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RESUMO 
As Operações Ofensivas são o core de uma campanha militar bem sucedida, como nos diz o manual 
EB70-MC-10-202, a história comprova que somente a Ofensiva pode conduzir à vitória. Após a 
Guerra do Vietnã vemos que o uso dos helicópteros transforma a guerra, exigindo tropas especiais e 
técnicas especiais. Dentro o contexto da Nova Guerra surge a tropa Aeromóvel ou Helitransportada, 
dotadas de modularidade, velocidade e consequentemente equipamento mais leve e modular, 
diferente das tropas convencionais, inseridas em um mundo novo com um novo conceito de guerra. 
As a 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel) nasce em 2004 dentro desse novo contexto. Inserido 
à 12ª Bda Inf L (AMV) temos o 1º Esquadrão de Cavalaria Leve, sediado na cidade de Valença – RJ, 
uma unidade com forte carga histórica, e vocacionada à operações leves focadas para o 
Reconhecimento e a Segurança tudo em prol da 12ª Bda Inf L (AMV). Como uma tropa de Cavalaria, 
sua vocação maior são as Operações Ofensivas, principalmente as ações de Reconhecimento e 
Segurança, porém, devido sua juventude, seu emprego ainda está sendo definido, bem como sua 
constituição, e apesar de ainda não possuir uma doutrina escrita, o 1º Esqd C L (AMV) é amplamente 
empregado nas mais diversas missões dentro de seu comando enquadrante. A proposta desse artigo 
é, através de uma revisão bibliográfica, apresentar uma possível forma de emprego da tropa 
obedecendo suas peculiaridades, e apresentar uma proposta de QDM e QCP baseada nas 
características das ações de Reconhecimento e Segurança em prol da 12ª Bda Inf L (AMV)   
 
Palavras-chave: Operações Ofensivas, Reconhecimento, Segurança, 12ª Bda Inf L (AMV), 1º Esqd 
C L (AMV), QDM, QCP, Cavalaria. 
 
ABSTRACT 
.Offensive Operations are the principal operation in a great military campaign, the EB70-MC-10-202 
confirm that fact as the history of the wars, only the offensive can lead to the victory. After the Vietnam 
War the helicopter was more and more used in military operations, demanding special operations 
troops, with special techniques. In a New War concept arises the Air Assault Troops with unique 
characteristics: speed, modularly and lighter than other troops. In Brazil this is a new troop, to a new 
concept of war. In this concept we have the 12º Bda Inf L (AMV), in this brigade there is the 1º Esq C 
L, a Cavalry troop in the city of Valença in Rio de Janeiro State, a historical unit with a new tactical to 
develop. This article is focused in Offensive Operations and try to elaborate a new tactical to de 1º 
Esqd C L, having the characteristics of this troop in central core.  
Keywords: Offensive Operations, Reconnaissance, Security, 12ª Bda Inf (AMV), 1º Esqd C L, Cavalry 
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1. INTRODUÇÃO 

As Operações Ofensivas são determinantes para o resultado em um 

combate, não há como uma situação defensiva sustentar-se por um longo período 

de tempo e, principalmente, conduzir à vitória. 

As operações ofensivas são essenciais para se obter resultados decisivos. 
Elas visam basicamente destruir o inimigo, conquistar o terreno , manter a 
iniciativa das operações, privar o inimigo de fontes de recursos desviar a 
atenção do inimigo de outras áreas ou esclarecer determinada situação. 
(EB70 – MC – 10.202, 2017, p. 5 -1). 

 Dentro das Ofensivas destaca-se a Cavalaria, com sua vocação de 

Reconhecimento em Segurança, ações enquadradas em um contexto Ofensivo que 

são a alma desta arma, sua maior vocação. 

