadrão um guia para a redução

do risco  de fratricídio.  Elas  não são medidas impositivas,  nem se pretende que

restrinjam  a  iniciativa  do  Cmt  e  devem  ser  aplicadas  com  base  no  estudo  da

situação tática e nos fatores da decisão:

a) identificação e avaliação do risco real de fratricídio, durante o estudo da situação,

o qual deve ser expresso na O Op ou nas ordens fragmentárias;

b)  manter-se  constantemente  informado  sobre  a  situação  tática  utilizando

informações reais e atualizadas, a fim de localizar as peças de manobra, as áreas

restritas (minas, obstáculos, fogos), as áreas contaminadas por agentes químicos

(gás e fumaça) e acompanhar alterações nos fatores da decisão;

c) assegurar a correta identificação dos alvos e efetivo controle de fogo nas frações;

d)  estabelecer  uma  norma  de  comando  que  enfatize  e  estabeleça  medidas  de

prevenção de fratricídio e assegure que os comandantes, em todos os escalões,

verifiquem constantemente o cumprimento de ordens e o padrão de desempenho

individual e coletivo, a fim de evitar que os efeitos da fadiga de combate, da tensão

emocional  e  do  desgaste  físico  possam  comprometer  a  segurança  da  tropa

(lembrando que quanto menor a experiência de combate do Esqd, maior a atenção a

ser dada a esses efeitos);

e)  reconhecer  os  sinais  de  tensão do campo de batalha e manter  a  coesão da

unidade, atuando rápida e efetivamente para aliviar a tensão;

f)  programar  instruções  individuais,  coletivas  e  para  Cmt  de  frações  sobre

conscientização do risco de fratricídio,  identificação e reconhecimento de alvos e

disciplina de fogo, com ênfase na prática de exercícios de identificação de alvos;

g)  estabelecer  um  plano  de  operações  simples,  claro  e  coerente  com  as

possibilidades do esquadrão;

h) expedir ordens concisas e claras;

i)  utilizar  a  NGA  do  Esqd  C  Pqdt,  para  simplificar  a  expedição  de  ordens  e,

periodicamente,  determinar  sua  atualização,  verificando  sua  coerência  com  a
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doutrina  em  vigor,  se  adota  as  normas,  símbolos  e  convenções  cartográficas

regulamentares e, se está de acordo com as ordens emanadas pelo Esc Sp;

j) buscar o máximo de tempo para o planejamento dos Cmt subordinados;

k)  utilizar  vocabulário  corrente  e  de  fácil  entendimento  pela  tropa,  terminologia

correta e prevista na doutrina e Mdd Coor Ct padronizadas;

l) assegurar a perfeita compreensão de todos escalões envolvidos, da intenção do

Cmt e do planejamento expedido para a operação;

m) planejar do emprego das comunicações de forma correta e clara, com previsão

da  duplicação  dos  meios  de  comunicações  para  situações  de  emergência,

principalmente na ligação OA - O Lig - CCAF;

n)  planejar  a  localização  do  PCT  onde  o  comandante  do  esquadrão  possa

efetivamente intervir na condução do combate;

o)  designar  e empregar  oficiais/elementos de ligação,  quando necessário  para a

condução da operação;

p) atribuir missões e estabelecer objetivos claros e compatíveis com o valor da tropa

que deverá conquistá-los;

q) realizar ensaios em todos os níveis, sempre que o tempo disponível o permitir;

r)  manter-se  informado,  durante  o combate,  da  sua posição,  de  seus elementos

subordinados e dos elementos vizinhos, sincronizando o deslocamento tático das

peças de manobra e, no caso de desorientação, solicitar imediatamente a ajuda de

seus auxiliares ou de seu Esc Sp;

s) discutir os incidentes de fratricídio nas críticas após o combate, explorando as

experiências  de  seus  subordinados  e  colhendo  ensinamentos  para  operações

futuras; e

t)  incluir  o risco de fratricídio como fator chave na análise do terreno,  durante o

estudo de situação.

