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RESUMO

ANALISAR OS BENEFÍCIOS DO APOIO DE UMA SEÇÃO DE HELICÓPTEROS AO PE-
LOTÃO DE CAVALARIA MECANIZADA EM MISSÃO DE RECONHECIMENTO

AUTOR: João Paulo Vargas de Oliveira
ORIENTADOR: Cap Cav Marco Aurelio Avellar Bolze

Este trabalho tem por objetivo apresentar as missões desempenhadas pelo Pelotão de Cavalaria
Mecanizado em missões de reconhecimento. E de que forma a atuação da Aviação do Exército
Brasileiro, dentro de suas características e possibilidades, pode melhorar o desempenho e facilitar o
cumprimento das missões atreladas a esse tipo de fração, sobre a qual realizarei meu estudo. Dentro
do contexto do combate moderno, onde todos os meios e frações estão integrados de alguma forma,
o emprego desses em conjunto se mostram extremamente necessários quando se aborda as missões
de reconhecimento, realizadas excepcionalmente pelo Pelotão de Cavalaria Mecanizado. A cavalaria
mecanizada tem como características: a mobilidade, flexibilidade, proteção blindada, potência de
fogo, ação de choque e  sistema de comunicações amplo e flexível.  Mostra-se adequado para o
cumprimento  de  tais  missões,  ainda  que  de  forma  restrita.  Porém  com  o  advento  de  novas
tecnologias  no  campo  de  batalha  moderno,  deve-se  incrementar  inovações  tecnológicas  a  esta
fração. A qual asseverou, nas últimas grandes guerras, ser de suma importância dentro do espectro
de conflitos convencionais, a “guerra convencional”. Outrossim, o emprego de Helicópteros nesse
tipo de missões,  tem se mostrado altamente eficaz pela  forma que a  Aviação do Exército  vem
desempenhando seu papel, em apoio a Força Terrestre. Assim, as semelhanças entre a Cavalaria e a
Aviação  do  Exército,  no  âmbito  das  características  e  missões,  demonstram  a  necessidade  do
emprego conjunto destas tropas em nossa força,  cujos benefícios desta união serão expostos no
restante deste trabalho. É de extrema importância que haja um entendimento que a pesquisa em
questão não visa inovar doutrina ou dissertar sobre um novo tipo de emprego. Mas sim, analisar
todos os benefícios que as tropas da AvEx podem trazer às tropas de cavalaria mecanizada, mais
especificamente o Pel C Mec. 

Palavras-chave: Pelotão de Cavalaria mecanizado. Reconhecimento. Aviação do Exército.  
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ABSTRACT

ANALYSING THE BENEFITS OF SUPPORTING A SECTION OF HELICOPTERS
TO THE MECHANIZED CAVALRY PLATOON IN MISSIONS OF RECONNAISSANCE.

AUTHOR: João Paulo Vargas de Oliveira
ADVISOR: Cap Cav Marco Aurelio Avellar Bolze

This composing has the objective to show the missions of a Mechanized Cavalry Platoon in a 
context of reconnaissance. And to show how the Army’s Aviation, inside of your characteristcs and 
possibilities, can increase the performance in this kind of mission. In the context of modern combat 
where all the troops are intregrated, their use together are extremely necessary when dealing with 
reconnaissance missions undertaken exceptionally by the Mechanized Cavalry Platoon. The 
mechanized cavalry has features such as mobility, flexibility, armored protection, firepower, shock 
action and wide and flexible communications system. It is adequate for the accomplishment of these
missions, although in a restricted form. However with the advent of new technologies in the modern
battlefield, technological innovations must be increased. Which, in the last great wars, has claimed 
to be of the utmost importance within the spectrum of conventional conflicts, the "conventional 
war". Also, the use of Helicopters in such missions has been highly effective in the way that Army 
Aviation has been playing its part in supporting the troops on the ground. Therefore, the similarities 
between the Cavalry and the Army Aviation, about the characteristics and missions, demonstrate the
necessity of the joint use of these troops in our force, whose benefits of this union I will expose in 
the rest of this work. It is extremely important that the readers understand that the research in 
question is not intended to innovate doctrine or to lecture on a new type of employment. In the other
way, examine all the benefits that Army’s Aviation troops could bring to mechanized cavalry troops,
more specifically  Mechanizable Cavalry Platoon.

