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RESUMO
Este Artigo Cientifico tem por objetivo diminuir o hiato de conhecimento sobre a forma de emprego, tanto
das tropas de cavalaria para com as tropas de aviação, e vice-versa, apresentando o emprego do
Regimento de Cavalaria Mecanizado em conjunto com a Aviação do Exército no Reconhecimento
Aeromóvel. O estudo foi focado em três fatores: o reconhecimento mútuo, as comunicações entre as duas
tropas e a logística integrada. Para isso, este estudo apresentou a organização e os meios de emprego
militar utilizados pela Cavalaria Mecanizada e pela Aviação do Exército Brasileiro, visando prevenir o
fratricídio; apresentou os seus meios de comunicações, identificando as possibilidades de estabelecimento
de comunicações “terra-avião” que permitam a coordenação das ações no campo de batalha; e descreveu
os meios de apoio logístico do Regimento de Cavalaria Mecanizado que podem apoiar as tropas da Aviação
do Exército para o seu emprego continuado em operações de reconhecimento. Finalmente, este trabalho
fez uma breve análise da instrução formal sobre o binômio Cavalaria x Aviação ao longo da carreira do
oficial de cavalaria e identificou algumas oportunidades de melhoria a fim de implementá-la.
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ABSTRACT
This Scientific Article aims to reduce the knowledge gap on the form of employment, both of the cavalry
troops to the aviation troops, and vice versa, presenting the employment of the Mechanized Cavalry
Regiment in conjunction with the Army Aviation in the airborne reconnaissance. The study was focused on
three factors: mutual recognition, communications between the two troops and integrated logistics. For this,
this study presented the organization and military equipments used by the Mechanized Cavalry and by the
Aviation of the Brazilian Army, in order to prevent fratricide; presented its communication equipments,
identifying the possibilities of establishing "ground-to-air" communications that allow the coordination of
actions on the battlefield; and described the logistical support facilities of the Mechanized Cavalry Regiment
that can support Army Aviation troops for their continued employment in reconnaissance operations. Finally,
this paper gave a brief review of the formal instruction on the binomial Cavalry vs Aviation throughout the
career of the cavalry officer and identified some improvement opportunities in order to implement it.
Keywords: Mechanized Cavalry. Reconnaissance. Army Aviation. Helicopter. Reconnaissance and Atack.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente o Exército Brasileiro encontra-se em Processo de Transformação, o
qual tem por objetivo inserir a Força Terrestre na Era do Conhecimento. Ameaças cada
vez mais difusas e de difícil previsão, as quais podem se apresentar desde situações de
Paz Estável até uma situação extrema de Guerra, exigem da Força Terrestre do presente
as

características

de

flexibilidade,

adaptabilidade,

modularidade,

elasticidade

e

sustentabilidade. Essas características favorecerão a aquisição das capacidades
necessárias para que a Força Terrestre possa ser empregada em Operações no Amplo
Espectro dos Conflitos de forma gradual e proporcional à ameaça.
Dentro do contexto das operações terrestres, existem ações que são comuns a
qualquer operação, podendo ser desencadeadas tanto nas Operações Básicas, como nas
Operações Complementares. Dentre estas ações destaca-se o Reconhecimento, ação
que tem por finalidade obter dados e informações em um dado Teatro de Operações ou
Área de Operações com a finalidade de apoiar o escalão superior no processo de tomada
da decisão. Para tanto, pode-se lançar mão de meios terrestres, aéreos e aquáticos para
obter tais dados.
É verdade que a maior parte dos elementos da Força Terrestre podem realizar
ações de

reconhecimento, mas “as

unidades de

cavalaria

mecanizadas são

especificamente organizadas, equipadas e instruídas para cumprirem tais missões”
(BRASIL, 2014, p.7-2), sendo portanto o elemento mais apto a cumprir esta missão.
Com a recriação da Aviação do Exército em 1986, a Força Terrestre adquiriu a
capacidade de atuar na 3ª dimensão do Espaço de Batalha. Os meios aéreos vieram com
a finalidade de multiplicar o Poder de Combate do Exército, podendo ser empregados em
operações de combate, apoio ao combate e apoio logístico. Dentro das possibilidades da
Aviação do Exército está a capacidade de realizar ações de reconhecimento aeromóvel.
Em analogia às Unidades de Cavalaria, dentro da Aviação do Exército, a tropa mais apta
a realizar missões de reconhecimento são as Esquadrilhas de Helicópteros de
Reconhecimento e Ataque.
1.1 PROBLEMA
O emprego conjunto de ambas as tropas supracitadas podem somar possibilidades
e anular limitações. Porém, os seus comandantes nos escalões Pelotão, Subunidade e
Unidade conhecem as características dos materiais e do emprego da tropa que está
operando em conjunto? As tropas conseguem estabelecer comunicações eficientes que

possibilitem o comando e controle das ações e o cumprimento da missão? O comandante
ao qual cabe a decisão de lançar mão de meios da Aviação do Exército em uma ação de
reconhecimento tem ciência da necessidade de apoio logístico de aviação para atingir o
estado final desejado, especialmente da classe III-A (combustível de aviação)? A instrução
que o oficial de cavalaria recebe ao longo de sua carreira é suficiente para o emprego
conjunto com a Aviação do Exército?
1.2 OBJETIVOS
A fim de diminuir o hiato de conhecimento sobre a forma de emprego, tanto das
tropas de cavalaria para com as tropas de aviação, e vice-versa, o presente estudo
pretende apresentar o emprego do Regimento de Cavalaria Mecanizado em conjunto com
a Aviação do Exército no Reconhecimento Aeromóvel focado em três fatores: o
reconhecimento mútuo (para prevenir o fratricídio), a comunicação entre as duas tropas
(para a coordenação das ações no campo de batalha) e a logística integrada (para a
permitir o emprego continuado de ambas as tropas).
Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os
objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do
raciocínio descritivo apresentado neste estudo:
a) Apresentar as características de materiais e de emprego dos Regimentos de
Cavalaria Mecanizados (R C Mec) do Exército Brasileiro nas Ações de Reconhecimento;
b) Apresentar as características de materiais e de emprego das Esquadrilhas de
Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (EHRA) da Aviação do Exército Brasileiro nas
Ações de Reconhecimento;
c) Apresentar os meios de comunicações utilizados por ambas as tropas e identificar
as possibilidades de estabelecimento de comunicações “terra-avião”;
d) Descrever os meios de apoio logístico do R C Mec que podem apoiar a EHRA para
o seu emprego continuado em Ações de Reconhecimento.
e) Identificar oportunidades de melhoria para implementar a instrução formal sobre o
emprego conjunto do binômio Cavalaria x Aviação do Exército.
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES
Entre as características desejáveis para a Força Terrestre na Era do
Conhecimento, preconizadas pelo Manual de Fundamentos EB20-MF-10.102 – Doutrina

Militar Terrestre, em sua página 6-12, estão a FLEXIBILIDADE e a MODULARIDADE.
Estas características favorecem a organização dos elementos para o combate em
estruturas temporárias e de acordo com a demanda existente. Neste contexto, a formação
de Força-Tarefa Aeromóvel com elementos de Cavalaria Mecanizada e da Aviação do
Exército, objetivando ações de reconhecimento, geram uma sinergia que tem como
resultado a multiplicação do poder de combate dessas tropas, por meio da mobilidade,
flexibilidade e ação de choque;
A Cavalaria Mecanizada, assim como a Esquadrilha de Helicópteros de
Reconhecimento e Ataque, são as tropas mais aptas para executar ações de
reconhecimento, entretanto o emprego conjunto dessas tropas não é rotineiro. Desta
forma, torna-se muito importante a produção e disseminação de conhecimento sobre o
emprego conjunto desses elementos de forma a fomentar a aquisição dessa capacidade
para o emprego oportuno;
Ademais, o emprego conjunto da Cavalaria Mecanizada com a Aviação do Exército
está alinhado com a concepção do Projeto Estratégico do Exército SISFRON (Sistema
integrado de sensoriamento, de apoio à decisão e de emprego operacional cujo propósito
é fortalecer a presença e a capacidade de ação do Estado na faixa de fronteira). Este
projeto foi concebido “sob a égide do trinômio monitoramento/controle, mobilidade e
presença” (VASCONCELOS FILHO, 2014, p.42) o qual é fortalecido com a operação
integrada dessas tropas na faixa de fronteira.
2 METODOLOGIA
Visando obter subsídios suficientes para formular uma possível solução para o
problema em estudo, esta pesquisa se baseou na leitura analítica e fichamento das
fontes, tabulação de dados de publicações oficiais (Boletins Internos), entrevistas com
especialistas, argumentação e discussão de resultados.
Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os
conceitos de pesquisa qualitativa visando descrever as principais características das
tropas envolvidas no estudo como forma de proporcionar uma melhor compreensão
mútua e, consequentemente, uma melhor integração. Os conceitos de pesquisa
quantitativa também foram utilizados, basicamente analisando a quantidade de oficiais
de cavalaria que frequentaram o Estágio de Operações Aeromóveis nos últimos cinco
anos. As referências numéricas obtidas por meio de pesquisa em Boletins Internos do
DGP e do 4º BAvEx foram fundamentais para a compreensão de quantos cavalarianos