A.4 ENFRENTANDO UM INCIDENTE DE FOGO AMIGO

A.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

- O esquadrão ou seus elementos Cmb, Ap Cmb ou Ap Log podem ser envolvidos

em um incidente de fogo amigo como vítima, como executante do fogo ou como um

observador.

A.4.2 MEDIDAS RECOMENDADAS PARA A TROPA QUE FOR VÍTIMA DE FOGO

AMIGO

a) reagir ao fogo até que ele seja reconhecido como fogo amigo;
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b) cessar fogo;

c) executar ações imediatas para proteger os soldados e as viaturas;

d) utilizar os sinais convencionados para o reconhecimento visual,  na direção da

tropa que realiza os disparos, na tentativa de fazê-la cessar fogo; e

e) informar ao Esc Sp que sua tropa está recebendo fogo amigo, a localização e a

direção  dos  veículos  ou  da  tropa  que  realiza  os  disparos  e,  se  possível,  a

identificação da tropa que está atirando.

A.4.3 MEDIDAS A SEREM ADOTADAS QUANDO A TROPA ENGAJA PELO FOGO

UMA FORÇA AMIGA

a) cessar fogo; e

b) informar ao Esc Sp a força amiga engajada (se não for identificada, informar valor,

tipo de viaturas e outros dados disponíveis); a localização da sua tropa e a da força

engajada; a direção e distância dos elementos engajados; o tipo de fogo realizado; e

o efeito dos fogos nos alvos atingidos.

A.4.4  AÇÕES  RECOMENDADAS  PARA  UMA  FORÇA  QUE  OBSERVA  UM

INCIDENTE DE FOGO AMIGO

a) buscar cobertura e proteção para sua tropa;

b) usar o sinal de “cessar fogo”, na direção da unidade que dispara;

c)  informar  o  Esc  Sp  a  identificação  da  força  amiga  comprometida  (se  não

identificada, informar tipo e quantidade de veículos e outros dados disponíveis); a

localização do incidente; a direção e distância da unidade engajada e da força que

atira; o tipo de fogo e seu efeito nos alvos atingidos; e

d) providenciar auxílio, se necessário (quando sua tropa já estiver em segurança).

A.4.5 RESPONSABILIDADES DOS COMANDANTES

A.4.5.1  Nas  situações  que  envolvem o  risco  de  fratricídio  e  de  fogo  amigo,  os

comandantes de todos os escalões devem estar preparados para entrar em ação

imediatamente, a fim de prevenir vítimas e danos ou destruição do  equipamento. As

seguintes ações são recomendadas em situações de

fratricídio:

a) identificar o incidente e ordenar às partes envolvidas que cessem o fogo;

b) avaliar a taxa de risco da situação rapidamente; e

c) identificar e implementar as medidas para impedir que o incidente se repita.

A.5 IDENTIFICAÇÃO DE COMBATE

A.5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
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A.5.1.1  A incorreta identificação de alvos ou a incorreta identificação de combate

são as principais causas de incidentes de fratricídio ou de fogo amigo.

A.5.1.2 O Esqd C Pqdt e seus elementos subordinados são vulneráveis à ocorrência

de tais incidentes, que deverão ser combatidos com um detalhado planejamento, um

rigoroso  treinamento  e  um cerrado  acompanhamento  dos  riscos  envolvidos  nas

operações e nos incidentes que venham a ocorrer.

A.5.1.3  Todos  os  elementos  empregados  em  1°  escalão  devem  conhecer  as

características e a forma de atuação da tropa inimiga e de seus equipamentos que

poderão operar na Z Aç do esquadrão. Eles devem saber identificar as silhuetas em

diversas situações e caracterizá-las como um alvo inimigo ou não, de forma precisa

e oportuna.  A correta caracterização dos alvos é assunto que deve constar  dos

planejamentos de instrução, dos ensaios e das inspeções previstas pelo  Esqd C

Pqdt,  antes  da  execução  das  operações,  como  forma  de  reduzir  o  risco  de

incidentes de fogo amigo ou de fratricídio.

