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RESUMO 
A participação do Exército Brasileiro (EB) em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é 
uma constante na atualidade. Coube destaque nesse ínterim o emprego de tropas no Complexo da 
Maré, no Rio de Janeiro, em uma missão marcada pelo emprego robusto de tropas e meios, ao longo 
de aproximadamente catorze meses. Integrando o contigente da Força de Pacificação Niederauer, na 
Operação São Francisco II, esteve um Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica e um estudo quantitativo, por meio de questionário, a fim de analisar as formas 
de atuação desse esquadrão, bem como compará-las com a de outras frações operacionais também 
empregadas nessa operação. Observou-se que boa parte das ações táticas se assemelhavam, 
porém ficou nítida a vantagem da tropa mecanizada em relação às demais, pela presença de meios 
blindados, e de sua capacidade de flexibilidade e modularidade. 
 
Palavas-chave: Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Operação de Garantia da Lei e da Ordem. 
Operação São Francisco.  
 
ABSTRACT 
The participation of the Brazilian Army (EB) in Law and Order Guarantee Operations (Op GLO) is a 
current constant. It was well know in this context, the deployment of troops at Complexo da Maré in 
Rio de Janeiro on a mission marked by the robust deployment of troops and gear, for approximately 
fourteen months. Joining the Niederauer Pacification Force in Operation San Francisco II was a 
Mechanized Cavalry Squadron. A bibliographic research and a quantitative study were carried out 
through a questionnaire, to analyze the squadron ways of acting, as well as comparisons with other 
operational fractions also used in this operation. Note that most tactical actions resemble each other, 
but the advantage of the mechanized troop over the others by the presence of armored means and 
their capacity for flexibility and modularity remains clear. 
 
Keywords: Mechanized Cavalry Squadron. Law and Order Guarantee Operation. Operation São 
Francisco. 
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1  INTRODUÇÃO 

O emprego das tropas da Força Terrestre (F Ter) na garantia da lei e da ordem 

é uma realidade prevista na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 142. Com o 

passar dos anos, seu teor foi abordado e esmiuçado com maior nível de detalhes, 

com a promulgação da Lei Complementar nº 97, de 1999, e do Decreto nº 3897, de 

2001. 

Esse embasamento jurídico adquiriu considerável importância nos últimos 

anos, visto que as Forças Armadas (FFAA) foram empregadas em um amplo leque 

de Op GLO, seja pelo esgotamento das capacidades das Forças Auxiliares no 

combate às organizações criminosas (ORCRIM), ou por situações como as 

ocorrências de greves nas forças policiais. 

Apesar de uma vertente mais conservadora da Força Terrestre (F Ter) 

considerar tal emprego em um desvio da atividade tida como principal, a defesa 

externa, a atuação de tropa em missões de GLO angaria paulatinamente o apoio da 

população em geral, e de significativa parcela de militares do Exército Brasileiro: 

“Embora o emprego desse recurso para a manutenção da segurança 
pública seja controverso, a atuação das forças armadas nessas situações, 
em especial no Rio de Janeiro, tem trazido importantes considerações e 
ensinamentos válidos para o aprimoramento da doutrina militar 
terrestre.”(ROHLING, 2015). 

Diante dessa realidade, cabe destaque o emprego de tropas militares em 

diversas comunidades na cidade do Rio de Janeiro – RJ, visando a preservação da 

ordem pública e o restabelecimento da paz social, em áreas dominadas por 

quadrilhas ligadas ao narcotráfico. Nesse escopo desenvolveram-se as atividades 

da Operação São Francisco, desencadeada entre os meses de abril de 2014, e 

junho de 2015, após solicitação do então governador do Rio de Janeiro, Sérgio 

Cabral.  

Após praticamente dois meses de missão, em 31 de maio, a Força de 

Pacificação Niederauer (F Pac Niederauer), composta por tropas do Comando Militar 

do Sul (CMS) e Comando Militar do Leste (CML), substituiu as tropas da Bda Inf 

Pqdt, assumindo a condução das operações no Complexo da Maré.  

A atuação dessa tropa, assim como a de qualquer fração enquadrada em Op 

GLO, teve que se revestir de singular flexibilidade e adaptabilidade, haja vista a 

observância de fatores da decisão como o terreno e as considerações civis. Nesse 

sentido foi possível colher diversas oportunidades de melhoria no desenvolvimento 
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das ações, bem como explorar as potencialidades dos recursos humanos e 

materiais disponíveis. 