receberam instruções teóricas sobre o emprego conjunto com a Aviação do Exército.
Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, visando
aprofundar o conhecimento teórico sobre o assunto e corroborar ou refutar o
conhecimento adquirido nos sete anos de operação junto a Aviação do Exército. Foram
realizadas entrevistas com oficiais de cavalaria, especialistas e não-especialistas de
aviação, que são instrutores da AMAN, EsAO, ECEME, CIAvEx e CIBld, objetivando
analisar o nível de conhecimento sobre o assunto nas diversas escolas e centros de
instruções que o cavalariano passa ao longo de sua carreira e, também, verificar
diferentes pontos de vistas acerca do assunto em diferentes fases da carreira.
2.1 REVISÃO DA LITERATURA
Visando facilitar a exposição do presente estudo, a revisão da literatura foi dividida
entre Cavalaria Mecanizada e Aviação do Exército.
2.1.1 A Cavalaria Mecanizada
A Cavalaria do Exército Brasileiro, conhecida como a “Arma Ligeira” ou a “Arma da
Tradição”, está presente no Exército Brasileiro desde antes da Proclamação da
Independência, em 07 de setembro de 1822, situação na qual D. Pedro estava
“acompanhado pela sua guarda de honra, desde aquele momento rebatizada com o
pomposo nome de “Dragões da Independência”...” (GOMES, 2010 p. 39), hoje o 1º
Regimento de Cavalaria de Guarda, localizado na cidade de Brasilia-DF.
Nos dias atuais, acompanhando a evolução tecnológica e doutrinária, o nobre amigo
reiuno foi substituído nas unidades operacionais por poderosas Viaturas Blindadas de
Combate Leopard 1A5, modernas Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal Guarani,
além de novos meios que ainda estão por vir, mas sem jamais perder suas características
fundamentais, quais sejam: a Mobilidade, a Potência de Fogo, a Proteção Blindada, a
Ação de Choque, um Sistema de Comunicações Amplo e Flexível e, por fim, a
Flexibilidade.
São essas características perenes que, a despeito da passagem dos séculos,
mantém a missão da Cavalaria viva nos dias de hoje. As palavras do Gen. Weygand
expressas no prefácio do livro Sabre Au Poing, de Marcel Dupont, com versão traduzida
para o português por Valentim B. da Silva, em 1937, ainda são verdadeiras:
Seja qual for a evolução que o porvir lhe reserve, existirá sempre uma Cavalaria,

isto é, uma Arma mais rápida que o conjunto do corpo de batalha, cuja missão
será “reconhecer”, “manobrar”, “perseguir”, e que, levada pelo cavalo ou pela
máquina, encontrará sempre o sucesso na “audácia”, na “velocidade”, na
“surpresa”; Arma que, em suma, deverá sempre ostentar o “espírito cavaleiro” com
tudo que este espírito encerra: “decisão”, “lealdade”, “elegância no uniforme” e no
“caráter”, “amor aos lances perigosos”. (DA SILVA, 1937 apud MARQUES, 2003,
p. 308).

A Cavalaria no Brasil, atualmente, está organizada basicamente em Cavalaria
Blindada e Cavalaria Mecanizada. Existem unidades peculiares de Cavalaria, como a
Paraquedista, a Leve e a de Selva, mas que constituem uma fração mínima da Arma.
A Cavalaria Mecanizada, foco do nosso estudo, é constituída pelas Brigadas de
Cavalaria Mecanizadas (Bda C Mec), pelos Regimentos de Cavalaria Mecanizados (R C
Mec) e pelos Esquadrões de Cavalaria Mecanizados (Esqd C Mec), fracões estas dotadas
de meios blindados sobre rodas, que “é particularmente apta a executar missões de
reconhecimento e segurança, em frentes largas e a grandes profundidades” (BRASIL,
1999, p. 2-27).
O Manual de Campanha C 2-1, Emprego da Cavalaria, afirma que a missão básica
da Cavalaria Mecanizada é “o reconhecimento, a segurança e a realização de operações
ofensivas e defensivas como elemento de economia de forças” (BRASIL, 1999, p.3-1).
Com a nova concepção da doutrina militar terrestre brasileira, as operações estão
organizadas em “Operações Básicas” e “Operações Complementares”, além das “Ações
Comuns às Operações Terrestres”. O reconhecimento está enquadrado neste último
grupo, relacionando-se “às funções de combate, às atividades e tarefas a serem
conduzidas pelos elementos da força terrestre e apresentam um grau de intensidade
variável de acordo com a operação militar planejada e conduzida” (BRASIL, 2014, p. 7-1).
Ou seja, o reconhecimento pode ser executado tanto em prol das Operações Básicas
como das Complementares.
Ainda com base na nova doutrina militar terrestre, surgiram novos conceitos
relacionados ao reconhecimento, expressados pelo Manual de Fundamentos EB20-MF10.107, Inteligência Militar Terrestre, da seguinte forma:
A evolução tecnológica dos meios, aliada à necessidade de processamento
instantâneo de grande volume de dados, obtidos em extensas áreas de interesse,
e oriundos de múltiplas fontes, deu origem a um conceito que reúne as
capacidades da Inteligência, de reconhecimento, de vigilância, de aquisição de
alvos (IRVA) (BRASIL, 2015, p. 6-3).

Dentre as múltiplas fontes de dados supracitadas encontram-se as Unidades de
Cavalaria Mecanizadas e de Aviação do Exército.
O Regimento de Cavalaria Mecanizado tem por organização básica um Esquadrão
de Comando e Apoio e três Esquadrões de Cavalaria Mecanizados (Figura 1).

Figura 1: Organograma de um Regimento de Cavalaria Mecanizado
Fonte: BRASIL, 2002, p. 1-5

Ao passo que o Esquadrão de Comando e Apoio tem por missão apoiar o comando
do regimento, prestando apoio logístico e de fogo às suas operações, são os Esquadrões
de Cavalaria Mecanizados (Figura 2) que constituem os elementos de manobra da
unidade e que vão executar as ações de reconhecimento.

Figura 2: Organograma de um Esquadrão de Cavalaria Mecanizado
Fonte: BRASIL, 2002, p. 1-8.