A.5.1.4 A identificação de combate deve ser considerada prioritária no planejamento

e na instrução da tropa que vai entrar em combate, como medida preventiva para a

redução  dos  riscos  de  incidente  de  fogo  amigo  e  de  fratricídio.  Influem

decisivamente na identificação de combate a capacidade de caracterização visual de

alvos e a consciência situacional permanentemente atualizada, em todos os níveis,

dos elementos de manobra e de apoio de fogo.

A.5.2 MEDIDAS DE IDENTIFICAÇÃO DE COMBATE

A.5.2.1  As medidas de identificação de combate, normalmente, são estabelecidas

pelo mais alto escalão da F Ter no TO ou área de operações, devendo constar do

planejamento de redução de incidentes de fratricídio e de fogo amigo do  Esqd C

Pqdt. Caso não sejam estabelecidas por aquele escalão, o Esqd deverá estabelecer

essas  medidas  para  os  seus  elementos  subordinados,  antecedendo  os

planejamentos operacionais. Todos os elementos do  Esqd devem estar de posse

dessas medidas, antes da emissão de suas ordens de operações, de forma que os

elementos subordinados possam entendê-las corretamente e ter a oportunidade de

implementar  todas  as  medidas  estabelecidas  antes  de  entrar  em combate.  Elas

devem ser difundidas pelo Esqd C Pqdt para todos os seus elementos subordinados

ou em apoio e para as tropas vizinhas.

A.5.2.2 As medidas de identificação de combate devem ser coerentes com as regras

de engajamento estabelecidas e não devem interferir indevidamente nas frações de
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combate, tolhendo a iniciativa e a responsabilidade individual no engajamento de

ameaças ou do inimigo.

A.5.2.3  Não  existe  um  sistema  de  identificação  de  combate  perfeito.  Mas  o

planejamento e o emprego de medidas e procedimentos de identificação de combate

pode contribuir para uma maior eficácia em combate e para a redução do risco de

fratricídio e de fogo amigo. 

 Fig A-1 – Identificação de combate

A.5.2.4  Um  sistema  de  identificação  de  combate  deve  incluir  a  consciência

situacional;  a  compreensão  da  doutrina;  as  táticas,  técnicas  e  procedimentos

adotados;  as  regras  de  engajamento  padronizadas  e  a  tecnologia  disponível

(equipamentos)  para  a abordagem direta  da  prevenção do fratricídio.  Embora  já

existam tecnologias eficazes, para auxiliar na identificação de combate, deve ser

considerado  que  nem  todas  as  forças  presentes  em  um  teatro  ou  área  de

operações, ou em uma determinada Z Aç, disponham desses equipamentos.

A.5.2.5 O Esqd C Pqdt pode empregar sinais e marcas para a identificação de suas

tropas, que podem permitir a identificação a distância, e evitar o fogo amigo e o

fratricidio. Os sinais e marcas devem ser estabelecidos pelo Comandante do Esqd C

Pqdt (se este julgar necessário) e podem possuir um determinado período de tempo

para seu uso.  Qualquer modificação nas marcas, no seu posicionamento ou no

período determinado de uso, não autorizada pelo escalão que as determinou, as
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invalida  como  meio  de  prevenção  ao  fratricídio.  Este  anexo  não  disponibilizará

modelos das referidas marcas para não induzir  o Cmt do Esqd C Pqdt  a seguir

referências que podem facilmente ser assimiladas e compreendidas pelo inimigo.  

A.5.2.6  Outra consideração importante é que, nenhuma das tecnologias em uso,

disponíveis ou em desenvolvimento, realmente identifica o inimigo, elas só podem

identificar o amigo ou o desconhecido.

A.5.2.7  Nenhuma  tecnologia  de  identificação  de  combate  substitui  a  decisão

humana. O dado oferecido por qualquer sistema eletrônico deve servir de subsídio e

não  como  uma  decisão  pronta.  A  fase  decisão  do  DIDEA  jamais  deverá  ser

delegada a uma máquina.

A.5.3 REGRAS DE ENGAJAMENTO DE ALVOS

A.5.3.1  As  regras  de  engajamento  de  alvos  (REA)  definem as  circunstâncias  e

limitações sob as quais uma tropa (ou seus integrantes) poderá iniciar e/ou continuar

um engajamento com outras forças encontradas em sua zona de ação. Caso não

sejam  previstas  pelo  escalão  superior  do  Esqd,  caberá  à  SU  estabelecê-las,

implementá-las e informar aos elementos vizinhos.