Keywords: Mechanizable Cavalry Platoon. Reconnaissance. Army’s Aviation. 
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1 INTRODUÇÃO

Desde sua criação, o Exército Brasileiro vem ao longo dos anos buscando se aprimorar e se

desenvolver diante das possíveis ameaças que possam vir a surgir, tanto no campo material como no

doutrinário. Assim como foi em sua reorganização, por ocasião da Missão Militar Francesa após a

1ª Guerra Mundial em 1922, até a última grande mudança com o projeto Força Terrestre 90 (FT 90),

no final da década de 1980 (BRASIL, 1999).

Foram  diversos  os  momentos  em  que  nossa  Força  se  viu  com  a  necessidade  de  se

reformular,  e  buscar  inovações  tecnológicas  que  pudessem manter  a  nossa operacionalidade  ao

longo dos anos. Tanto quanto foi o desafio em Canudos, até a guerra do Paraguai. Da Segunda

Guerra Mundial, até as últimas inovações que as operações no Haiti nos trouxeram.

Com a  intenção  de  perpetuar  nossa  dominação  regional  e  nos  tornarmos  uma potência

mundial,  devemos  seguir  em  busca  de  nosso  aprimoramento  técnico-profissional  e  buscar

problematizar questões que possam trazer ganhos para nossa Força. 

Então, durante a realização do curso de bacharel em ciências militares, foi possível perceber

algumas  limitações  no  que  tangem  ao  assunto,  reconhecimento  no  campo  de  batalha.  O

reconhecimento é uma forma de se obter informações sobre o inimigo, em certa área, eixo ou zona

(BRASIL, 2002).

Reconhecimento é a ação conduzida, em campanha, pelo emprego de meios terrestres e/ou
aéreos, com o propósito de obter informações sobre o inimigo e/ou a área de operações. É,
também, pelo reconhecimento que se levantam as informações que permitirão ao comando
realizar seu estudo de situação e formular seus planos de manobra (BRASIL, 1999, p. 3-2).

Dentro desse contexto, o Esquadrão de Cavalaria Mecanizado é a menor fração constituída

responsável  pela  realização  desse  tipo  de  operação  em  nossa  Força  Terrestre.  E  vem

desempenhando, ao longo dos anos, um efetivo trabalho no cumprimento de suas missões, ainda

que de forma restrita e com dificuldades (BRASIL, 1999). Porém dentro dos objetivos do trabalho

em  questão,  será  analisado  o  emprego  do  Pelotão  de  Cavalaria  Mecanizado,  porque  segundo

SPÍNDOLA,  2002,  p.  6  “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”.  

A maioria dos elementos da F Ter tem possibilidade de realizar ações de reconhecimento, no

entanto,  “as  unidades  de  cavalaria  mecanizada  são  especificamente  organizadas,  equipadas  e

instruídas para cumprirem tais missões” (BRASIL, 2014, p. 7-2).
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Entretanto,  ao  analisar  as  tropas  de  cavalaria  mecanizadas,  percebe-se  que  ainda  temos

certas restrições e dificuldades que prejudicam o nível de excelência no cumprimento desta missão.

Dentro das limitações do Pelotão de Cavalaria Mecanizado, ressalto: a vulnerabilidade aos ataques

aéreos, sensibilidade aos obstáculos naturais, mobilidade limitada fora de estrada, principalmente

em terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, matosos e pantanosos e redução da potência de

fogo quando desembarcado, em razão de parte de seu armamento ser fixo às viaturas (BRASIL,

2002, p.1-3). 