4.4.1 Compreendem o conjunto de ações e de medidas para proporcionar 
liberdade de manobra e preservação do poder de combate necessário ao 
emprego eficiente da força principal.  
4.4.2 Uma operação de segurança (Op Seg) deve pautar-se pela detecção 
antecipada de uma ameaça, para que a força principal possa evitar essa 
ameaça ou reagir à mesma, neutralizando-a ou destruindo-a.  
4.4.3 A segurança é proporcionada em distintos graus; e cada um deles 
condiciona o rol de tarefas que a força de segurança deve estar apta a 
cumprir. Os graus de segurança são: a) COBERTURA - proporciona 
segurança a determinada região ou força por meio de elementos 
distanciados ou destacados, orientados na direção do inimigo e que 
procuram interceptá-lo, retardá-lo, desorganizá-lo, engajá-lo ou iludi-lo, 
antes que possa atuar sobre a região ou força coberta; b) PROTEÇÃO - 
proporciona segurança a determinada região ou força, pela atuação de 
elementos nos flancos, frente ou retaguarda imediatos, com a finalidade de 
impedir a observação terrestre, o fogo direto e o ataque de surpresa do 
inimigo sobre a região ou força protegida; e c) VIGILÂNCIA - proporciona 
segurança a determinada força ou região, pelo estabelecimento de uma 
série de postos de observação, complementados por adequadas ações, 
que procuram detectar a presença do inimigo tão logo este entre no raio de 
ação dos instrumentos óticos ou sensores eletrônicos do elemento que 
executa a vigilância. 
 (EB70 – MC – 10.222, 2018, p. 4-3) 

As guerras evoluem com o tempo, e após a Guerra do Vietnã o uso dos 

helicópteros e de tropas helitransportadas ganhou grande destaque pela sua 

capacidade ofensiva, velocidade, mobilidade e capacidade de surpresa, a tropa 

helitrasportada consegue realizar ataques a retaguarda profunda do inimigo, 

complementando as operações terrestres, dando vantagem para o atacante. A 

maior força dessa tropa também é sua maior limitação: o helicóptero, certamente 

há um limite para o que pode ser transportado com segurança dentro da aeronave. 

No Brasil a tropa que se encarrega dessa capacidade operativa é a 12ª Brigada de 

Infantaria Leve (Aeromóvel), tropa helitranportada responsável pelas Operações 

Aeromóveis, que possui como elemento de Cavalaria o 1º Esquadrão de Cavalaria 

Leve (Aeromóvel), que por sua natureza de cavalaria é vocacionada ao 

Reconhecimento e Segurança, tudo em prol de seu escalão superior. Como diz o 
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manual EB70 – MC – 10.222, de 2018, CAVALARIA NAS OPERAÇÕES: 

4.2.1 São operações nas quais se emprega uma força de helicópteros ou 
força aeromóvel (tropa embarcada em aeronaves de asa rotativa) para o 
cumprimento de missões de combate, de apoio ao combate e de apoio 
logístico, em benefício de determinado elemento da F Ter. 
 4.2.2 As principais finalidades desses tipos de operações são: a) 
assegurar vantagem tática para as forças terrestres; b) contribuir para a 
conquista de objetivos profundos, para o desbordamento ou envolvimento 
de posições inimigas; e c) apoiar a realização de reconhecimentos, 
segurança e vigilância.  
4.2.2 (EB70 – MC – 10.222, 2018, p.4-1) 
 

Como podemos verificar no parágrafo acima as tropas aeromóveis agem em 

benefício de uma tropa da F Ter cumprindo missões de apoio ao combate, que é a 

interessante para este artigo e, possuem também possuem a finalidade de 

contribuir para conquista de objetivos profundos, para o desbordamento ou 

envolvimento de posições inimigas. Sendo que o 1º Esqd C L (AMV), realizará este 

primeiro apoio à sua Bda. Seus meios e efetivos são limitados para realizar um 

apoio maior ao combate e as Operações da 12ª Bda Inf L (AMV), como podemos 

ver na sua constituição.  

 

Figura 1 Organograma do 1º Esqd C L. 
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Figura 2: Composição dos pelotões de Exploradores. 

 

 Como pode ser visto os meios e pessoal do 1º Esqd C L (Amv) não são 

suficientes para prestar um apoio maior do que Reconhecimento e Segurança, não 

possuindo meios ou pessoal para operações mais complexas. Uma análise mais 

detalhada das operações aeromóveis é necessária para entender o emprego da 

tropa.  

1.2.1 As Op Amv são aquelas realizadas por forças de helicópteros (F 

Helcp) e/ou forças-tarefas aeromóveis (FT Amv), visando à execução de 

operações de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico, em 

benefício de determinado elemento da Força Terrestre (F Ter).  

1.2.2 As Op Amv são consideradas operações complementares, ou seja, 

são destinadas a ampliar, aperfeiçoar e/ou complementar as operações 

básicas nas situações de guerra e não guerra, a fim de maximizar a 

aplicação dos elementos do poder de combate terrestre.  