A.5.3.2  As  REA  crescem  de  importância  nas  Operação  de  Cooperação  e

Coordenação  com  Agências  (OCCA)  e  refletem  os  limites  do  mandato  legal

concedido para a operação, as legislações internacionais e outras considerações

operacionais, tendo como principal preocupação as restrições sobre o uso da força.

A.5.3.3 As REA são a forma pela qual o Cmt Esqd C Pqdt transmite as orientações

legais,  políticas,  diplomáticas  e  militares  sobre  o  emprego  da  força  aos  seus

elementos subordinados. Caso não as receba do Esc Sp, o Cmt Esqd C Pqdt deve

estipulá-las  com  extremo  cuidado,  a  fim  de  balancear  as  restrições  legais  e  o

controle do risco de fratricídio, com a necessidade de garantir a segurança de

sua tropa e o cumprimento da missão. A responsabilidade pelas consequências do

emprego  da  força  no  estrito  cumprimento  das  REA  cabe  à  autoridade  que  as

aprovou.

A.5.3.4 Durante a condução das operações, os comandantes, em todos os níveis no

Esqd C Pqdt, devem garantir que seus subordinados apliquem adequadamente as

REA e não realizem ações inadequadas. Em ações de não guerra ou em operações

de guerra em áreas com presença de civis, os danos colaterais provocados pelo

disparo  intencional  de  uma arma de  fogo  poderão  degradar  as  relações  com a

população local, a imprensa e o governo local, comprometendo a operação.
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A.5.3.5  Dependendo do ambiente operacional  onde o Esqd C Pqdt irá operar,  o

conhecimento e a aplicação exata dessas REA será de fundamental  importância

para o êxito da missão. Em função disso, o Cmdo Esqd deve determinar às frações

e aos integrantes da unidade, bem como aos elementos recebidos em apoio ou em

reforço,  a  realização  de  treinamentos  de  reação  ao  engajamento  com  forças

adversas/inimigas  e  ao  contato  com  elementos  neutros,  explorando,

especificamente,  o  ambiente  operacional  onde o  Esqd C Pqdt  irá  atuar.  Devem

constar desses treinamentos situações extremas e complexas, porém realistas, para

preparar a tropa para os engajamentos reais. Os Cmt, em todos os níveis,devem se

certificar de que todos os seus subordinados conhecem e entendem perfeitamente

as REA, antes de envolvê-los em qualquer ação de combate.

A.5.4  IDENTIFICAÇÃO  DE  ALVOS  E  MARCAÇÃO  DE  POSIÇÃO  DA  TROPA

AMIGA  NO  CURSO  DA  OPERAÇÃO  AEROTERRESTRE  E  COM  APOIO  DA

FORÇA AÉREA OU DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

A.5.4.1  No curso da operação aeroterrestre  e com apoio da Av Ex ou da F Ae

podem acontecer grande parte dos incidentes de fogo amigo e de fratricídio, em

função da velocidade das aeronaves, de condições climáticas adversas e de falhas

na identificação da posição da tropa amiga.

A.5.4.2 Para maximizar os efeitos dos sistemas de armas das aeronaves e reduzir a

incidência  de  fratricídio  ou  de  fogo  amigo,  deve  ser  estabelecido  um  eficiente

sistema  de  identificação  da  tropa  amiga  nas  ações  onde  for  previsto  o  apoio

aerotático ou o emprego de aeronaves. Esse sistema deve garantir que a tripulação

da  aeronave  possa  realizar  uma identificação  positiva  de  alvos  terrestres  e  das

posições amigas, antes de disparar suas armas.