Então, como forma de solucionar as limitações previamente citadas nessa fração, e com o

advento  do  combate  moderno,  as  operações  de  reconhecimento  tiveram que  ser  melhoradas  e

inovadas para continuar a trazer ganhos e vantagens sobre o inimigo. Portanto, coube ao Exército

Francês em campanha na Argélia (1954/62) e pelo Americano, na Coréia (1950/53) introduzirem

uma  inovadora  doutrina,  referente  ao  emprego  de  helicópteros  em  apoio  às  missões  de

reconhecimento no campo de batalha  moderno.  Posteriormente  a  isso,  ficou comprovada a  sua

eficiência e necessidade durante a Guerra do Vietnã (1963/73), onde se empregou em larga escala e

ficou comprovada a eficácia da união de helicópteros com as tropas de superfície nas missões de

reconhecimento (ARAUJO, 2002). 

Conforme ARAUJO, 2002, p. 1-2  “O helicóptero apresenta vantagens como a capacidade

de transpor obstáculos do terreno com facilidade e rapidez, evitar as vulnerabilidades que se fazem

presentes  no  combate  aproximado  e  ainda  possibilitar  uma  observação  superior  do  campo  de

batalha”

A cavalaria  aérea  constituirá,  sem  dúvida,  a  complementação  ideal  das  operações  de
reconhecimento,  mercê,  particularmente,  da  grande  mobilidade  proporcionada  pelos
helicópteros e da potência de fogo dos mesmos, que lhe conferem considerável capacidade
de  destruição  (C  2-36,  Manual  de  Campanha,  ESQUADRÃO  DE  CAVALARIA
MECANIZADO, 1982, 1° Edição.).

Dentro  da  Aviação  do  Exército  existe  uma  tropa,  tal  qual  o  Pelotão  de  Cavalaria

Mecanizado,  especializada  em  missões  de  reconhecimento.  A Esquadrilha  de  Helicópteros  de

Reconhecimento  e  Ataque  é  a  responsável  pelo  cumprimento  desse  tipo  de  missão  dentro  da

Aviação do Exército (SPÍNDOLA, 2018).

De acordo com BRASIL, 1999, p. 2-27 “O emprego de frações da Aviação do Exército em

apoio às ações de reconhecimento e segurança da Cavalaria, permitem que essas operações sejam

executadas com maior profundidade, eficácia e rapidez.”

Portanto,  a  união  das  duas  tropas  de  nossa  Força  Terrestre,  especializadas  em

reconhecimento, nos traria um enorme ganho que já foi vivenciado e comprovado pelas maiores
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potências militares mundiais. Logo, ao decorrer das próximas páginas, buscarei analisar os ganhos

que essa transformação em nosso Exército, o emprego conjunto da Cavalaria Mecanizada com o

apoio da Aviação do Exército, poderia trazer às operações de reconhecimento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

 

A pesquisa que está sendo realizada trata-se sobre o apoio de uma seção de helicópteros ao

Pelotão de Cavalaria Mecanizado em missão de reconhecimento, campo de pesquisa inserido na

área de doutrina e operações militares,  conforme definido na Portaria n° 517, de 26 set 00, do

Comando do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000b).

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema

A constante evolução do combate moderno nos faz refletir a que ponto encontra-se nossa

força  na  atual  conjuntura  do  mundo  militar.  Considerando  esta  afirmativa,  levantam-se

problematizações acerca de nossas possíveis atualizações em busca de modernidade e efetividade

em combate. 

Seguindo  a  doutrina  militar  Americana  e  Francesa,  que  desde  os  primórdios  de  nosso

exército  norteiam nosso  emprego  e  estrutura  organizacional.  Este  trabalho  buscou  aprimorar  e

apresentar ideias a favor do emprego conjunto de tropas de diferentes naturezas, trazendo consigo o

conceito  de  sinergia.  Nele,  pode-se  explorar  o  melhor  de  cada  fração,  potencializando  seus

empregos  e  minimizando  suas  deficiências,  atingindo  níveis  de  excelência  com  os  recursos

(materiais, pessoais e doutrinários) existentes.

Frente  a  isso  e  tendo  como  objetivo  a  atualização  e  maior  operacionalidade  de  nosso

Exército,  o  tema  em  questão  surge  como  uma  forma  de  se  apagar  uma  lacuna  de  atrasos,

comparando-se a outros países considerados potências mundias militares, em relação as operações

de reconhecimento. Dentro das doutrinas militares desses países, já emprega-se de maneira conjunta

tropas aéreas com tropas de superfície em operações diversas, chegando à conclusão de que a nossa

Força, requer uma atualização e maior continuidade no emprego conjunto das tropas de cavalaria

com as tropas de aviação.