O Esqd C Mec é a menor fração dentro de um R C Mec capaz de conduzir
operações de reconhecimento, considerando que este é o menor escalão a possuir uma
estrutura operacional e de logística. Por sua vez, apoiados pelos meios logísticos da SU,
será o Pelotão de Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec) a menor fração a reconhecer de fato
um eixo, uma área específica ou uma zona de ação. Para cumprir estas missões, os Pel
C Mec são organizados, segundo BRASIL, 1982, p. 1-2, da seguinte forma:

Grupo de Comando (G Cmdo), composto pelo Comandante de Pelotão, Rádio
Operador/Atirador de Metralhadora (At Mtr) e pelo Motorista (Mot). Possui uma Mtr 7,62
mm montada em reparo veicular como armamento coletivo, a qual pode ser
desembarcada para o combate a pé. A viatura utilizada é uma Viatura Tática Leve (VTL).
Grupo de Exploradores (G Exp), subdividido em duas patrulhas. Cada patrulha é
formada por duas VTL com Cmt, At Mtr e Mot cada. Emprega quatro Mtr 7,62 mm
montadas em reparos veicular como armamento coletivo, as quais podem ser
desembarcadas para o combate a pé. O G Exp pode atuar desembarcado, como se
Grupo de Combate fosse, normalmente em ações que não permitam ou desaconselham o
emprego das VTL. As duas viaturas da patrulha do G Exp não operam de forma isolada,
sendo que o Cmt da 1ª patrulha também é o Cmt do grupo.
Seção de Carros de Combate (Seç CC), com duas Viaturas Blindada de
Reconhecimento (VBR). Cada VBR é guarnecida por um Cmt, um At e um Mot. Cada
viatura possui como armamento coletivo um canhão 90 mm, uma metralhadora coaxial
7,62 mm e uma metralhadora antiaérea 7,62 mm. O Cmt da Seç CC acumula a função de
Adjunto do Comandante de Pelotão.
Grupo de Combate (GC), a onze combatentes, dos quais nove com as mesmas
funções de um GC normal, além de um atirador de metralhadora pesada e um motorista.
A viatura do GC possui uma estação de tiro embarcado REMAX que possibilita o tiro
estabilizado sem exposição do atirador. A estação conta ainda com um sistema de
pontaria com visão termal, zoom e telêmetro laser. A estação permite a operação tanto da
Mtr 7,62 mm quanto da 12,7 mm pesada. A viatura de dotação do GC é uma Viatura
Blindada de Transporte de Pessoal – Média Sobre Rodas (VBTP-MR).
Peça de Apoio (Pç Ap), formada por três combatentes que guarnecem uma peça de
morteiro médio 81 mm, mais o motorista. Quanto à sua viatura, pode ser utilizado tanto a
VBTP EE-11 Urutu quanto uma Viatura de Transporte Não Especializada (VTNE) ¼ Ton.
O Projeto Guarani prevê uma Viatura Blindada de Combate Morteiro Médio (VBC Mrt Me)
que está sendo desenvolvida a partir da VBTP-MR Guarani, o que possibilitará o tiro de
morteiro embarcado. A vantagem de utilizar uma VBTP, além da proteção blindada, é a
dotação de mais uma metralhadora pesada no pelotão. A desvantagem é o custo de
aquisição e operação.
Conforme explanado, o Esqd C Mec é a menor fração capaz de conduzir operações
de reconhecimento, empregando os seus três Pel C Mec constituídos. Entretanto, se os
fatores da decisão assim determinarem, é possível reorganizar os meios da SU para
“reforçar um Pel com elementos de outro ou constituir pelotões provisórios” (BRASIL,

1982, p. 1-2) para fazer frente a problemas militares específicos. Como exemplo, pode-se
formar um Pel Exp, um Pel Fuzileiros Mecanizado, um Pel CC a seis VBR e um Pel Mrt
Me a três peças. Este é o maior exemplo da flexibilidade da Cavalaria Mecanizada.
TABELA 1: Resumo da organização do Pelotão de Cavalaria Mecanizado
Fração
Turma de Comando
(Tu Cmdo)
Grupo de Exploradores
(GE)
Seção Viatura Blindada de
Reconhecimento (Seç VBR)
Grupo de Combate
(GC)
Peça de Morteiro
(Pç Mrt)

Viaturas

Armamento Coletivo

VTL REC 4x4 Marruá

1 Mtr 7,62 mm

VTL REC 4x4 Marruá
VTL REC 4x4 Marruá
VTL REC 4x4 Marruá
VTL REC 4x4 Marruá
VBR EE-9 6x6 Cascavel
VBR EE-9 6x6 Cascavel

1 Mtr 7,62 mm
1 Mtr 7,62 mm
1 Mtr 7,62 mm
1 Mtr 7,62 mm
1 Can 90 mm e 2 Mtr 7,62 mm
1 Can 90 mm e 2 Mtr 7,62 mm

VBTP-MR 6x6 Guarani

1 Mtr 12,7 mm REMAX¹

VTNE ¼ Ton 4x4 Marruá²

1 Mrt 81mm

Obs.: ¹ Estação de armas remotamente controlada, giro-estabilizada e com visão termal.
² Pode ser embarcada na VBTP EE-11 Urutu ou, futuramente, na VBC Mrt Me Guarani, ambas Vtr com uma Mtr 12,7mm.

Fonte: AUTOR

Figura 3: 3 VTL do G Exp em deslocamento
Fonte: CComSEx/EB

Figura 4: VTNE ¼ Ton cerrando a coluna de marcha
Fonte: CComSEx/EB

Figura 5: GC desembarcado ao lado da VBTP-MR
Fonte: CComSEx/EB

Figura 6: Tiro com o Can 90mm da Seç CC
Fonte: CComSEx/EB

O sistema de comunicações do R C Mec “dispõe basicamente do sistema rádio e de
meios informatizados para estabelecer suas ligações de combate” (BRASIL, 2002, p. 224).Para fins deste estudo analisaremos somente o sistema rádio.
Os principais equipamentos rádio transmissores utilizados no R C Mec são os
RF5800H-MP Falcon II e o RF7800V-HH Falcon III, ambos produzidos pela estadounidense Harris Corporation.
TABELA 2: Principais características do equipamento rádio Falcon II.
Função
Faixas de Frequência
Modulação
Potência de Saída
Medidas de Segurança
Recursos
GPS
Fonte: HARRIS, 2009, p. 6.

Especificação
1,6 MHz a 29,9999 MHz em etapas de 100 Hz (HF)
LSB, USB, AME (AM equivalente) e CW
Baixa (1,0 watt), média (5,0 watts) e alta (20,0 watts)
EMMC (salto de frequência), Codificação Citadel, entre outros
Transmissão de dados, mensagens de texto, entre outros
Interface para receptor

TABELA 3: Principais características do equipamento rádio Falcon III.
Função

Especificação

Faixas de Frequência
Modulação
Potência de Saída
Medidas de Segurança
Recursos

30 MHz a 108 MHz, selecionável entre 25 e 75 KHz (VHF)
FM, FSK, MELP, CVDS, TCM e DTE
Baixa (0,25 watt), média (2,5 watts) e alta (10,0 watts)
EMMC (salto de frequência), Codificação Citadel, entre outros
Transmissão de dados, mensagens de texto, entre outros
Interno para recebimento ou envio de coordenadas e sincronização
da hora do dia

GPS
Fonte: HARRIS, 2012, p. 18.

No R C Mec são realizadas atividades logísticas relacionadas com as seguintes
funções, segundo BRASIL, 2002, p. 11-2: Pessoal; Saúde; Suprimento; Manutenção e
Transporte. Ainda segundo BRASIL, “a MANOBRA LOGÍSTICA deve ser planejada e
executada de modo a que todas as atividades logísticas desenvolvidas pelo Esqd C Ap
sejam deslocadas em direção aos elementos de 1º escalão”, notadamente os Esqd C
Mec. Isso visa diminuir os encargos logísticos nessas SU, de modo a liberar seus
comandantes para as atividades de combate.
O S4 é o coordenador da manobra logística da U. O “conjunto dos elementos em
pessoal, viaturas e equipamentos destinados a proporcionar apoio logístico” (BRASIL,
2002, p. 11-10) é denominado genericamente de Trens. Os trens do Rgt podem ser
desdobrados em trens de combate (TC) e trens de estacionamento (TE), sendo o primeiro
desdobrado em área (A) mais próxima dos elementos em 1º escalão e o segundo em
área mais à retaguarda.
A escolha da localização da ATC e da ATE se calca na análise da manobra, do
terreno, da segurança, da situação logística e de outros aspectos. A distância das áreas
de trens (AT) até a linha de contato com o inimigo é regulada por Linhas de Controle (L

Ct). Estas, por sua vez são lançadas como medida de comando e controle da manobra e
são criadas pelo comando a cada hora de deslocamento, baseado em dados médios de
planejamento. Isso significa que em um reconhecimento de eixo diurno, a distância entre
cada L Ct deverá estar entre 8 a 15 km.
Devido ao dinamismo das operações de reconhecimento, os TC e TE mantém a
maioria dos seus meios embarcados e reunidos em Regiões de Destino, locadas à
retaguarda de cada L Ct. As ATC e ATE são desdobradas de fato somente em final de
missão, sendo a ATC na última L Ct e a ATE na penúltima.
Sobre os meios de transportes utilizados na manobra logística, podemos citar as
VTNE 5 Ton, Viaturas Cisternas de Combustível (OD), Reboques Cisterna de Água, entre
outros, basicamente para o transporte de suprimentos das classes I (alimentação e água
potável), III (combustíveis, óleos e lubrificantes) e V (munições).
2.1.2 A Aviação do Exército
A Aviação do Exército (AvEx) foi recriada em 1986, possibilitando a inserção da
Força Terrestre na 3ª dimensão do Espaço de Batalha (espaço aéreo). As Instruções
Provisórias IP 1-1, Emprego da Aviação do Exército, afirma logo em suas primeiras
páginas:
O emprego da aviação orgânica da F Ter nas operações aeromóveis (Op Amv)
proporciona aos comandantes terrestres a possibilidade de explorar decisivamente
uma oportunidade surgida, de interferir rapidamente na manobra e de concentrar
ou dispersar poder de combate, obtendo, assim, efeitos significativos em proveito
da campanha. Este aspecto veio a dinamizar o conceito de campo de batalha nãolinear (BRASIL, 2000, p. 2-1).