 Integrando o Quadro Organizacional (QO) do contigente estava o Esquadrão 

de Cavalaria Mecanizado(Esqd C Mec) oriundo da 1ª Brigada de Cavalaria 

Mecanizada, ofertando à F Pac Niederauer, características da Arma de Cavalaria 

como mobilidade, proteção blindada e flexibilidade.  

 

1.1 PROBLEMA 

Diante desse contexto, e levando em consideração que a Operação São 

Francisco se desdobrou em regime de rodízio entre sete contigentes,nos seus 

catorze meses de duração, sempre contando com a presença de um Esqd C Mec, é 

esperado que o mesmo tenha se deparado com um considerável leque de situações 

problema. 

Sendo assim, cabem nessa situação alguns questionamentos quanto à atuação 

do Esqd C Mec nessa Op GLO. Os meios de que dispunha o esquadrão, 

particularmente no que tange à viaturas (Vtr), facilitaram o emprego da tropa na 

Zona de Ação (Z Aç)? A composição do Esqd C Mec se mostrou eficaz para o 

cumprimento das variadas missões em que foi empregado? Durante o emprego, foi 

necessária alguma adaptação nos meios e nas Técnicas, Táticas e Procedimentos 

(TTP) das frações?Quais foram as principais potencialidades e limitações 

enfrentadas pela tropa mecanizada? 

 
1.2 OBJETIVOS 

Com o intuito de identificar possíveis “boas práticas” adotadas pelas tropas que 

compuseram os esquadrões mecanizados na Operação São Francisco, bem como 

levantar as potencialidades e limitações da tropa mecanizada nesse tipo de 

operação, este trabalho tem por finalidade angariar os conhecimentos adquiridos 

pelos comandantes de fração em diversos níveis na condução das ações táticas. 

A fim de atender ao objetivo geral da pesquisa, foram elencados alguns 

objetivos específicos, com o intuito de nortear os trabalhos a serem desenvolvidos: 

   a) Coletar temas e publicações atinentes ao emprego de tropas mecanizadas 

em operações de GLO. 

   b) Analisar ensinamentos colhidos dos elementos em função de comando na 

operação, tais como o comandante de esquadrão (Cmt Esqd), comandante de 
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pelotão (Cmt Pel), adjunto de pelotão (Adj Pel) e comandante de grupo de combate 

(Cmt GC). 

   c) Analisar a atuação da tropa na Operação São Francisco II, e traçar um 

quadro comparativo com as características da tropa mecanizada, visando obter 

assim, dados para um melhor emprego da mesma nesse tipo de ambiente 

operacional. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O emprego do Exército em Op GLO é uma realidade no século XXI, tendo 

mobilizado tropas de diversos Comandos Militares (C Mil) em variadas ocasiões, 

para o desencadear de ações táticas e sociais, visando a manutenção do ambiente 

seguro e estável, e o restabelecimento da paz social. 

Além disso, a atuação de tropa em larga escala, como foi na Operação São 

Francisco e mais recentemente, na Intervenção Federal no Rio de Janeiro, não abre 

mão da inclusão de um Esqd C Mec em seu QO, dadas as potencialidades que 

podem ser exploradas por tal tropa. 

Visto que tal possibilidade de emprego de tropas mecanizadas é expressiva, 

merece estudo essa forma de atuação, bem como a transmissão sistemática dos 

conhecimentos, visando o aperfeiçoamento das TTP, e a possibilidade inclusive de 

uma atualização doutrinária se assim for necessário. 

É sabido que a atuação em Op GLO para o Esqd C Mec, particularmente na 

Op São Francisco II, careceu de adaptações inclusive no que tange ao seu QO, 

tendo em vista a supressão de alguns meios de dotação do Pel C Mec, como a 

Seção de Viaturas Blindadas de Reconhecimento (Seç VBR) e da Peça de Morteiro 

(Pç Mrt) 81mm, para o emprego de militares atuando com o uso de motocicletas. 

Sendo assim, um estudo pormenorizado das formas de atuação do Esqd C 

Mec nos diversos contigentes da referida Operação, e em comparação inclusive com 

outras frações operacionais, como a Cia Inf Mec, Cia Fuz Bld e Cia Inf Mtz, permitirá 

uma avaliação detalhada dos pontos fortes e oportunidades de melhoria daquela 

atuação. 