Neste  contexto,  a  formação  de  Força-Tarefa1 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 (SPÍNDOLA, 2018).

1 Junção de tropas de naturezas distintas com o objetivo de se unir forças para o cumprimento de uma missão
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Portanto para  a  correta  apresentação  e  problematização  do  trabalho,  serão  empregados

manuais que descrevem e padronizam o emprego tanto da Cavalaria Mecanizada quanto da Aviação

do Exército. Onde será possível perceber que apesar da falta de emprego e operações conjuntas,

diversos  dados  de  ambas  as  tropas  se  completam e  possibilitam ações  nas  quais  irão  se  obter

grandes níveis de efetividade.

Em BRASIL, 1999, foi possível encontrar todos os dados e formas de como se empregar

tropas de Cavalaria nas operações de campanha, a guerra convencional. Na qual ressalta-se o Pel C

Mec, objetivo de estudo deste trabalho, e portanto utilizar o Caderno de instrução do Pel C Mec,

2006, para coleta e levantamento de informações acerca desta fração. 

Em BRASIL, 1982, o manual do Esquadrão de Cavalaria Mecanizada expõe os pormenores

das  questões  logísticas  e  estruturais  desta  fração.  Percebe-se  que  apesar  da  antiguidade  deste

manual, nele encontramos extratos expondo que o apoio de helicópteros às tropas de cavalaria seria

o emprego ideal de uma Força-Tarefa para missões de reconhecimento. 

Utilizaremos também os manuais referentes ao emprego da Aviação do Exército, de forma a

complementar  as  pesquisas  acerca  do  conteúdo.  Dos  quais  cito:  Instruções  Provisórias  IP 1-1,

Emprego da  Aviação do Exército;  Instruções  Provisórias  IP 1-20,  O Esquadrão  de  Aviação do

Exército; Manual de Campanha EB70-MC-10.218, Operações Aeromóveis. 

Também  destaco  a  utilização  de  alguns  manuais  do  Exército  dos  Estados  Unidos  da

América,  os quais serão usados como base para pesquisas de funcionamento e emprego de tais

tropas em pleno funcionamento. São eles: ATP 3-20.96 (FM 3-20.96)  Cavalry Squadron e  Field

Manual FM 17-95 Cavalry Operations.

O exposto acima nos leva a problematizar questões, tais quais: quais seriam os ganhos no

emprego do meio helicóptero em apoio ao Pel C Mec? De que forma seria possibilitado o apoio das

aeronaves,  visto  sua  alta  necessidade  de  suprimentos  classe  III? De  que  forma  se  daria  a

coordenação do uso do espaço aéreo na região específica daquela operação? Quais as medidas de

coordenação e controle necessárias para se coordenar o movimento? 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

Visando comprovar  as  doutrinas  que já  são empregadas  em diversas  potências  militares

mundo afora, que são o emprego conjunto de tropas aéreas/helicópteros com as tropas de superfície

em  missões  de  reconhecimento,  este  trabalho  buscou  trazer  à  tona  o  tema  em  questão,  para

problematizar e dissertar sobre as capacidades que essa interação poderá trazer para nosso Exército. 
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Conquanto, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Como demonstrar os benefícios

do apoio de uma Seção de Helicópteros ao Pel C Mec em missões de Rec? 

O  objetivo  geral  da  pesquisa  é  avaliar  os  benefícios  que  o  apoio  de  uma  seção  de

Helicópteros pode trazer ao pelotão de cavalaria mecanizado em missões de reconhecimento. Para

isso, necessitamos atingir os seguintes objetivos específicos:

1) Compreender o que é de fato Reconhecimento.

2) Apresentar o Esqd C Mec e o Pel C Mec.

3) Compreender o emprego do Pel C Mec nas missões de reconhecimento.

4) Levantar  as  limitações  do  pelotão  de  cavalaria  mecanizado  em  missões  de

reconhecimento.

5) Verificar  as  características  do  emprego  da  Aviação  do  Exército  no  que  tange  às

missões de reconhecimento.