Assim como a Cavalaria, a Aviação do Exército possui as características de
Mobilidade, Flexibilidade, Potência de Fogo e Sistema de Comunicações Amplos e
Flexíveis. Por conseguinte, também se constitui em uma capacidade da Aviação do
Exército “realizar reconhecimentos em benefício próprio ou da Força de Superfície”
(BRASIL, 2000, p. 3-4).
Os manuais da Aviação do Exército utilizam os termos “Força de Helicópteros” e
“Força de Superfície”, os quais adotaremos na presente pesquisa. O primeiro termo se
refere às tropas – pessoal e material – pertencentes à AvEx. Já o segundo, refere-se às
demais tropas que operam em conjunto com a AvEx, no caso específico deste artigo, às
tropas da Cavalaria Mecanizada.
A Aviação do Exército (Figura 3) está organizada em tempo de paz por meio do
Comando de Aviação do Exército (CAvEx), subordinado atualmente ao Comando Militar

do Sudeste. Possui ainda um Batalhão de Aviação do Exército subordinado ao Comando
Militar da Amazônia e outro ao Comando Militar do Oeste, mas todos ligados ao CAvEx
por meio de um canal técnico-normativo.

Figura 7: Visão geral da organização da Aviação do Exército
Fonte: BRASIL, 2014, p. 3-5.

Os Batalhões de Aviação do Exército, antigamente denominados Esquadrões de
Aviação do Exército, são os elementos de manobra da Aviação do Exército. Eles estão
organizados em Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral e em Esquadrilha de
Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (Figura 4). As primeiras constituem “o
elemento de manobra do esquadrão [batalhão], onde está concentrada a capacidade de
transporte da unidade” (BRASIL, 2003, p.2-6).

Figura 8: Batalhão de Aviação do Exército
Fonte: BRASIL, 2003, p. 2-4.

Já a subunidade de reconhecimento e ataque “constitui o elemento de manobra do
esquadrão [batalhão] que concentra a quase totalidade da potência de fogo da unidade”
(BRASIL, 2003, p. 2-5). Além dessas Esqda, o BAvEx possui ainda em seu organograma
uma Esquadrilha de Comando e Apoio e uma Esquadrilha de Manutenção e Suprimento.

É formada por um Pelotão de Comando e Apoio, por um Pelotão de Helicópteros de
Reconhecimento (a duas Seções) e por dois Pelotões de Helicópteros de Ataque (a duas
Seções) (Figura 5).

Figura 9: A Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque
Fonte: BRASIL, 2003, p. 2-5.

Segundo a IP 1-20 – O Esquadrão de Aviação do Exército (BRASIL, 2003, p. 2-9), a
Esdqa He é a menor fração de emprego do B Av Ex, considerando que essa é o menor
escalão a possuir uma estrutura de planejamento, de controle das operações e de
manutenção. Apoiados pela estrutura da Esqda He Rec Atq, serão seus três Pel He que
executarão de fato as principalmente as missões da Esqda: o Ataque Aeromóvel, o
Reconhecimento Aeromóvel e a Segurança Aeromóvel. Poderão ser cumpridas também,
mas com limitações, missões de Apoio ao Combate e de Apoio Logístico.
Para cumprir suas missões, os Pelotões de Reconhecimento e os de Ataque são
organizados da seguinte maneira:
Comandante de Pelotão (CP), com um helicóptero tripulado por dois pilotos. Em
missões de Rec Atq o mecânico de voo não compõe tripulação, prestando apenas o apoio
de solo antes e após o voo.
1ª Seção de Helicópteros (1ª Sç He), composta pela aeronave do Comandante de
Seção (CP1) e seu Ala (CB1), nos mesmos moldes da aeronave do CP.
2ª Seção de Helicópteros (2ª Sç He), composta pela aeronave do Comandante de
Seção (CP2) e seu Ala (CB2), similar à 1ª Sç He.
Durante seu emprego, cada Seç He tem a capacidade de reconhecer um eixo, uma
área específica ou uma zona de ação, mantendo sempre uma distância entre os dois
helicópteros que permita o apoio mútuo (BRASIL, 2000, p. 2-16).

A aeronave utilizada atualmente é o AS550 A2 FENNEC modernizado. Apesar da
semelhança, o Fennec difere do HB350 L2 Esquilo (vocacionado para instrução no
CIAvEx). Independente da versão, o Exército denomina este helicóptero de HA-1. Esta
aeronave permite o emprego de armamento axial e meios optrônicos para observação
diurna e noturna (visão termal), que aliados às suas dimensões reduzidas e uma baixa
assinatura sonora o tornam uma aeronave de reconhecimento por excelência. A falta de
um vetor puramente de ataque, com uma proteção balística mais forte e uma
configuração para armamentos mais pesados, faz com que Aviação do Exército também
utilizem os Fennec para mobiliar os Pelotões de Helicópteros de Ataque.
Nas operações de Rec, helicópteros de manobra, orgânicos das Esquadrilhas de
Helicópteros de Emprego Geral, também podem reforçar as ações de reconhecimento,
transportando tropas da Força de Superfície, neste caso da Cavalaria, para
reconhecimentos detalhados em áreas como bosques e localidades.
Os HA-1 são configurados rapidamente conforme a missão a ser cumprida, incluindo
a instalação de armamento axial ou lateral, do sistema Olhos da Águia (FLIR), guincho de
resgate, entre outros.
A configuração clássica para as missões típicas de Rec Atq compreende a
instalação de um braço para aramento axial, visor de tiro T100 para os pilotos, unidade de
controle de armamento (UCAH) e o armamento propriamente dito, que pode ser:
Casulos HMP FN Herstal, com uma metralhadora .50 pol cada. Possui um alcance
útil de 1.850 m e máximo de 6.500 m, com uma capacidade de 250 cartuchos. Pode
utilizar munições comuns, traçantes, perfurantes e incendiária.
Lançadores de foguetes LM 70/7, com sete foguetes 70 mm cada. O alcance deste
armamento dependerá do foguete 70 mm a ser utilizado. Quando empregado o foguete
AVIBRÁS SBAT – 70 M6B a distância média de tiro fica em 1.500 m e um alcance máximo
de 2.500 m, já o foguete MK-66/AEQ possui um alcance de utilização de 5.600m e
máximo de 8.000m. O foguete SKYFIRE, evolução do SBAT 70, tem um alcance máximo
de até 12 km, segundo o fabricante. Um fator importante a ressaltar, é que o corpo do
foguete é dividido em motor e cabeça de guerra, sendo esta última a responsável pelo
efeito final desejado no alvo. Isso significa que um mesmo foguete pode ser configurado
com uma cabeça de guerra AP, AC ou de exercício, por exemplo.
Conforme a missão, cada HA-1 pode ser configurado com dois Casulos HMP .50 pol
ou com dois Lançadores de Foguetes 70 mm ou ainda com uma configuração mista de
um casulo e um lançador.

A modernização dos Fennec já contemplou um novo braço de armamento,
melhorando a distribuição do peso do armamento de forma mais harmônica com o centro
de gravidade da aeronave. O segundo passo do projeto é a integração de mísseis anticarro, o que permitirá no futuro o emprego de um armamento com maior alcance, mais
preciso e mais letal.