2  METODOLOGIA 

A fim de atingir os objetivos propostos,será realizada uma pesquisa 

bibliográfica, a fim de analisar o modus operandi do Esqd C Mec na Operação São 
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Francisco II, e compará-lo com a atuação de outras frações de combate, de 

naturezas diversas, que também participaram daquela Operação.  

Através da coleta de dados, por meio de questionário, pretende-se observar as 

atividades de confluência entre o esquadrão e as demais tropas. Desse estudo 

quantitativo, analisar-se-á também a opinião de militares que desempenharam 

função de comando em diversos níveis, desde o Grupo de Combate (GC) até 

Subunidade (SU), acerca das principais dificuldades da missão e da evolução no 

emprego dos Meios de Emprego Militar (MEM). 

De posse de todas essas informações, tanto da análise bibliográfica quanto do 

estudo quantitativo, este por meio de questionário, será viável levantar os aspectos 

positivos e as oportunidades de melhoria na atuação dessa fração singular da 

Cavalaria.  

 
2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

Visando atingir os objetivos já elencados, o ponto de partida consiste no estudo 

do Esqd C Mec, abordando particularmente a composição dos seus pelotões, 

quando voltados para a atuação em defesa externa, cumprindo o QO previsto no 

Manual de Campanha C 2-20 – Regimento de Cavalaria Mecanizado. 

Partindo dessa análise, é possível verificar os principais pontos de 

mudança/adaptação na composição e emprego da tropa na Op São Francisco II. Tal 

traço comparativo se torna viabilizado, através da leitura e interpretação de diversos 

estudos e publicações encabeçados por militares que atuaram em um Esqd C Mec 

na referida operação. Será ainda foco de estudo, sítios eletrônicos, revistas 

nacionais e estrangeiras atinentes ao assunto. 

As ideias-chave que norteiam essa pesquisa são: 

- Esquadrão de Cavalaria Mecanizado; 

- Tropas mecanizadas; 

- Emprego de motocicletas; 

- Emprego de blindados em ambiente urbano; 

- Complexo da Maré; 

- Operação de Pacificação; 

- Operação de Garantia da Lei e da Ordem;e 

- Operação São Francisco;  
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2.1.1 O AMBIENTE OPERACIONAL  

O Complexo da Maré é uma área situada à margem da Baía de Guanabara, 

nas proximidades de importantes vias expressas da cidade do Rio de Janeiro, a 

Avenida Brasil, Linha Amarela e Linha Vermelha. Tal conjunto de favelas adquire 

ainda certa visibilidade, por se encontrar na rota de aproximação do Aeroporto 

Internacional Tom Jobim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 – Localização do Complexo da Maré 
Fonte: GOOGLE MAPS, acesso em 27 Ago 2019. 

 

Sua ocupação teve início em 1940, com a chegada dos primeiros moradores 

na Comunidade Morro do Timbau, próxima das instalações do atual Centro de 

Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (CPOR/RJ). Atualmente a 

população da Maré ultrapassa os centro e trinta mil habitantes, chegando a ser 

considerada o maior complexo de favelas da cidade. 

Outro fator complicador da área, devido à sua extensão, é a presença de 

facções criminosas rivais, o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro 

(TCP), havendo ainda, áreas sob controle da milícia. Tal problemática fomenta um 

ambiente de violência cultural institucionalizada, de acordo com VISACRO (2009), o 

qual chega a comparar os jovens cooptados pelo tráfico de drogas nas favelas, as 

crianças-soldados da África subsaariana, e as crianças palestinas treinadas para 

atuarem como homens-bomba. 
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Traduzindo em números o cenário de violência vivido na capital fluminense, 

observa-se a degradação na questão da segurança pública, com a violência como 

problema endêmico: 

“Entre 1987 e 2001, 467 crianças morreram na Palestina, no conflito entre 
árabes e israelenses. Nesse mesmo período, a violência no Rio de Janeiro 
tornou-se responsável pela morte de 3.937 brasileiros com menos de 18 
anos de idade. Em 1983, 35% das mortes de jovens, com idade entre 14 e 
24 anos, na capital fluminense, foram causadas por perfuração por armas 
de fogo. Em 2001, esse percentual elevou-se para 65%. Em novembro de 
2006, a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) divulgou um 
estudo apontando o Brasil como o terceiro país no mundo com maior taxa 
de homicídio de jovens.”(VISACRO, 2009, p. 333). 