6) Analisar a operação conjunta da cavalaria mecanizada com a Aviação do exército,

verificando os ganhos e vantagens dessa união.

Portanto, objetivando conseguir subsídios suficientes para formular uma conclusão para a

análise que está sendo feita, esta pesquisa se orientou através da leitura analítica e fichamento das

fontes. E como instrumento de coleta de dados foi utilizado o levantamento de informações com

pessoal especializado através de entrevistas via formulário, enviado a militares com experiência na

área do conhecimento: tropas mecanizadas e/ou aviação do exército.  Um modelo do questionário

utilizado segue em anexo. 

Quanto  à  forma  de  abordagem  do  problema,  utilizou-se  preterivelmente  o  conceito  de

pesquisa qualitativa,  visto  que aspirou-se dissertar  as  principais  características,  possibilidades  e

limitações das tropas de Cavalaria e Aviação do Exército, para assegurar a total compreensão sobre

ambas as frações incluídas no estudo.

Em sequência, foi realizado uma pesquisa bibliográfica com o propósito de propiciar dados

teóricos  relevantes  sobre as  tropas  em que o trabalho está  sendo baseado,  como as  frações  de

cavalaria mecanizada e da Aviação do exército. E também sobre as operações de reconhecimento

em geral.

Primeiramente, a pesquisa buscou aprofundar-se sobre as missões de reconhecimento em

geral, para facilitar o entendimento desse tipo de operação básica de nossa Força Terrestre.  Foram

levantados dados como suas características e os fundamentos doutrinários que norteiam a forma de

como ela deve se decorrer no campo de batalha.
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Em seguida, foi realizado uma pesquisa bibliográfica e documental em manuais diversos do

Exército Brasileiro que, abordam os assuntos referentes às tropas de cavalaria mecanizada e que nos

fornecesse  a  base  teórica  para  o  prosseguimento  da  pesquisa.  Com isso  foi  possível  encontrar

informações  sobre  as  generalidades,  características,  possibilidades,  limitações  e  estrutura

organizacional dessas tropas.

Posteriormente, buscou-se dados em manuais diversos e outros Trabalhos de conclusão de

curso de pessoal especializado, na área de conhecimento da pesquisa em questão. Que serviram para

fomentar a pesquisa nos conteúdos alusivos à Aviação do Exército, possibilitando a apresentação

desta tropa diferenciada das demais de nosso exército, por se tratar de um meio aéreo, e permitir um

melhor  entendimento de seu emprego,  possibilidades,  características  e limitações.  Assuntos  nos

quais serão de extrema importância para a análise dos benefícios e na realização da conclusão, do

emprego conjunto de Aviação e Cavalaria Mecanizada. 

Seguindo as bases doutrinárias de ambas as frações, foi entendido que a análise principal da

pesquisa  se  dará  pelo  levantamento  das  possibilidades  e  limitações  de  ambas  as  tropas  e

comparação das mesmas. As quais poderão se complementar no emprego e viabilizar uma atuação

conjunta para melhor cumprimento das missões de reconhecimento.

Então, com a intenção de facilitar a exposição do presente estudo, este trabalho foi dividido

em partes, nas quais compreendem uma explicação geral sobre o Reconhecimento, o Esquadrão de

Cavalaria mecanizado, o Pelotão de Cavalaria Mecanizado e a Aviação do Exército.
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3 MISSÕES DE RECONHECIMENTO 

 “Aqueles que não conhecem as condições das montanhas e florestas, de desfiladeiros
perigosos,  pântanos  e  charcos,  não  podem conduzir  a  marcha  de  um exército”  Sun  Tzu
(Tradução nossa)2

Reconhecimento é um tipo de operação no qual se pretende levantar dados e informes do

inimigo e da área de operações, utilizando-se de meios aéreos ou terrestres para possibilitar um

melhor planejamento para as ações das forças principiais (BRASIL, 2002).

Para propiciar informações e facilitar o planejamento, as missões de reconhecimento visam

coletar de forma direta, dados ou informes de valor militar. Tanto acerca da região de operações a

qual o Inimigo está atuando, quanto sobre o inimigo, suas atividades e meios. De forma a munir o

comandante imediato da tropa a qual está inserida na operação, com informações concretas para

serem utilizadas no planejamento. Essas permitirão o prosseguimento das manobras e operações

com um alto grau de eficiência (BRASIL, 2006).