1.2.3 Apresentam as seguintes características principais: surpresa, 

iniciativa, flexibilidade, oportunidade, modularidade, seletividade, 

sustentabilidade, agressividade e velocidade para vencer rapidamente 

grandes distâncias e ultrapassar obstáculos do terreno. 

(FONTE: EB70-MC-10.218, 2017, P.1-1) 

 

 Operações aeromóveis são operações complementares que se caracterizam 

pelo emprego de helicópteros e são ideais para ataques na retaguarda do inimigo, 

constituindo uma Cabeça de Ponte Aeromóvel na retaguarda profunda o inimigo. 
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3.2.2 As operações aeromóveis são destinadas eminentemente a 

complementar as operações ofensivas. São empregadas sobre objetivos 

compensadores e fundamentais para a consecução da manobra, em virtude 

da maior rapidez e da flexibilidade proporcionadas pelos vetores aéreos. 

(FONTE: EB70-MC-10.218, 2017, P.3-1) 

 

 Tendo em vista as características das tropas de cavalaria, o provável melhor 

emprego das tropas do 1º Esquadrão de Cavalaria Leve, seria o reconhecimento e 

infiltração, seja helitransportado ou não, antes das tropas da brigada, realizando o 

reconhecimento da Zona de Ação, possíveis ZPHs, fornecendo ao escalão superior 

informes precisos sobre o Terreno e o Inimigo presente na Zona de Ação. Após o 

reconhecimento as tropas estariam aptas a: monitorar RIPIs, vigiar e estabelecer a 

segurança para o desembarque das tropas da Bda. Como nos diz o manual de 

Operações Aeromóveis 

Devido ás características da principal plataforma de combate da cavalaria 

aeromóvel um material leve e de rápido emprego e provável constituição modular 

seria a melhor solução para o Esquadrão, mas como podemos ver os pelotões 

possuem pouco poder de fogo e nenhuma blindagem.  

1.1. PROBLEMA 

Como analisado anteriormente o 1º Esquadrão de Cavalaria Leve possui 

pouco poder de fogo e nenhuma blindagem, o que se torna um problema a ser 

resolvido. Por sorte com os avanços tecnológicos e doutrinários esse problema 

pode ser solucionado, pelo menos em parte, tornando o Esquadrão uma tropa mais 

ágil e poderosa, com capacidade de cumprir sua missão em uma Operação 

Ofensiva. 

 A experimentação doutrinária realizada no ano de 2017 no 1º Esqd C L 

(AMV), traz as seguintes conclusões sobre o emprego dos pelotões leves: 

1-11. O Pel Exp incorpora algumas das limitações próprias das forças 

aerotransportadas, e mais as inerentes ao seu material. Suas principais 

limitações são a seguir especificadas. a. Quanto ao inimigo: 1) 

Vulnerabilidade aos ataques aéreos; 2) Sensibilidade ao largo emprego de 

minas, armas AC e aos obstáculos; 3) Vulnerabilidade aos efeitos das 

armas e agentes químicos, biológicos, nucleares; e 4) Vulnerabilidade na 

fase da reorganização. b. Quanto ao terreno e condições meteorológicas: 1) 

Sensibilidade às condições climáticas e meteorológicas adversas; e 2) 

Sensibilidade aos terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, cobertos e 

pantanosos. c. Quantos aos meios: 1) Exigência de considerável apoio da 

Av Ex e F Ae, inicial e continuado, quando empregado em Op Amv; 2) 
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Dependente da disponibilidade de aeronaves; 3) Necessidade de 

considerável apoio logístico, particularmente após as 48 h iniciais de 

operação; 4) Dificuldade em manter o terreno conquistado, tendo em vista o 

seu limitado efetivo; e 5) Dificuldade em assegurar o sigilo desejável em 

virtude do ruído e da poeira produzidos por suas viaturas quando em 

deslocamento.  