Diante desse ambiente caótico, é inegável a situação de crise, a qual levou a 

então Presidente Dilma Rousseff a decretar, em 2014, a atuação das FFAA em Op 

GLO no Complexo da Maré. 

 
2.1.2 O ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO 

Os Esquadrões de Cavalaria Mecanizados são tropas aptas a cumprir um 

amplo leque de missões, com destaque para as ações de reconhecimento e 

segurança. Observa-se ainda, em seu rol de possibilidades, a atuação num quadro 

de garantia da lei e da ordem (BRASIL, 2002, p. 1-3). 

Sua composição, abarcando meios sobre plataformas blindadas e motorizadas, 

facilita seu emprego em diversos cenários, e suas características possibilitam 

corroborar tal afirmação:  

“Flexibilidade - Decorre da sua instrução peculiar, da sua estrutura 
organizacional e das características de seu material, que lhe permitem uma 
composição de meios adequada a cada tipo de operação. É resultante ainda 
de sua mobilidade, potência de fogo, proteção blindada e sistema de 
comunicações,que lhe confere a capacidade de mudar rapidamente de 
frente e formação, como também um rápido desengajamento em 
combate.”(BRASIL, 2002, p. 1-2). 

A constituição do Esqd C Mec compreende a estrutura do Comando, com a 

figura do Cmt e SCmt do esquadrão, 01 (uma) seção de comando, 01 (uma) seção 

de morteiros médios e 03 (três) pelotões de cavalaria mecanizados. 
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FIGURA 2 – Organograma do Esqd C Mec 
Fonte: BRASIL, 2002, p. 1-8 

 

Sendo os Pel C Mec as peças de manobra das quais dispõe o Cmt Esqd C 

Mec, é mister entender sua configuração, para posteriormente confrontar com o que 

foi aplicado na Operação São Francisco II: 

“O pelotão de cavalaria mecanizado (Pel C Mec) é o elemento básico de 
emprego do esquadrão. É a menor fração de emprego da cavalaria 
mecanizada.O pelotão está organizado com: grupo de comando, grupo de 
exploradores, seção de viaturas blindadas de reconhecimento, grupo de 
combate e peça de apoio.”(BRASIL, 2002, p. 1-8). 

 
FIGURA 3 - Organograma do Pel C Mec 
Fonte: BRASIL, 2006, p.1-4 
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A composição do Pel C Mec confere ao mesmo considerável potência de fogo, 

com a presença dos canhões 90mm da Seç  VBR, do Mrt 81mm e das armas 

automáticas. No entanto, o emprego desses meios em uma situação de não guerra, 

e em um ambiente densamente povoado, como o Complexo da Maré, poderia 

acarretar em sérios danos colaterais, em detrimento da eficácia operacional. Sendo 

assim, os Pel C Mec que compunham o Esqd C Mec na Operação São Francisco II 

sofreram profunda supressão de seus meios.  

 
2.1.3 A ATUAÇÃO NA OP SÃO FRANCISCO II 

Em 31 de maio de 2014, quando a Força de Pacificação Niederauer assumiu a 

condução das operações no Complexo da Maré, dando início à Op São Francisco II, 

a tropa já havia ocupado as instalações do CPOR/RJ e do Centro de Transporte 

Logístico da Aeronáutica(CTLA),e os reconhecimentos preliminares estavam 

concluídos. 

Indo de encontro à composição clássica do Esqd C Mec, logo no início da 

operação, o Pel Inf Mec proveniente de Cascavel – PR, que originalmente iria 

compor o esquadrão, foi rocado para a 1ª Cia Fuz da Força de Pacificação. Dessa 

forma, o planejamento de emprego do esquadrão, que iria compor a reserva da F 

Pac, teve de ser adaptado para a utilização dos dois pelotões restantes, um do 1º 

RC Mec, sediado em Itaqui – RS e o outro do 19º RC Mec, com sede em Santa 

ROSA – RS. 

Haja vista a necessidade dessa tropa de estar em condições de atuar em toda 

a Z Aç da F Pac, sua matriz de eventos contemplava ações táticas em toda a área, 

devendo priorizar seu emprego para as áreas mais problemáticas, conforme 

informações repassadas pelo comando da tropa. 