Figura 10: AS550 A2 FENNEC com configuração de
armamento mista
Fonte: CcomSEx/EB

Figura 11: AS550 A2 FENNEC com o sistema FLIR
“Olhos da Águia”
Fonte: CComSEx/EB

O HA-1 modernizado foi contemplado por um sistema de navegação e
comunicações integrado Rockwell Collins / Garmin. Este sistema contempla três
equipamentos rádio embarcados: o ARC-210, o VHF-4000F e o HF-9000D.
O ARC-210 se caracteriza por ser um equipamento rádio com tecnologia digital
multibanda e multimodo, o que lhe permite a realizar comunicação entre aeronaves
militares (VHF tático), com órgãos de controle de tráfego aéreo, com tropas em solo nas
bandas VHF e UHF militar, e com embarcações (FM marítimo) (HELIBRAS, 2014, p.28).
TABELA 4: Principais características do equipamento rádio ARC-210.
Função
Faixas de Frequência
Modulação
Potência de Saída
Medidas de Segurança
Recursos
GPS
Fonte: EUROCOPTER, 2014, p.21

Especificação
30 MHz a 87,975 MHz (VHF – FM)
108 MHz a 135,975 MHz (VHF – AM)
136 MHz a 155,975 MHz (VHF – AM ou FM)
225 MHz a 399,975 MHz (UHF – AM ou FM)
AM ou FM (selecionável em faixas específicas de Freq)
Baixa (15 watt) e alta (23 watts) para transmissões FM
Baixa (10 watt) e alta (15 watts) para transmissões AM
EMMC (salto de frequência), Codificação Citadel, entre outros
Transmissão de voz e dados
Integrado com o GTN 650 GPS Garmin

Já o VHF-4000F é um equipamento rádio vocacionado para estabelecer as
comunicações com órgãos de controle de tráfego aéreo, por operar apenas em faixas de
frequência VHF aeronáuticas (HELIBRAS, 2014, p.40). Existem no EB equipamentos
rádio portáteis ICom que permitem a ligação terra-avião nessa faixa de frequência, porém
só pode ser operado por tropas especializadas, com as equipes de Busca e Salvamento

(SAR), para evitar interferência com a aviação civil. Por ser de interesse exclusivo da Av
Ex, não citaremos suas características
Por fim, o HF-9000D é um equipamento rádio que opera na banda HF, o que lhe
permite transmitir a grandes distâncias, graças ao efeito de reflexão ionosférica que
ocorre com ondas transmitidas nessa faixa de frequência. Esse efeito permite, inclusive, o
estabelecimento das comunicações entre duas estações mesmo com obstáculos entre
elas (HELIBRAS, 2014, p.34)
TABELA 5: Principais características do equipamento rádio HF-9000D.
Função

Especificação

Faixas de Frequência
2 MHz a 29,9999 MHz (HF)
Modulação
USB, UD, AME (AM equivalente), CW, LSB e LD
Potência de Saída
Baixa (10 watts) e alta (175,50 watts)
Medidas de Segurança
EMMC (salto de frequência) e Codificação Citadel
Recursos
Transmissão Half-Duplex, Simplex e seis canais de emergência
GPS
Integrado com o GTN 650 GPS Garmin
Fonte: EUROCOPTER, 2014, p.24

Quanto à manobra logística de um B Av Ex, ela é realizada por duas SU: a Esqda C
Ap e a Esqda Mnt Sup. Estas duas SU são responsáveis por desdobrar em campanha a
Base de Operações (B Op), formada pelo Posto de Comando do batalhão, a Área de
Trens de Unidade Aérea (AT/UAé) e o Aeródromo de Campanha (Adrm Cmp). A primeira é
responsável pelos apoios logísticos normais a qualquer U da Força Terrestre, além de
desdobrar e operar o Aeródromo de Campanha quando operando fora de uma Base
Aérea e realizar operações SAR. A segunda SU, por sua vez, é responsável pelo apoio
logístico específico de aviação. É a Esqd Mnt Sup responsável pelas intervenções
preventivas, preditivas e corretivas de manutenção em 2º escalão nas aeronaves do
batalhão. Compete também a esta SU o suprimento de combustível de aviação,
lubrificantes, munição e peças de helicóptero.
O fluxo logístico de um B Av Ex segue duas cadeias distintas. Para o apoio logístico
comum à Força Terrestre, o batalhão é apoiado pelo B Log enquadrante ou da GU a qual
o batalhão está operando em proveito. Já o apoio específico de aviação é fornecido pelo
Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (Btl Mnt Sup Av Ex).
A Esqd He é o menor escalão da Av Ex que pode operar destacado, operando a
partir da base de esquadrilha de helicópteros (B Esqda He) / Área de Trens de
Subunidade (ATSU). Por ser um alvo altamente compensador, uma B Esqda He deve ser
planejada para uma ocupação máxima de 72 horas. Por isso a maioria de seu pessoal e
meios devem estar aptos a serem aerotransportados.
As instalações da B Esqda He/ATSU contemplam: Posto de Comando Esqda, Zona
de Pouso de Helicópteros (ZPH), Posto de Abastecimento de Aeronaves e Posto de

Remuniciamento. A operação destes postos é responsabilidade do Pelotão de Comando e
Apoio, o que inclui a manutenção de 1º escalão dos helicópteros. Esses meios podem ser
reforçados por elementos da Esqda C Ap e da Esqd Mnt Sup.
A proximidade da B Esqda He com a área de uma GU ou U, transfere para estas
últimas a maior parte das atenções no que se refere à segurança da área de retaguarda.
As instalações de cozinha devem ser aproveitadas da B Op B Av Ex, quando próxima
desta, ou da unidade a qual estiver sob controle operacional. Em operações de curta
duração pode-se optar pelo consumo de ração operacional. Da mesma forma, o
resuprimento deverá ser realizado por meios terrestres do B Av Ex ou da unidade da qual
opera em proveito, o que estiver mais próximo.
Apresentamos por fim alguns dados médios de planejamento, para fins
comparativos, de ações de reconhecimento executados tanto pela Cavalaria como pela
Aviação (Tabela 1). Os dados foram extraídos das Instruções Provisórias IP 2-34, VadeMécum de Cavalaria (BRASIL, 1995, p. 3-8) e das Instruções Provisórias IP 90-1,
Operações Aeromóveis (BRASIL, 2000, p. 2-16).
TABELA 6: Dados médios de planejamento em ações de reconhecimento, para a Cavalaria
Mecanizada e para a Aviação do Exército.
Natureza da Tropa
Dados
Velocidade Rec de Eixo
Capacidade de Eixos (SU)
Capacidade de Eixos (Pel)
Velocidade Rec de Zona
Frente (SU)
Frente (Pel)
Velocidade Rec de Área
Frente (SU)
Frente (SU)
Fonte: AUTOR

Esqd C Mec

Esqda Rec Atq

8 a 15 Km/h
1 eixo principal ou 3 secundários
1 eixo secundário
8 a 12 Km/h
Até 12km
Até 4km
Idem Rec de Zona
Idem Rec de Zona
Idem Rec de Zona

40 Km/h
6 eixos
2 eixos
15 Km/h
Até 120Km
Até 40Km
Não Informado
Não Informado
Não Informado

2.2 COLETA DE DADOS
Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento da
pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: entrevista exploratória e
pesquisa em publicações oficiais, por meio de revisão bibliográfica, com a finalidade de
tabular a quantidade de oficiais de cavalaria que frequentaram o Estágio de Operações
Aeromóveis de 2013 a 2017, inclusive.