(FONTE: IP – XX, O Esqd C L Amv aguardando aprovação junto ao EME) 

 

No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico com as 

demandas de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema: 

Quais as capacidades e possibilidades do 1º Esqd C L (AMV), de forma a 

trazer conclusões, pensamentos e soluções para a melhoria de seu emprego, 

tendo em vista suas atuais deficiências e limitações, para um melhor emprego em 

Operações Ofensivas no âmbito da 12ª Bda Inf L (AMV)  

1.2. OBJETIVOS 

A fim de determinar as possibilidades e capacidades do 1º Esqd C L (AMV) 

em seu emprego em Operações Ofensivas no âmbito da 12ª Bda Inf L, realizar 

uma análise dos meios, efetivos, e doutrina, ainda em elaboração da OM, tendo em 

vista suas deficiências e limitações para chegarmos a uma conclusão e sugestão 

de melhor prática. 

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) Reunir e revisar publicações sobre operações aeromóveis, operações 

ofensivas e Pelotões de Exploradores; 

b) Entrevistar militares que compõem ou que compuseram o 1º Esqd C L, 

colhendo informações, experiências e sugestões; 

c) Apresentar uma análise das publicações sobre o emprego de tropas 

aeromóveis, Pelotões de Exploradores e do emprego do 1º Esqd C L; 

d) Apresentar uma análise do emprego do 1º Esqd C L através de informações 

coletadas de membros dessa tropa, do Sub Comandante, de antigos 

Comandantes, bem como de Comandantes de Pelotão nos diversos empregos da 

tropa; 

1.3. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O emprego do 1º Esqd C L nas mais diversas missões da 12ª Bda Inf L por 

si só comprova a importância dessa tropa componente da Força de Ação 

Estratégica. Porém a doutrina aeromóvel é nova no Exército Brasileiro e a tropa de 

Cavalaria Leve é mais nova ainda. O esquadrão possui apenas um anteprojeto de 
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uma Instrução Provisória (IP), com seu emprego e doutrinas ainda sendo 

produzidos e testados. 

Através do estudo de outras tropas, como as Air Assault Operations dos EUA 

e das operações Aeromóveis da 12ª Bda Inf L podemos chegar a conclusões 

valiosas para a criação de uma doutrina para esta tropa, pois como citado 

anteriormente, somente as operações ofensivas são garantia de vitória, e segundo 

o Manual de Operações Aeromóveis, essas operações são rápidas e agressivas 

por sua natureza, características que coadunam com as características da Arma de 

Cavalaria:  

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

2.1.1 A arma de Cavalaria é dotada de unidades (U) de combate de 

distintas naturezas, todas aptas a realizar as diferentes atividades e tarefas 

inerentes às operações terrestres. 

2.1.2 A Cavalaria tem suas características básicas de emprego definidas 

pela conjugação harmônica das peculiaridades dos seus meios. São 

características básicas da Cavalaria: mobilidade; potência de fogo; proteção 

blindada; ação de choque; e sistema de comunicações amplo e flexível.  

(Fonte: EB70 – MC 10 – CAVALARIA NAS OPERAÇÕES, p. 2-1)  

 

A mobilidade, velocidade e poder de fogo garante a Cavalaria a vantagem 

em uma ofensiva, porém dentro de um contexto aeromóvel a Cavalaria perde em 

poder de fogo e ganha mais mobilidade e velocidade, devido a sua característica 

aerotrasportada a Cavalaria Leve também ganha a capacidade de agir nos mais 

diversos teatros de operações. 

Por estar diretamente subordinada à 12ª Bda Inf L o Esquadrão é apto a 

realizar todas as missões típicas da Cavalaria em prol da Brigada, tudo somado às 

características típicas de tropas aeromóveis: 

2.3.5.3.1 No cumprimento de suas missões, o Esqd C Amv está apto a atuar 

isoladamente, ou integrando outras estruturas, e constitui-se em importante 

elemento de economia de forças da Bda Inf L (Amv).  

(Fonte: EB70 – MC 10 – CAVALARIA NAS OPERAÇÕES, p. 2-11.)  

A relevância desse trabalho está no estudo das operações ofensivas e 

aeromóveis para o Esquadrão de Cavalaria Leve, que carece de doutrina e manual, 

apesar de estar sendo constantemente empregado. Este trabalho tem por 

finalidade contribuir para a doutrina militar e o emprego desta OM. 

2. METODOLOGIA 
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Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, entrevistas com especialistas, questionários, argumentação e discussão 

de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, 

os conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por 

meio dos questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades 

dos militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo 

em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o 

que exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias e 

seguida de questionário para uma amostra com vivência profissional relevante 

sobre o assunto. 