6.3.8.5 O reconhecimento é  a  missão  empreendida  para  se  obter  informações  sobre  as
atividades,  instalações  ou  meios  de  forças  oponentes,  atuais  ou  potenciais,  mediante  a
observação visual  e o  emprego de outros  métodos ou para confirmar dados relativos à
meteorologia, à hidrografia ou a características geográficas de uma área definida. É uma
atividade limitada no tempo e no espaço (EB20-MF10.107, 2015, p. 6-3).

 As  missões  de  reconhecimento  possuem características  de  como  elas  são  realizadas  e

planejadas. São elas:  

a. planejamento centralizado e execução descentralizada. 
b. atuação rápida e agressiva, evitando, tanto quanto possível, a interrupção do movimento. 
c. segurança compatível, durante o movimento.
d. ênfase na utilização da rede viária mais adequada.
e. máxima iniciativa dos comandos subordinados.
f. máximo acionamento dos órgãos de informações. 
g. rápida transmissão ao escalão superior dos informes obtidos. 
h. carência de informações sobre o inimigo (BRASIL, 2002, p.4-3/4-4).

Conforme o Manual de Operações, C 100-5, 1997, as ações de reconhecimento terrestre

devem sempre serem executadas pautando os seguintes fundamentos:

(1) Orientar-se segundo os objetivos de informações –  Os elementos responsáveis por colher

informes, devem estar sempre em busca dos objetivos levantados por seus comandantes

imediatos, atuando de acordo com a posição ou o movimento dos objetivos de informações,

independentemente da situação a qual eles se encontrem. 

2 “Those who do not know the conditions of mountains and forests, hazardous defiles,  marshes, and
swamps, cannot conduct the march of an army.” Sun Tzu
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(2) Participar  com  rapidez  e  precisão  todos  os  informes  obtidos  –  Deve-se  transmitir  os

informes no mesmo momento de sua obtenção. Tais quais não devem conter opiniões ou

conclusões,  apenas  os  fatos  em sua pureza.  Vale destacar  também que alguns informes

podem parecer  não  ter  importância  dentro  daquele  escalão  de comando.  Porém quando

adicionado às outras fontes, pode se tornar uma informação de grande valia.

(3) Evitar  engajamento decisivo – Durante as  missões  de reconhecimento a tropa necessita

manter a sua capacidade de manobra, para levantar e buscar informes sobre o inimigo. O

engajamento ocorre, somente em casos especiais, ou para obtenção de informes ou para

evitar destruição. 

(4) Manter o contato com o inimigo – O contato com o inimigo deve ser conseguido o mais

cedo possível e assim, posteriormente, a manutenção desse contato podendo ser observação

terrestre ou aérea.

(5) Esclarecer  a  situação  –  Após  o  contato  estabelecido  com  o  inimigo,  ou  com  algum

obstáculo no terreno. Deve-se buscar rapidamente esclarecer a situação, para permitir que o

comandante da tropa em questão possa tomar decisões cabíveis perante a situação. 

Após o contato com o inimigo, as “ações durante o contato”, são executadas: 

a) Desdobrar  os  elementos  de  reconhecimento  para  melhores  posições  de

observação e tiro; E informação imediata e pormenorizada da situação para o Esc

Sup. 

b)  Esclarecer  a  situação,  de  maneira  minuciosa  para  se  determinar   o  valor,  a

localização, a composição, o dispositivo do inimigo. Quando o terreno permitir, o

reconhecimento deve ser feito embarcado. Caso o terreno seja impeditivo para o

trânsito de viaturas, utiliza-se as patrulhas á pé.

Pode-se também realizar o reconhecimento pelo fogo, porém só se recomenda

em caso de premissa de tempo na operação. 

c)  Selecionar  uma  linha  de  ação,  compatível  com a  situação,  a  qual  deve  ser

tomada com presteza e rapidez. 

d) Informar  sobre  a  linha  de  ação  selecionada,  O  Cmt  necessita  transmitir  os

informes obtidos para o Esc Sup e a linha de ação pela qual o Cmt decidiu seguir.