2.2.1 Entrevistas
Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências
relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes especialistas, em
ordem cronológica de execução:
QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados
Nome
Justificativa
Instrutor do C Cav/AMAN e C Cav/EsAO,
Cmt 16º Esqd C Mec
Maj Cav CORADINI
Curso de Cmt SU, Escola de Cavalaria (FRANÇA)
Atualmente aluno da ECEME
Cmt Pel Fuz Mec F Paz (MINUSTAH)
Curso de Piloto de Combate (CIAvEx)
Piloto da Esqda He Rec Atq
Maj Cav SOBUE
S3 B AV Ex
Curso MCCC (EUA)
Atualmente Relator do Curso de Piloto de Combate do CIAvEx.
Maj Cav GUEDES
S2 e S3 do 4º Esqd C Mec
SCmt Esdq Fuz Mec F Paz (MINUSTAH)
S2 e Adj S3 15º R C Mec
Estg Tat Bld / Mod Cmt Pel C Mec (CIBld)
Curso Avançado para Oficiais de Armas (CHILE)
Atualmente Instrutor da matéria de Rec / Seg no C Cav/EsAO
Cmt Pel C Mec e Esqd C Mec
Cap Cav COIMBRA
Curso no exterior (VENEZUELA)
Atualmente Instrutor da matéria de Rec / Seg no C Cav/EsAO
, Curso de Piloto de Combate (CIAvEx)
Estg Tec Bld (CIBld)
Cap Cav BUCHAUL
Curso de Cmt Esqd CC (ALEMANHA)
Atualmente Instrutor do CIBld
Cmt Pel C Mec e Esqd C Mec
Adj S3 R C Mec
Cap Cav AVELLAR BOLZE
Estg Tat Bld / Mod Cmt Pel C Mec (CIBld)
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO)
Atualmente Coordenador do 4º Ano do C Cav/AMAN
Fonte: O autor

2.2.3 Pesquisa Bibliográfica
Buscando compreender melhor as respostas das entrevistas, principalmente acerca
dos conhecimentos de oficiais de cavalaria sobre a Av Ex, foram pesquisados nos
Aditamentos da DCEM ao Boletim Interno (BI) do DGP para levantar quantos oficiais de
cavalaria foram matriculados no Estágio de Operações Aeromóveis, ministrado pelo
Centro de Instrução de Aviação do Exército (C I Av Ex), nos últimos cinco anos.
Devido às especificidades da região amazônica, o Comando Militar da Amazônia
também realiza este estágio, em segundo nível, por meio do 4º B Av Ex. Por isso, também
foram pesquisados os BI daquela UAé.

TABELA 7: Quantidade de Oficiais de Cavalaria matriculados no Estágio de Operações Aeromóveis
OM Aplicadora

CIAvEx

Ano
2017
2016
2015
2014
2013
SUBTOTAL
TOTAL
Fonte: AUTOR

Maj
0
1
0
0
0
1

Cap
1
2
1
2
3
9

4º BAvEx
Ten
1
1
1
2
1
6

Maj
0
0
0
0
0

Cap
1
0
0
0
1

Ten
1
1
1
0
3
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a condução de diversos projetos pelo Exército Brasileiro sob o escopo do
RECOp (Projeto de Recuperação da Capacidade Operacional), a Força Terrestre vem
passando por importantes transformações. Isso inclui a compra de novos meios de
emprego militar, aquisição de novas capacidades e a consequente a evolução na
doutrina. Podemos citar dois que mais se destacaram ao longo deste estudo: o Projeto
Guarani, com a substituição já em curso da VBTP do Grupo de Combate dos Pel C Mec e
previsão de substituição das VBR e VBC Mrt Me; e a modernização da aeronave HA-1
Fennec, enquadrada dentro do Projeto Estratégico do Exército Aviação, a qual incorporou
muitas tecnologias nessa já consagrada aeronave de reconhecimento da Av Ex
aumentando consideravelmente suas possibilidades de voar, se comunicar e combater.
No que tange às comunicações, consideradas amplas e flexíveis nas duas tropas
em estudo, partimos do pressuposto que são fundamentais para o comando e controle,
visto que o reconhecimento é uma ação cujo planejamento é centralizado e a execução
descentralizada. Atualmente o Exército Brasileiro tem uma grande diversidade de meios
de comunicações, o que de certa forma dificulta a instrução e a padronização de
procedimentos. Isso também é uma realidade na Aviação do Exército, a qual dispões de 5
modelos diferentes de aeronaves, num total de 8 versões, cada qual com diferentes tipos
de rádio.
Neste sistema de comunicações por radiofrequência, o espectro eletromagnético é
explorado principalmente em duas faixas de frequência (ou bandas): a High Frequency
(HF), de 3 a 30 MHz, e a Very High Frequency (VHF), de 30 a 300 MHz. A HF se destaca
pela capacidade de transmitir a grandes distâncias, mesmo sem visada direta entre as
estações transmissora e receptora. Isso se deve ao fenômeno de reflexão ionosférica,
possível só com ondas desta faixa. Já a VHF se destaca por proporcionar comunicações
de melhor qualidade, inclusive com transmissão de dados, porém com alcance reduzidos.

A modularização das ondas portadoras de comunicações são variadas e depende do tipo
de equipamento rádio utilizado. Entre as mais comuns, podemos citar as modulações FM,
AM (ou AME), USB e LSB. Para se estabelecer as comunicações entre dois
equipamentos rádio é necessário que ambos estejam na mesma frequência (ondas com a
mesma amplitude) e com a mesma modularização.
Desta feita, existe uma compatibilidade entre os equipamentos rádio HF Harris
Falcon II (C Mec) e Rockwell Collins HF-9000D (HA-1), nas frequências de 2,0000 Mhz
até 29,9999 MHz, utilizando as modulações USB, LSB, AME ou CW.
Para transmissões táticas a distâncias menores, os equipamentos rádio VHF Harris
Falcon III (C Mec) e Rockwell Collins ARC-210 Talon (HA-1), nas frequências entre 30,00
Mhz e 87,975 Mhz, apenas com a modulação FM.
De uma maneira geral, são rádios que operam nas faixas de frequência HF ( High
Frequency) e VHF (Very-High Frequency) e que, se modulados da mesma forma podem
estabelecer comunicação bilateral “terra-avião”. Porém, em operações militares é
necessário aplicar medidas de proteção eletrônica para proteger nosso enlace rádio de
ações de Guerra Eletrônica inimiga. Todos os equipamentos rádios disponibilizam
recursos de salto de frequência EMMC e criptografia Citadel. Apesar de serem de
fabricantes diferentes, a mídia especializada em defesa publicou uma matéria sobre a
compatibilidade de criptografia entre os rádios da Harris e da Rockwell Collins:
O grande diferencial do rádio Talon é que se trata do único rádio aeroembarcado,
que possui a criptografia Quicklook 1A ECCM waveform e o Citadel®. Isso
possibilita que os usuários tenham comunicação segura (ar-solo e solo-ar) com os
rádios Falcon II e III da Harris. (CAvEx seleciona rádios táticos da Rockwell Collins
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Isso se explica porque ambas as empresas norte-americanas seguem acordos de
padronização da OTAN (NATO Standardization Agreement – STANAG). Isso permitiu um
grande avanço na segurança das comunicações durante as operações.
Outro fator importante observado foi a diferença de potência de saída dos
equipamentos rádios, principalmente os VHF, pois operam em distâncias menores.
Enquanto a potência baixa do equipamento das aeronaves é de 15 watts, a potência alta
da tropa C Mec é de 10 watts. Isso corresponde um alcance de no máximo 15 km, a
depender de fatores como condições meteorológicas, obstáculos entre antenas, etc. Se a
velocidade de reconhecimento de eixo da Av Ex é de 40 km/h e da C Mec de 15 Km/h,
isso representaria uma defasagem de 25 km a cada hora, ou seja, excederia o alcance