O principal foco do Questionário foram os antigos comandantes do 1º Esqd 

C L, antigos S3, atual S3 e antigos comandantes de pelotão, que devido sua 

experiência poderiam acrescentar mais a essa tropa especial.  

O universo reduzido justifica-se pela experiência e capacidade do público 

alvo da pesquisa, sendo essencial para a pesquisa a vivência em operações 

ofensivas no âmbito da 12ª Bda Inf. 

2.1. REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada 

em uma revisão de literatura dos manuais em emprego do Exército Brasileiro, 

manual dos EUA sobre as Air Assault Operations, IP do 1º Esqd C L ainda não 

aprovada e, relatórios de emprego do 1º Esqd C L no ano de 2018. 

O limite anterior foi determinado pela literatura existente dentro do próprio 

Exército Brasileiro, principalmente os manuais de  Operações Ofensivas, Cavalaria 

nas Operações, Operações Aeromóveis e a IP do 1º Esquadrão de Cavalaria Leve 

(ainda não aprovada). O objetivo era determinar um ponto de partida para a revisão 

bibliográfica tendo fundamento a doutrina existente no Exército. 

Foram utilizadas as palavras-chave Pelotão de Exploradores, Operações 

Ofensivas, Operações Aeromóveis, Cabeça de Ponde Aerómóvel, Cavalaria Leve,  

, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na base de dados 

RedeBIE, Pergamum, Lilacs, Scielo, em sítios eletrônicos de procura na internet, 



8 

sendo selecionados apenas os artigos em português, inglês e espanhol. O sistema 

de busca foi complementado pela coleta manual de relatórios de exercícios 

militares, manuais de campanha referentes ao tema, do EB e dos EUA, em período 

de publicação diverso do utilizado nos artigos. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações ofensivas e aeromóveis, tendo em vista o objetivo do artigo. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionado à 

operações aeromóveis, operações ofensivas, reconhecimento e segurança e 

cabeçã de ponte aeromóvel; e 

- manuais doutrinários do Exército Brasileiro e Exército dos EUA. 

b. Critério de exclusão: 

- Artigos e manuais que tratam das operações aeromóveis, pelotões de 

exploradores e cavalaria fora do escopo das operações ofensivas. 

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 questionário. 

 O Universo do questionário exigia que o entrevistado fosse militar com 

experiência em comando de frações e planejamento dentro do 1º Esqd C L, não 

sendo foco militares que não estivesse em função de comando ou planejamento, 

sendo assim o foco foram os antigos comandantes, subcomandantes, S3 e 

comandantes de pelotão, que responderam satisfatoriamente o questionário.  

 

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: 

Nome Justificativa 

LEANDRO SAMPAIO DE OLIVEIRA S3 do 1º Esqd C L desde 2016. 

CÉZAR MARQUES DE OLIVEIRA Atual Sub Comandante do 1º Esqd C L  

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

2.2.2.  Questionário 
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A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares que 

serviram no 1º Esqd C L, tendo o foco principal no Oficial de Operações, Sub 

Comandante, Comandante do Esquadrão, e Comandante de Pelotão, tendo em 

vista a busca de informações relativas ao emprego da tropa e experiências. . 

 A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita 

aos militares com vivência dentro do 1º Esqd C L, a fim de restringir o universo aos 

que possuíam capacidade desenvolvida através da vivência no emprego da tropa 

em questão. 

Também foram utilizados os dados da RIDOP do 1º Esqd C L no ano de 

2017, onde o antigo comandante, Major Rafael Barbosa Pereira, sugere a 

modificação do QCP e QDM do esquadrão para adequação as suas missões, 

substituindo o Pel Exp pelo Pelotão de Cavalaria Leve.  

2.2.3.  Grupo Focal 

Devido à natureza exploratória da investigação e finalizando a coleta de 

dados, foi conduzido um grupo focal, visando a debater os resultados colhidos nos 

questionários, com os seguintes especialistas: 

Nome Justificativa 

LEANDRO SAMPAIO DE OLIVEIRA – Cap EB Experiência como S3 do 1º Esqd C L desde 
2016. 

CÉZAR MARQUES DE OLIVEIRA – Cap EB Atual subcomandante do 1º Esqd C L  

MARCO AURÉLIDO DE PAULA – Ten EB Experiência como comandante de pelotão 
no período de 2015 a 2018. 