A.5.4.3  A  coordenação  entre  a  tropa  terrestre  e  o  elemento  aéreo  requer  o

conhecimento  prévio  de  todos  os  procedimentos  necessários  de  marcação  e

identificação da posição do alvo  e da tropa amiga,  com base em vários fatores

táticos, como:

a)  o  sinal  ou  combinação  de  sinais  utilizados  devem  ser  feitos  com  itens

normalmente transportados pela força que está no solo (verificar se a tropa conduz

para a operação a sinalização correta para o caso de apoio aéreo);

b) os sinais convencionados devem poder ser observados a olho nu ou por meio de

equipamentos optrônicos;

c) os sinais convencionados devem ser treinados pela tropa que está no solo; e
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d)  considerar  sempre  a  influência  de  eventos  atmosféricos  na  visibilidade  da

aeronave para o alvo e para a posição da tropa amiga.

A.5.4.4 Qualquer que seja o método preestabelecido pelo esquadrão para emprego

nessas situações, devem sempre ser adaptados à situação tática e às condições

atmosféricas  existente  no  momento  do  apoio  aéreo.  A  comunicação  terra-ar  é

essencial para coordenar e autenticar os procedimentos de marcação do alvo e da

tropa amiga.

A.5.4.5 Dispositivos tradicionais de sinalização como fumígenos, munição traçante,

bastões de luz química ou luzes de sinalização, espelhos de sinalização e painéis de

identificação de combate no solo podem ser tão eficazes na marcação de posições

amigas quanto sofisticados equipamentos optrônicos. Fatores existentes no local do

apoio,  como a iluminação do solo,  contraste térmico e obstruções intermediárias

podem influenciar a eficácia desses dispositivos luminosos.

A.6 O TREINAMENTO PARA A REDUÇÃO DO FRATRICÍDIO E DO FOGO AMIGO

A.6.1 O risco de incidentes de fratricídio e de fogo amigo só será reduzido por meio

de treinamentos realistas e de ensaios, assegurando que a tropa que vai entrar em

operações atinja os padrões estabelecidos pelo esquadrão.

A.6.2  O planejamento e os treinamentos previstos pelo  Esqd devem enfatizar que

todos  os  comandantes  de  frações  dos  elementos  de  manobra  conheçam  em

detalhes  os  padrões  e  normas  estabelecidos  para  a  redução  de  incidentes  de

fratricídio e de fogo amigo. Os comandantes, em todos os níveis, devem se certificar

de que seus subordinados conhecem e sabem aplicar as normas e regras previstas

para a operação ou as constantes da NGA.

A.6.3 Os assuntos abaixo são sugestões para um programa de treinamento do Esqd

C Pqdt para redução de incidentes de fratricídio e de fogo amigo:

a) realizar o treinamento das fases do DIDEA com todos os integrantes das frações

de manobra do esquadrão, exigindo como padrão de certificação que todos saibam

como detectar, identificar, decidir sobre o engajamento ou não de um alvo, como

engajar e avaliar o resultado dos tiros de suas frações (ou do armamento individual)

sobre esse alvo;

b)  treinar  intensivamente  a  identificação  de viaturas,  armamentos,  equipamentos

diversos, aeronaves e uniformes empregados pelas forças amigas e pelo inimigo, na

Z Aç do Esqd, em situações variadas de luminosidade e distâncias;

c)  treinar os atiradores do armamento coletivo na transmissão e correta execução
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dos comandos de tiro do seu armamento;

d) treinar, em situações diversas, a aplicação das medidas padronizadas para relatar

e parar um incidente de fogo amigo;

e)  treinar  o  correto  entendimento  e  a  aplicação das medidas de coordenação e

controle de fogo;

f) treinar e ensaiar as REA previstas no planejamento do Esqd;

g) treinar pedidos de tiro de Mrt e Art Cmp e a correção desses tiros;

h) realizar treinamentos que levem à correta e detalhada identificação em uma carta

militar de posições ocupadas pela tropa no terreno e, a avaliação de distâncias por

processos expeditos; e

i) realizar treinamentos que adestrem a tropa para identificar com clareza:

- os tiros de seu armamento e os das armas em apoio às suas operações;

- a silhueta das viaturas utilizadas pelas tropas amigas e as do inimigo; e

- o uniforme, armamento e equipamentos individuais diversos utilizados pelas tropas

amigas e os empregos pelo inimigo em sua Z Aç.

j) Realizar exercícios de consciência situacional, para os comadantes de fração.
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