rádio. Isso implica diretamente na técnica de deslocamento destas tropas e também na
necessidade de linhas de controle comuns para ambas.
Quando a Av Ex estiver realizando missões para apoiar Forças de Superfície, a
Força de Helicópteros normalmente estará sob Controle Operacional (Ct Op), podendo
em casos específicos ser subordinada sob a forma de Reforço ou Integração. Quando a
Esqda estiver sob Ct Op, todo o apoio logístico será prestado pelo B Av Ex. Para isso, há
necessidade que a B Op Btl permita a ligação por meios terrestres com a Ba Esqda He.
Quando em reforço, o apoio logístico comum é prestado pela Força de Superfície, na
forma de apoio ao conjunto. Entretanto, “a logística específica para a operação dos
vetores aéreos continua sob responsabilidade da Av Ex” (BRASIL, 2014, p. 2-5). Isso
significa que o suprimento de materiais específicos, bem como a manutenção das
aeronaves, ficará a cargo do “Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do
Exército e das instalações logísticas das unidades aéreas” (BRASIL, 2000, p. 6-1).
Isso significa que apoio de alimentação, alojamento, saúde e os demais itens
logísticos comuns a qualquer tropa, será prestado pelo R C Mec. Itens específicos de
aviação, como combustível de aviação (suprimento classe III-A), peças de helicóptero,
foguetes 70 mm, etc, serão supridos pela própria cadeia logística da Av Ex.
As ações de reconhecimento demandam um grande consumo de querosene de
aviação JET1A, também conhecido por QAv (combustível utilizado nas aeronaves da
AvEx). Portanto, para a continuidade das operações é necessário um planejamento
logístico detalhado: “Necessidade de Horas de Voo x Litros de QAv”.
O consumo médio de combustível de um HA-1 é de 2,7 litros por hora de voo. Um
tanque pleno, a 540 litros, pode proporcionar aproximadamente 3 horas e 20 minutos de
voo. Por questões de segurança, o pouso deve ser realizado com no mínimo 30 minutos
de autonomia. Isso significa que possível operar em segurança por 2 horas e 50 minutos.
Segundo a IP 1-20 – O Esquadrão de Aviação do Exército (BRASIL, 2003), deve ser
mantido um estoque mínimo diário na B Esqda He de QAv correspondente a 5 horas de
voo por aeronave. Para uma Esqda He Rec Atq isso corresponde a uma reserva de
aproximadamente 4.050 litros. Isso é compatível com um PRA com Plot de 5.000L
operado a partir de uma VTNE 5 Ton, como observado por este autor em diversas
operações realizadas pelo 4º B Av Ex na região amazônica.
Por ser utilizado mundialmente pela aviação comercial, o QAv pode ser encontrado
na maioria dos aeródromos atendidos por esse tipo de aviação. Em situações de conflito,
a Força Terrestre poderá utilizar as infraestruturas aeroportuárias já existentes para apoio
às suas operações. Para realizar o resuprimento de QAv não é necessário viaturas

especializadas. Uma Turma de Transporte Aéreo, Suprimento e Abastecimento (TASA), a
dois militares, consegue operar Plots de até 5.000 L com emprego de motobomba,
mangueiras de abastecimento e apoio de uma VTNE 5 Ton. Esses Plots podem ser
desdobrados na Ba Esqda He.
Quando for necessário lançar esses Plots o mais próximo da Zona de Ação, o
comandante das operações poderá lançar mão de postos de ressuprimento avançados
(PRA). Basicamente, o PRA da Av Ex é utilizado para reabastecer a aeronave com QAv e
munição no interior de sua Zona de Ação. Devido à mobilidade das tropas Mec e de Av
Ex, esses postos são montados sobre VTNE 5 Ton (viatura e motorista fornecidos pela
Força de Superfície), com material e pessoal especializado da Aviação do Exército (Tu
TASA).
Os PRA podem ser desdobrados juntos ou próximos das Regiões de Destino / Área
de Trens de Estacionamento do Regimento. Uma área de aproximadamente 100 metros x
50 metros (um campo de futebol) permite o pouso de um Pel Helcpt Rec/Atq.
A partir das entrevistas realizadas, foi possível observar alguns padrões de
resposta.
Na questão relacionada ao conhecimento teórico sobre Op Rec com emprego da
Av Ex, todos receberam instruções teóricas na EsAO e alguns no Estágio Tático de
Blindados / Módulo Pel C Mec (Estg Tat Bld Mec), mas sempre de forma a possibilitar um
entendimento geral e as possibilidades da Av Ex. Metade dos entrevistados consideraram
essas instruções insuficientes. Os entrevistados possuidores do Curso de Piloto de
Combate (CPC) receberam instrução específica de Reconhecimento Aeromóvel naquele
curso, sendo ministrada por instrutores pilotos da Arma de Cavalaria.
Sobre a realização de temas escolares que houvesse o planejamento de emprego
conjunto, metade dos entrevistados afirmaram não terem realizado tal planejamento. Dos
três que responderam afirmativamente, um respondeu que o planejamento foi realizado
de forma sumária. Todas as respostas apontaram a ausência de instrutores especialistas
de aviação nos EE. No CPC, os temas de Rec não contemplavam o emprego com tropa C
Mec, apenas com aeronaves.
Em relação à realização de exercícios no terreno, metade nunca participou. Dos
três que participaram, um foi como instrutor do C Cav AMAN nos anos de 2006 e 2007.
Na oportunidade de 2007, este autor pôde participar como Cadete e a interação ocorreu
em dois dias. Em um primeiro, a Av Ex atacou a posição de bloqueio do Pel C Mec,
atuando como aeronave inimiga. No segundo dia a aeronave apoiou as ações de
reconhecimento do Pel C Mec, embarcando Cadetes em funções chaves no Pel para um

Rec preliminar em parte do eixo enquanto o restante do Pel permaneceu desdobrado no
terreno. Outro entrevistado citou o emprego da Av Ex nas Operações Ágata, Fronteira Sul
e Guarani, mas que o emprego da aviação foi de forma isolado, normalmente
reconhecendo regiões que posteriormente as tropas C Mec operariam. Somente um
entrevistado participou de uma operação integrada de fato, em sete anos de piloto. Foi a
Operação Agulhas Negras 2011, oportunidade em que foi realizado um Rec integrado,
com a Av Ex à frente e a C Mec realizando Rec de eixo à retaguarda, intercambio de
informações em tempo real e a execução de ataques aeromóveis por alvos designados
pela tropa em solo. Foi observado o evidente beneficio da integração a despeito da falta
de previsão doutrinária específica.
Acerca de acesso às fontes de consulta sobre o assunto, a grande maioria
demonstrou facilidade de acesso, principalmente pelo Portal do Centro de Doutrina do
COTER. Detalhes importantes foram levantados sobre a falta de atualização das
publicações da Av Ex e sobre a existência de um acervo estrangeiro na AMAN que aborda
o tema.
Relativo ao conhecimento teórico necessário para o planejamento, execução ou o
ensino de uma Op Rec integrada, todos entrevistados não especialistas, com exceção de
um, responderam que não. O entrevistado que respondeu positivamente levantou uma
ideia extremamente importante que é a utilização de militar especialista, como oficial de
ligação, para realizar o planejamento conjunto. De fato, não há como um comandante ou
um S3 saber tudo sobre tudo. Para o planejamento de operações envolvendo tropas
especializadas ele deve se valer da assessoria dos especialistas. Esta mentalidade é
fundamental e deve estar bem arraigada nos escalões de assessoramento e comando.
Os entrevistados especialistas de aviação declararam-se capazes, mas por unirem os
conhecimentos de Operações de Reconhecimento da cavalaria, recebidos na AMAN e
EsAO e pelos conhecimentos sobre Reconhecimento Aeromóvel recebidos no CIAvEx.
Um piloto de combate estranho à arma de cavalaria provavelmente encontraria as
mesmas dificuldades de um oficial de cavalaria não especialista em aviação, ou seja,
apenas parte do conhecimento.
Em relação ao PLADIS, os EE estudados tem objetivos específicos das Operações
de Reconhecimento (AMAN, CIBld, EsAO e ECEME) ou de Reconhecimento Aeromóvel
(CIAvEx). O CIBld tem previsão de instrução de Apoio Aéreo Aproximado (AAA) e Guia
Aéreo Avançado (GAA), ministrada via Pedido de Cooperação em Instrução (PCI) pela
FAB.