QUADRO 2 – Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal 
Fonte: O autor 

Durante a orientação do referido grupo focal, foram levantadas, como 

pautas, divergências entre o encontrado na literatura analisada e a percepção da 

amostra, obtida por intermédio dos questionários, notadamente nos seguintes 

aspectos: 

a) Missões do 1º Esqd C L em Operações Ofensivas, trabalhando em prol de 

seu comando enquadrante; 

b) Deficiências apresentadas pelos meios do esquadrão para cumprir sua 

missão; 

c) Sugestões de mudanças e atualizações para que o 1º Esquadrão de 

Cavalaria Leve cumpra melhor sua missão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas sobre a possível melhoria do emprego do 1º Esqd C L em 

Operações Ofensivas encontra seu amparo na Doutrina Militar Terrestre, porém, 
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como explanado anteriormente os meios do Esqd encontra suas limitações 

principalmente nos meios. 

2.3.5.3.3 O Esqd C Amv tem como principais possibilidades:  

a) deslocar-se por meios aéreos de asa fixa ou rotativa;   

b) realizar qualquer tipo de reconhecimento, em frentes e profundidades 

compatíveis com a sua estrutura;  

c) executar operações de segurança, em proveito da Bda Inf L (Amv), em 

particular a proteção e a vigilância;  

d) realizar ações ofensivas e defensivas, na realização de um 

reconhecimento ou de uma operação de segurança;  

e) realizar ligações de combate;  

f) participar das ações de SEGAR, em proveito da Bda Inf L (Amv);  

g) receber e planejar o emprego de meios aéreos colocados sob seu 

controle operacional;  

h) operar sob condições de visibilidade limitada, com emprego de meios de 

visão noturna e de vigilância eletrônica;  

i) proporcionar limitada defesa anticarro (AC) em prol da Bda Inf L (Amv);  

j) participar do estabelecimento de uma cabeça de ponte aeromóvel (C Pnt 

Amv);  

k) realizar infiltração a pé; 

 l) atuar em ambiente contaminado por agentes QBRN (com limitações);  

m) atuar, com limitações, como força a pé, em proveito da Bda Inf L (Amv), 

na impossibilidade do helitransporte/aerotransporte de suas viaturas 

orgânicas; e 

n) organizar seus elementos de manobra em estruturas provisórias 

(pelotões provisórios) para atender peculiaridades de determinadas missões 

ou situações do combate. 

(Fonte: EB70 – MC 10 – CAVALARIA NAS OPERAÇÕES, p. 2-11.)  

 Quanto às vulnerabilidades:  

2.3.5.3.4 O Esqd C Amv incorpora algumas das limitações próprias das 

forças aerotransportadas, além das inerentes ao próprio material de 

dotação. Suas principais limitações são:  

a) vulnerabilidade aos ataques aéreos;  

b) restrição de mobilidade, frente ao largo emprego de minas anticarro e 

aos obstáculos artificiais;  

c) vulnerabilidade na fase da reorganização, após o desembarque;  

d) sensibilidade frente às condições climáticas e meteorológicas adversas;  

e) mobilidade restringida, quando empregando suas viaturas orgânicas em 

terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, pantanosos e cobertos;  

f) necessidade de cerrado apoio logístico, particularmente após as 48 

(quarenta e oito) horas iniciais da operação;  
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g) dificuldade de manter o terreno conquistado;   

h) dificuldade em assegurar o sigilo das operações, em virtude do ruído e 

da poeira produzidos por suas viaturas, quando em deslocamento; e  

i) vulnerabilidade aos ataques QBRN.  

 n) organizar seus elementos de manobra em estruturas provisórias 

(pelotões provisórios) para atender peculiaridades de determinadas missões 

ou situações do combate. 

(Fonte: EB70 – MC 10 – CAVALARIA NAS OPERAÇÕES, p. 2-12.)  

  

Destacam-se, principalmente, a: operar sob condições de visibilidade 

limitada, com emprego de meios de visão noturna e de vigilância eletrônica, 

proporcionar limitada defesa anticarro (AC) em prol da Bda Inf L (Amv), realizar 

qualquer tipo de reconhecimento, em frentes e profundidades compatíveis com a 

sua estrutura, executar operações de segurança, em proveito da Bda Inf L (Amv), 

em particular a proteção e a vigilância. Porém vimos que os meios do Esquadrão 

não são condizentes a uma defesa anticarro (AC), mesmo que limitada.  