18

Há três tipos de reconhecimento: de eixo, de zona e de área. O tipo a ser empregado é
escolhido tendo em vista as informações desejadas, o conhecimento da situação do inimigo,
o terreno, o valor  da força de reconhecimento,  onde o informe deve ser procurado e o
tempo disponível para obtê-lo (BRASIL, 1997).

Seguindo o que está previsto no Manual de Operações, C 100-5, de nossa F Ter, a maioria

das unidades de nossa força terrestre tem a possibilidade de cumprir operações de reconhecimento.

Porém, as unidades de cavalaria mecanizada são as mais aptas para a realização destas missões,

pelo fato de que seu pessoal é organizado e recebe instruções específicas sobre o tema. E também

seus meios mecanizados blindados, suas características de mobilidade e flexibilidade, lhes fornecem

o equipamento ideal para tais missões (BRASIL, 1997).

De acordo com BRASIL,  2006, p.  2-1,  “O Pel  C Mec é a  pequena fração mais  apta  a

cumprir as missões de reconhecimento em proveito do Esc Sp.” Visto que seus meios mecanizados

são os que melhor se adéquam dentro das características e necessidades destas operações clássicas

da arma de Cavalaria.

Portanto, as próximas páginas da pesquisa servirão para apresentar a principal fração e de

menor  valor  apta  para  o  reconhecimento,  o  Pel  C  Mec.  Também  será  apresentado

pormenorizadamente o Esqd C Mec, fração em que o Pel C Mec está enquadrada, e as operações de

reconhecimento, especificamente como é realizada dentro da arma de cavalaria.  
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4 O ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO 

O Esqd C Mec é uma fração enquadrada dentro de um Regimento de cavalaria mecanizado,

com organização bem diversificada, que permite que essa tropa constituinte possa cumprir diversas

missões.  Tais  como  as  missões  de  reconhecimento  e  segurança,  as  quais  são  inerentes  e

características da arma de cavalaria (ARAUJO, 2002).

Conforme BRASIL, 1982, “O Esqd C Mec é organizado, equipado e instruído para cumprir

missões de reconhecimento e segurança em proveito do escalão superior que o enquadra”

É constituído  por:  um comandante  e  subcomandante,  uma seção de  comando e  3(Três)

Pelotões  de  Cavalaria  Mecanizados.  Sendo  o  último,  o  objeto  principal  de  nosso  estudo.  Que

inserido em um Esqd C Mec, tem a possibilidade de operar e cumprir missões específicas, dentro de

um contexto de operações de reconhecimento (BRASIL, 1982).

Após breve explicação do que é o Esqd C Mec, será citado um trecho do Manual C 2-20

para facilitar o entendimento de suas funções e estrutura organizacional. 

b. Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Fig 1) 
(1) Dotado de boa mobilidade através campo, potência de fogo, relativa proteção blindada
de parte de suas viaturas e múltiplos meios de comunicações, constitui-se no elemento de
manobra do comandante do regimento.
(2) Cada Esqd C Mec é constituído pelos seguintes elementos:
(a) comando; 
(b) seção de comando; 
(c) seção de morteiros médios; e
(d) 3 (três) pelotões de cavalaria mecanizados.
(3) O comando da subunidade é composto pelo Cmt e pelo Sub Cmt do esquadrão.
(4) A seção de comando reúne os meios necessários ao exercício do comando, ao controle
do pessoal e material, à execução da manutenção e à distribuição do suprimento para a
subunidade. Sua estrutura organizacional possui um grupo de comando (Gp Cmdo) e um
grupo de logística (Gp Log). Esta estrutura poderá ser reforçada por meios de manutenção,
saúde e aprovisionamento do Esqd C Ap, conforme o planejamento da manobra logística do
S4.
(5) A seção de morteiro médio (Sec Mrt Me) é o elemento de apoio de fogo indireto à
disposição do Cmt Esqd. Tem por missão proporcionar contínuo apoio de fogo indireto aos
pelotões. A Sec Mrt Me é constituída de comando, grupo de comando e 03 (três) peças de
Mrt Me. No grupo de comando estão reunidos os meios em pessoal e material necessários à
condução do tiro.
(6) 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 (C2-20, 2002, p.1-4).
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Fig 1: Organograma do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado

Fonte: BRASIL, 1982

Inserido no Esqd C Mec temos a Seção de Comando, a qual terá importância na realização

da comparação e de ajustes necessários na parte logística, para a perfeita simbiose entre as tropas:

Aviação do Exército e, a nossa Força de Superfície3 especializada em reconhecimento, o Pel C Mec.