A natureza mecanizada da tropa, particularmente a presença das VBTP Urutu, 

conferiam aos Pel C Mec nítida capacidade dissuasória, a qual era observada pelos 

próprios elementos (Elm) das frações Mec.Em uma situação hostilidade contra a 

tropa, em que a mesma foi alvejada inclusive por armas de fogo dos APOP, o relato 

do Cmt do Esqd C Mec deixa clara tal vantagem da natureza Mec:  

“O A mobilidade, a proteção blindada e a ação de choque foram 
fundamentais para o sucesso desse conflito. No momento em que os G Pa 
posicionaram-se à retaguarda dos blindados e esses iniciaram seu 
deslocamento em direção à turba, ficou claro que os populares não tinham 
como resistir. O grupo se dispersou, cessaram os disparos contra a tropa e 
não houve militares feridos. Os meliantes que estavam infiltrados entre os 
populares fugiram.”(ROHLING, 2015). 
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Visando incrementar o Comando e Controle nas ações, foi adicionado no QO 

do Pel C Mec mais um oficial subalterno, o qual desempenhou a função de 

subcomandante de pelotão (SCmt Pel), não extinguindo a figura do adjunto de 

pelotão (Adj Pel). Ainda, os GC contavam também com um sargento comandante de 

grupo de combate (Cmt GC) e outro subcomandante, totalizando assim um pelotão a 

43 homens. 

No que tange à organização e material, cada pelotão era dividido em três GC, 

um Gp Cmdo e uma seção de patrulhamento leve, composta por seis militares, 

sendo um motociclista e um garupa, embarcados em três motocicletas. Dentro dos 

grupos haviam dois militares dotados de pistola e de espingarda calibre 12, esta 

alimentada com munição menos letal. Além disso, um militar por GC conduzia um 

Lançador de Granadas AM-600, com munição menos letal, e seu armamento 

principal, Fz 7,62mm. Os demais militares da fração seguiam a dotação prevista em 

Quadro de Dotação de Material (QDM). 

A atuação do Esqd consistia principalmente no patrulhamento ostensivo e na 

ocupação de chekpoints na A Op da F Pac. As patrulhas eram marcadas, no seu 

planejamento e condução, pela flexibilidade e modularidade característicos da Arma 

de Cavalaria. Pela análise dos fatores da decisão era definido se seria empregado 

um GC ou todo o Pel em determinada atividade, e se o grupo iria embarcado em 

uma Vtr Marruá ou VBTP Urutu, bem como o emprego ou não de motocicletas. 

A seção de patrulhamento leve conferiu aos Pel C Mec um incremento 

significativo no fator surpresa, pois conseguia acessar becos e vielas, locais 

propícios para a concentração de APOP, com muito maior velocidade que em 

relação as demais frações. 

Haja vista o Esqd C Mec constituir a Res da F Pac, normalmente os pelotões 

não eram empregados para mobiliar postos de bloqueio e controle de vias (PBCV) 

fixos, mas sim checkpoints. Sua diferenciação consistia no tempo de ocupação, em 

torno de 30 min, e na quantidade de meios empregada, bastante reduzida. Esses 

fatores decorriam da carência de espaço físico no interior dos Urutus, para o 

acondicionamento de material, e da intenção de aproveitar os meios mecanizados 

para ações mais dinâmicas. Dessa maneira, o Cmt da fração coordenava a 

alternância de patrulha mecanizada (Pa Mec), ocupação de checkpoint e 

destacamento de pequenas patrulhas a pé no entorno do posto. 
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As demais frações da F Pac, particularmente as Cia Fuz, distribuíam as 

missões entre seus pelotões de forma a constituírem sempre uma reserva nível Pel. 

Nesse escopo, tal pelotão era a primeira fração acionada em caso de uma operação 

de controle de distúrbios (OCD), e isso permitiu que o Esqd C Mec não fosse 

empregado nesse tipo de ação. 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Findada a revisão da literatura, a compilação dos dados do questionário, bem 

como sua análise, visam traçar um quadro comparativo entre a atuação do Esqd C 

Mec na Operação São Francisco II com os demais contigentes, e com as demais 

frações operacionais. 