Sobre PCI, a ECEME possui um com o Comando de Aviação do Exército (CAvEx).
Não é apenas sobre reconhecimento, mas sim sobre o emprego da Av Ex em apoio às
operações terrestres. Foi citado também um PCI prestado pela FAB ao CIBld sobre AAA /
GAA, mas em carácter demonstrativo haja vista que esse tipo de tarefa exige um curso
específico.
Sobre a realização de simpósios, seminários e instruções de padronização de
instrutores, foram citados apenas instrução de padronização entre os instrutores do
CIAvEx acerca do assunto e um simpósio realizado em 2017 entre o CAvEx e o CIBld,
mas não sobre o assunto em voga, mas sobre o emprego de helicópteros de ataque da
AvEx em missões de AAA.
Sobre a compatibilidade para realizar exercícios no terreno ou de Estado-Maior nos
diversos EE, todos declararam ser viável.
Finalmente, sobre a pesquisa a fim de verificar a quantidade de oficiais de
cavalaria que realizaram o Estágio de Operações Aeromóveis nos últimos 5 anos, foi
contabilizado um total de 20 militares, ou seja, uma média de 4 oficiais ao ano. Se
considerarmos que a média de oficiais de cavalaria formados anualmente na AMAN é de
60 Aspirantes-a-Oficial, isso representaria uma porcentagem de aproximadamente 7%. Se
os oficiais temporários entrassem neste calculo, a porcentagem seria ainda menor.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em operações conjuntas com tropas de diferente natureza é fundamental o
reconhecimento mútuo, principalmente para evitar o fratricídio e também para conhecer
as possibilidades e limitações de cada tropa, para buscar explorar ao máximo a primeira e
mitigar a segunda.
Este conhecimento mútuo pode ser adquirido de duas formas: ou em exercícios
com ambas as tropas ou nos bancos escolares. O ideal seria construir o conhecimento
utilizando as duas formas. Porém, as demandas sempre crescentes na Força frente aos
recursos escassos, problema clássico da economia, muitas vezes não viabiliza a solução
ideal. Criar exercícios no terreno visando especificamente realizar uma Operação de
Reconhecimento integrada demandariam custos, além de tempo para a mobilização, a
execução e a desmobilização. Com exemplo, as sedes das OM de Cavalaria Mecanizada
mais próximas de Taubaté, quais sejam Valença-RJ, Rio de Janeiro-RJ e PirassunungaSP, distam em média 300 km. A introdução das unidades didáticas ministradas no Estágio
de Operações Aeromóveis nas escolas de formação e aperfeiçoamento também seria
uma solução, porém devido a própria evolução tecnológica e doutrinaria que passa o EB

cada vez mais surgem assuntos importantes. Isso acaba por espremer os PLADIS desses
cursos, tirando assim carga horária de assuntos fundamentais.
Foi observado que o conhecimento geral sobre ambas as tropas existe. Quanto
maior o escalão, mais fácil fica visualizar e planejar o emprego conjunto. Inclusive o
manual de campanha C 2-20 – O Regimento de Cavalaria Mecanizado (BRASIL, 2002),
apresenta um anexo muito interessante sobre operações de reconhecimento com a
Aviação do Exército. Porém, fica evidente que o executante, notadamente o comandante
das pequenas frações, carece de conhecimento detalhado, principalmente no que se
refere às técnicas, táticas e procedimentos. Esse conhecimento só será desenvolvido com
o convívio cerrado, principalmente em exercícios no terreno e, em um segundo momento,
na escrituração de manuais desse nível de conhecimento.
Algumas oportunidades de melhoria que procuram atender o objeto desta pesquisa
– sem sobrecarregar o tempo e os recursos da Força Terrestre – podem assim serem
elencadas:
a) Procurar unir exercícios de adestramentos já existentes, principalmente aqueles
das escolas de formação, especialização e aperfeiçoamento. Neste ponto, devemos ter
uma especial atenção em não mesclar exercícios de dois cursos, como o Curso de Piloto
de Combate (CPC) com o Curso de Formação de Oficiais da AMAN (CFO/AMAN), por
exemplo. Como ambos estão em processo de aprendizagem, erros cometidos por uma
tropa poderiam ser assimilados pela outra como uma conduta correta. O ideal seria
exercícios de escolas com unidades de corpo de tropa, como o CPC com um R C
Mec/Esqd C Mec ou o CFO/AMAN com um B Av Ex.
b) Contemplar os instrutores dos Cursos de Cavalaria, em especial EsAO, AMAN e
CIBld, para a realização do Estágio de Operações Aeromóveis. Com uma média de 4
vagas por ano, poderia ainda contemplar mais um oficial do Esqd C L.
c) PCI da AMAN e EsAO para o CIAvEx, para apoiar o Estágio de Atualização e
Padronização de instrutores desses EE. É uma solução de baixo custo e que apenas um
oficial do CIAvEx poderia disseminar muitos conhecimentos específicos.
d) Convite para instrutores da AMAN e EsAO para acompanhar o módulo de
Reconhecimento Aeromóvel do CPC, sempre realizado no 1º semestre. Com uma carga
horária de 35 horas-aula, o assunto demandaria apenas uma semana de afastamento
desses oficiais de seus EE. Período pequeno comparado aos ganho na troca de
conhecimento.
e) Realização de simpósio com instrutores da ECEME, EsAO, CIBld e CIAvEx para
levantar as lacunas doutrinárias existentes, principalmente relativas às técnicas, táticas e

procedimentos de uma operação conjunta.
f) Com base nas soluções encontradas acima, realizar experimentações
doutrinárias, procurando encaixar exercícios já previstos de ambas as tropas.
Não existe soluções simples para problemas complexos. As propostas acima foram
obtidas a partir do ponto de vista deste autor e dos entrevistados. Quando confrontadas
com outros pontos de vista, essas propostas poderão, inclusive, serem rechaçadas. Para
a implementação destas medidas é necessário uma coordenação complexa e um
compromisso de colaboração entre diferentes EE e OM, a maioria das quais enquadradas
por diferentes comandos. Isso tornando tal implementação muito difícil se não houver um
grande empenho de todos envolvidos. Porém, mais importante que executar de fato as
propostas aqui elencadas, é lançar a ideia de que o Exército Brasileiro possui duas tropas
altamente especializadas, com um grande valor de combate e com um alto custo de
manutenção e adestramento e que, infelizmente, ainda não operam de forma totalmente
integrada. Se assim o fizessem, o resultado final seria um Exército mais FORTE e mais
CAPAZ. CAVALARIA! AVIAÇÃO! BRASIL ACIMA DE TUDO!
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SOLUÇÕES PRÁTICAS
Título do Trabalho: FATORES CONTRIBUINTES PARA O EMPREGO DO REGIMENTO
DE CAVALARIA MECANIZADO EM CONJUNTO COM A ESQUADRILHA DE
HELICÓPTEROS DE RECONHECIMENTO E ATAQUE NO RECONHECIMENTO
AEROMÓVEL.
Autor: Cap Cav RICHARD CARVALHO SPÍNDOLA
Ano: 2018
A fim de diminuir o hiato de conhecimento sobre a forma de emprego, tanto das
tropas de cavalaria para com as tropas de aviação, e vice-versa, visando um emprego
conjunto mais eficaz, o presente estudo levantou algumas propostas de soluções práticas
abaixo elencadas:
a) Procurar unir exercícios de adestramentos já existentes, principalmente aqueles
das escolas de formação, especialização e aperfeiçoamento. Neste ponto, devemos ter
uma especial atenção em não mesclar exercícios de dois cursos, como o Curso de Piloto
de Combate (CPC) com o Curso de Formação de Oficiais da AMAN (CFO/AMAN), por
exemplo. Como ambos estão em processo de aprendizagem, erros cometidos por uma
tropa poderiam ser assimilados pela outra como uma conduta correta. O ideal seria
exercícios de escolas com unidades de corpo de tropa, como o CPC com um R C
Mec/Esqd C Mec ou o CFO/AMAN com um B Av Ex.
b) Contemplar os instrutores dos Cursos de Cavalaria, em especial EsAO, AMAN e
CIBld, para a realização do Estágio de Operações Aeromóveis. Com uma média de 4
vagas por ano, poderia ainda contemplar mais um oficial do Esqd C L.
c) PCI da AMAN e EsAO para o CIAvEx, para apoiar o Estágio de Atualização e
Padronização de instrutores desses EE. É uma solução de baixo custo e que apenas um
oficial do CIAvEx poderia disseminar muitos conhecimentos específicos.
d) Convite para instrutores da AMAN e EsAO para acompanhar o módulo de
Reconhecimento Aeromóvel do CPC, sempre realizado no 1º semestre. Com uma carga
horária de 35 horas-aula, o assunto demandaria apenas uma semana de afastamento
desses oficiais de seus EE. Período pequeno comparado aos ganho na troca de
conhecimento.
e) Realização de simpósio com instrutores da ECEME, EsAO, CIBld e CIAvEx para
levantar as lacunas doutrinárias existentes, principalmente relativas às técnicas, táticas e
procedimentos de uma operação conjunta.
f) Com base nas soluções encontradas acima, realizar experimentações
doutrinárias, procurando encaixar exercícios já previstos de ambas as tropas.