Em análise a RIDOP de 2017, vemos que a vulnerabilidade a ataques de 

armas anticarro é evidente em um Pelotão de Exploradores, o que prejudica sua 

atuação em na segurança de uma Cabeça de Ponte Aérea. 

. Fração fraca em segurança devido ao seu limitado poder de fogo quando 

comparado à outras frações de Cavalaria (Pelotão de Carros de Combate, 

Pelotão de Fuzileiros Blindados e Pelotão de Cavalaria Mecanizado).  

Obs: O Pelotão de Exploradores do Esqd C L, apesar de ser capaz de ser 

empregado durante o Assalto Aeromóvel (fase ofensiva da manobra) em 

primeiro escalão, é normalmente utilizado pelos comandantes das FTs 

apenas na parte de Manutenção da Cabeça-de-Ponte Aérea (fase defensiva 

da manobra). Durante a Manutenção da Cabeça-de-Ponte Aérea, é muito 

mais necessário que a fração seja forte em Segurança do que ser forte em 

Reconhecimento, devido à característica estática da manobra em questão. 

(FONTE: RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DOUTRINÁRIAS E 

OPERACIONAIS, 2017) 

Portanto a prática diz que a constituição em Pelotões de Exploradores falha 

em sua vocação de segurança e poder de fogo devido seus meios e constituição. O 

mesmo documento apresenta uma possível solução com o Pelotão de Cavalaria 

Leve, que acrescenta um “Grupo de Morteiro Médio” ao Pelotão de Exploradores, 

aumentando o poder de fogo e consequentemente o poder defensivo o esquadrão, 

melhorando o cumprimento de sua missão. 
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               (TABELA 1, FONTE: RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DOUTRINÁRIAS E 

OPERACIONAIS, 2017) 

Pela coleta de dados foram apresentados os seguintes resultados:  

 

Gráfico 1, FONTE: AUTOR. 
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Gráfico 2, FONTE: AUTOR. 

 

Gráfico 3, FONTE: AUTOR.  

Analisando as repostas e dentro das discussões do Grupo Focal, verifica-se 

a dificuldade do 1º Esqd C L de cumprir suas missões com seus meios.  

Também fora solicitado no questionário: “Escreva sucintamente o que falta 

de material dentro dos Pelotões, tendo em vista as missões de Reconhecimento 

e Segurança o fato do Esqd atuar isolado.” 

Destacando-se as seguintes respostas:  

1. Verificou-se a necessidade dessa substituição, devido ao Pel Exp ser uma fração muito 

forte no reconhecimento, mas que na segurança apresenta-se fraca, devido às 

peculiaridades missões do Esqd C L, na cabeça de Ponte AEROMÓVEL. Para o 

reconhecimento e segurança, como ocorreu no Exercício AGULHAS NEGRAS 2017, tal 

emprego do Pel passaria a possuir um maior poder de fogo. Na configuração atual, o 

Pel C L possui 3 (três) Grupos de Exploradores (GE) e pela proposta permaneceria com 

apenas 1 (um) GE e os demais grupos passariam a ser mobiliados com armas anticarro 

e morteiros médios, buscando uma maior semelhança com o Pelotão de Cavalaria 

Mecanizado, sem perder a capacidade de ser helitransportado. O Pel C L é mais forte 

em segurança e em reconhecimento, tornando- se assim efetivo o seu emprego no 

Esqd. 

2. Optronico condizente com o tipo de missão, míssil AC, maior número de OVN, SARP e 
radar móvel. 

3. Missil javel. 
 

As posteriores discussões e análises levaram a crer que o Pel de 

Exploradores, é excelente para reconhecimento, porém deixa a desejar em 
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segurança, necessitando de alterações, como proposto, principalmente para o 

cumprimento de uma ofensiva.  

A tropas de Air Assault Operations trabalha com as Air Assault Task Forcer 

(AATF), uma tropa “montada” para uma missão específica de assalto aeromóvel, 

combinando forças de infantaria e elementos de aviação sob um comando único.  