Inicialmente, foi verificado no universo de respondentes da pesquisa, a função 

desempenhada pelos mesmos durante a operação. Conforme mencionado 

anteriormente, o Pel C Mec na Operação São Francisco II possuía militares nas 

funções de SCmt Pel e SCmt GC, além das já previstas em QCP. Dos 111 militares 

que responderam o questionário, 55 desempenharam o universo de funções de Cmt 

SU, Cmt Pel e SCmt Pel, totalizando 49,5%. Dentre os restantes, outros 55 

englobaram as funções de Adj Pel, Cmt GC e SCmt GC, e um militar atuou como S4, 

oficial de logística. 

GRÁFICO 1 – Quantidade de militares por função desempenhada na Op São Francisco  
Fonte: o autor 

Em seguida, foi levantada a fase da operação da qual participou o militar, e 

observa-se um universo bastante heterogêneo, com representantes de todos os sete 

contigentes da Operação São Francisco. Tal situação é vantajosa para esse estudo, 

haja vista a intenção de se comparar a atuação do Esqd C Mec nos diversos 
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contigentes. Nota-se no gráfico abaixo, destaque para a amostra referente à Op São 

Francisco II, com 22,5% das respostas, e a Op São Francisco VI, com 19,8%. 

 
GRÁFICO 2 – Porcentagem de militares por fase da Op São Francisco  
Fonte: o autor 

Analisando as principais atividades realizadas pelas frações ao longo da 

operação, observamos quatro ações como sendo as principais, com quantidade 

expressiva de respostas: PBCV, com 97,3%, patrulha ostensiva, com 94,6%, 

checkpoint, com 93,7%, e Ação Cívico Social (ACISO), com 87,4%. 

Nota-se uma congruência com as principais atividades desenvolvidas pelo 

esquadrão, no que tange à ocupação de checkpoints e às patrulhas ostensivas. 

Levando em consideração o fato de não possuírem meios blindados, outras frações 

operacionais frequentemente eram empregadas em ações mais estáticas, como 

PBCV e ACISO. 

GRÁFICO 3 – Principais atividades realizadas ao longo da missão no Complexo da Maré 
Fonte: o autor 

Devido às peculiaridades da missão, e por sua duração significativamente 

maior que os adestramentos de frações nas diversas OM da F Ter, foram levantadas 
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dificuldades para a atuação da tropa, bem como para sua eficiência e eficácia nas 

atividades operacionais. Logicamente cada contigente apresentava suas 

características, organização e modus operandi, no entanto, as respostas ao 

questionário, contemplando comandantes de fração em vários níveis, possibilita 

identificar os desafios comuns aos sete contigentes. 

Como é possível observar no gráfico abaixo, a complexidade do ambiente 

operacional,diferença cultural e rotina de trabalho extenuante foram os principais 

desafios apresentados. 

GRÁFICO 4 – Principais dificuldades enfrentadas pela tropa na Op São Francisco  
Fonte: o autor 

O item seguinte se referiu à forma de atuação da tropa no patrulhamento 

ostensivo, no que se tange a plataforma de transporte. Levando em consideração a 

complexidade do ambiente operacional, em que a tropa se vê obrigada a se deslocar 

por vielas estreitas e irregulares, mas também fica grande parte do tempo à mercê 

dos fogos dos Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP), na sua visão, qual 

a melhor forma de emprego da tropa para a atuação em patrulhamento ostensivo? 

GRÁFICO 5 – Porcentagem de militares que optaram pelo modal julgado mais adequado para o 
patrulhamento ostensivo na Op São Francisco 
Fonte: o autor 
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Do total de respondentes, 100 militares optaram pela Pa Mec como a melhor 

opção para o patrulhamento ostensivo, denotando dessa forma vantagem dos meios 

mecanizados sobre os motorizados em um ambiente de constantes hostilidades por 

parte dos APOP. 

A questão subsequente se referiu a uma capacidade do Pel C Mec atuando na 

Op São Francisco. Por possuir diversos MEM, e por sua flexibilidade e 

modularidade, seu emprego podia se suceder de diversas formas.Dada sua 

experiência na condução de tropas no interior de comunidades, o senhor julga 

vantajosa a possibilidade do Esqd C Mec de utilizar, num mesmo pelotão, militares 

embarcados sobre uma plataforma blindada (VBTP Urutu/Guarani) e motorizada (Vtr 

Marruá/Land Rover), podendo ainda destacar elementos, a partir de checkpoints, 

para realizarem patrulhamento a pé? 

GRÁFICO 6 – Percentual de aceitação de vantagem do Esqd C Mec desdobrar Pa Mec, Mtz e a pé, 

devido à sua gama de meios 

Fonte: o autor 

Quase a totalidade dos respondentes, 98,2% concordam que essa 

possibilidade é de grande valia nesse tipo de operação. O Pel Inf Mec, dotado de 

VBTP Guarani dispõem de considerável proteção blindada para seus homens, no 

entanto, a modularidade do Pel C Mec, empregando meios blindados, motorizados e 

até motocicletas, torna-o uma fração singular. 

No prosseguimento, foi perguntado se o esquadrão, por conter seus meios de 

natureza mecanizada, sofreria alguma limitação em alguma ação. Uma grande 

parcela dos respondentes considera que a tropa não sofreria qualquer tipo de 

limitação nas diversas atividades, dentre as principais desempanhadas pelas frações 

operacionais. 
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GRÁFICO 7 – Atividades em que o Esqd C Mec sofreria alguma desvantagem devido à natureza de 
seus meios 
Fonte: o autor 

Na mesma linha de pensamento da questão anterior, a seguinte se referia à 

uma possível vantagem do Esqd C Mec nas diversas possibilidades de emprego, 

fruto dos seus meios serem de natureza Mec. Observa-se que, segundo a pesquisa, 

principalmente nas ações de PBCV, checkpoint, patrulha ostensiva e escolta de 

comboio, o esquadrão obteria vantagem devido à sua plêiade de meios. 

GRÁFICO 8 – Atividades em que o Esqd C Mec obteria alguma vantagem devido à natureza de seus 
meios 
Fonte: o autor 

O próximo questionamento se referiu à situação ocorrida em determinados 

momentos das ações no Complexo da Maré. No desenrolar da Operação, com o 

recrudescimento das ações violentas dos APOP, por vezes foram implementadas 

inovações na forma de atuação de frações que não dispunham de blindados. Dessa 

forma, frações de infantaria motorizada recebiam VBTP Urutu/Guarani, oriundos do 

Esqd C Mec, para seu emprego no interior de sua zona de ação. Face ao fato da 
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referida fração não ter realizado adestramento com tal viatura, mas obter 

significativo ganho no fator segurança, com a proteção blindada da Vtr, o senhor 

julga tal emprego vantajoso para esta tropa? 

GRÁFICO 9 – Vantagem da utilização de VBTP por tropa não dotada desse MEM 
Fonte: o autor 

No último tópico, os militares podiam acrescentar alguma consideração sobre o 

presente estudo, e um respondente teceu comentário sobre a utilização de blindados 

em operações em ambiente urbano, segundo o qual é válida, porém ressaltou a 

necessidade de estudo da Z Aç no que se refere a trafegabilidade das vias, a fim de 

se respeitar as limitações da viatura. 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da revisão de literatura e análise dos dados respondidos nos questionários, é 

possível observar que a oferta de meios da qual dispunha o esquadrão, 

particularmente de viaturas, foi vantajosa ao seu emprego. Aliada à modularidade 

característica da tropa Mec, possibilitou a atuação flexível, mesclando a plataforma 

blindada e motorizada, com destaque inclusive para as motocicletas. 

Em comparação com os demais contigentes, e demais frações operacionais da 

Op São Francisco II, observa-se até um certo paralelismo nas ações, com grande 

proximidade nas atividades executadas. No entanto, fruto principalmente dos fatores 

segurança e dissuasão, as ações estáticas, que garantem uma certa visibilidade da 

tropa, também são vistas como adequadas para a tropa Mec, além das ações que 

priorizem o dinamismo. 

Cabe ressaltar também, que a adequação do QO do esquadrão, 
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particularmente dos Pel C Mec foi adequada, pois flexibilizou o emprego nas 

diversas tarefas, valorizando o estudo de situação por parte dos comandantes, para 

a definição do pessoal e meios empregados em cada missão. 

A atuação do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado revestiu-se de importância 

ímpar nos diversos desdobramentos da Operação São Francisco. Suas 

características como, proteção blindada, flexibilidade e ação de choque conferiram à 

tropa perceptível vantagem na ações táticas desempenhadas naquele complexo 

ambiente operacional. 
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