. Air assault operations are accomplished by employing an air assault task 

force (AATF). The AATF is a group of integrated forces tailored to the 

specific mission and under the command of a single headquarters. It may 

include some or all elements of the combined arms team. The ground or air 

maneuver commander, designated as the air assault task force commander 

(AATFC), commands the AATF. The AATFC may combine infantry 

companies with aviation assets that can be employed singly or in multiples. 

(Fonte: FM90-4, US, 1987, p.1-2) 

 As demais características da tropa são semelhantes à organização e 

emprego no Brasil, porém, como visto acima, a estrutura é mais modular para o 

emprego aeromóvel, uma AATFC pode ser reforçada com elementos necessários 

ao cumprimento da missão, dependendo da situação a ser empregada. Qualquer 

Brigada também pode ser utilizada como aeromóvel, porém as Heavy Brigade e a 

Striker Brigade, são menos empregadas para esse tipo de operação, a preferência 

é da Infantry Brigade. Os elementos com mais semelhança às tropas de cavalaria 

brasileira não são comuns em operações aeromóveis, apesar de não ser proibitiva, 

suas principais ações, como esperado, são em reconhecimento e segurança para 

as tropas aeromóveis.  

.1-13. Although heavy brigade combat teams (HBCTs) and Stryker brigade 

combat teams (SBCTs) may not conduct air assaults as frequently as IBCTs, 

such operations conducted on a limited scale may be the decisive maneuver 

in an HBCT or SBCT operation. For this reason, all BCTs should be 

proficient in conducting air assaults. Examples of air assault operations 

conducted by HBCTs and SBCTs include seizure and retention of river-

crossing sites, deliberate breaches, and seizure of key terrain. 

Understanding the detailed planning and preparation that goes into an air 

assault enables the HBCT or SBCT to—  

-organized or supporting helicopters 

to secure a key objective in the offense.  

 

lace combat power at a decisive point in an AO. 

(Fonte: ATTP3-18.2, US, 1987, p.1-3) 

 Quanto a proteção anticarro essas tropas podem ser reforçadas com elementos de 

pelotões anticarro (antitank troops) de acordo com a necessidade (FM 90-4, US, 1987, p.4-

13). Devido a limitação de meios existentes dentro do Exército Brasileiro, e nossas tropas 
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possuírem menor mobilidade quando à composição, uma sugestão seria, como verificado 

na pesquisa realizada, a substituição de uma patrulha do GE por uma Seção de Mísseis 

anticarro, o a mesma tronar-se orgânica do Esquadrão sendo aplicada em Apoio ao 

Conjunto, ou reforço a um pelotão, conforme necessidade, aumentando o poder de fogo, 

capacidade ofensiva e acrescentando a possibilidade de defesa AC.  

 Portanto as operações ofensivas necessitam do máximo de mobilidade, poder de 

fogo e agressividade, características típicas da arma de cavalaria e que não são atendidas 

em sua plenitude pelo 1º Esqd C L, sendo assim, é necessária sua modificação para que 

possa atuar satisfatoriamente em prol da 12ª Bda Inf L, realizando ações de 

reconhecimento, segurança e participando de uma ofensiva aeromóvel.  

 Como conclusão da análise dos dados e da revisão de literatura, torna-se evidente 

a necessidade de modificação dos meios e do QCP do 1º Esqd C L, para que ele possa 

cumprir a missão a qual foi criado, e principalmente garantir o sucesso em uma ofensiva 

em prol da 12ª Bda Inf L.  

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises e discussões realizadas levam as seguintes conclusões por 

parte do autor e de seu Grupo Focal: 

a. As Operações Aeromóveis são eminentemente ofensivas e a melhor tropa 

para execução de uma ofensiva são as de cavalaria. Porém o 1º Esqd C L 

necessita de uma reformulação mínima para que possa cumprir sua missão de 

maneira satisfatória.  

b. O 1º Esqd C L trabalha sempre em prol de seu comando enquadrante.  

c. Como reformulação faz-se necessário a substituição de uma patrulha do GE 

do Pelotão de Exploradores por grupos de morteiro médio, aumentando o alcance 

e poder de fogo da tropa.  

d. Para substituir a Seção de Morteiros Médios do 1º Esqd C L, é sugerido a 

adoção de uma Seção de mísseis anticarro, tendo seu emprego em ação conjunta 

ou em reforço a algum pelotão.  
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