4.1 O PELOTÃO DE CAVALARIA MECANIZADO

4.1.1 Apresentação 

O Pelotão de Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec) é a unidade básica da arma de Cavalaria

quando se trata de tropas mecanizadas. É também a menor fração a qual o comandante da SU detêm

para ordenar o cumprimento de missões a ele atribuídas.

c. Pelotão de cavalaria mecanizado – Os Pel C Mec constituem as peças de manobra com
que conta o comando da subunidade para o cumprimento das missões a ele atribuídas. Cada
pelotão é constituído pelas seguintes frações:
(1) grupo de comando (G Cmdo)
(2) grupo de exploradores (G Exp)
(3) seção de carros de combate (Sec CC)4

3 Termologia utilizada na AvEx para as tropas que estão no solo e operam em conjunto com a AvEx (SPÍNDOLA, 
2018)

4 Atualmente esta Seção CC foi substituída por uma Seção VBR, Viatura Blindada de Reconhecimento (BRASIL, 
2002).
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(4) grupo de combate (G C)
(5) peça de apoio (Pç Ap) (BRASIL, 1982, p.1-2).

 4.1.2 Características, possibilidades e limitações 

O Pel C Mec se caracteriza por sua flexibilidade, Mobilidade, Potência de fogo, Proteção

blindada, Ação de choque e Sistema de comunicações amplo e flexível. A Flexibilidade é garantida

pelo fato de que, suas frações podem realizar missões diversas e tem a capacidade de constituir

novas frações de acordo com a especificidade do contexto operacional (BRASIL, 2006).  Como

exemplo de tamanha flexibilidade do Pel C Mec, temos a inovação que a arma de cavalaria trouxe

para as missões de reconhecimento, na faixa de fronteira da Região Centro-Oeste do país. Onde o

pelotão  mecanizado  tradicional,  foi  mudado  dentro  de  sua  estrutura  para  melhor  adequar-se  a

necessidade que, aquela tropa sentia ao desempenhar tais missões.

A Mobilidade é resultante da velocidade obtida pelas viaturas orgânicas, sobre rodas, tanto

em  estradas  quanto  em  campo.  E  de  sua  boa  capacidade  de  transpor  obstáculos  no  terreno,

permitindo aumentar o raio de ação de suas viaturas (BRASIL,2006).

A Potência de fogo é proporcionada por suas viaturas que permitem a realização de tiros

diretos, com a utilização dos canhões, metralhadoras automáticas de diversos calibres, lançadores

de granada. E de fogos indiretos com o morteiro constituinte do pelotão (BRASIL, 2006).

Por  sua  vez,  a  proteção  blindada  é  oferecida  pela  blindagem  de  algumas  das  viaturas

pertencentes a esta fração. Tais quais permitem que sejam utilizadas como abrigos para progressão

em  terreno  aberto,  evitando  os  fogos  de  armas  de  pequeno  calibre  e  estilhaços  de  granada

(ARAUJO, 2002).

A Ação  de  choque  é  decorrente  da  união  da  potência  de  fogo,  proteção  blindada  e

mobilidade do Pel C Mec (BRASIL, 2006).

Por último, as comunicações amplas e flexíveis são possibilitadas pelos materiais pertinentes

do pelotão.  Que facultam a  comunicação  rápida  e  direta  entre  os  comandantes  de  frações  e  a

comunicação diretamente com o Cmt de Eqsd (BRASIL, 2006). 

Além  disso,  destaco  as  possibilidades  que  esta  fração  pode  exercer.  Cabe  ressaltar  a

capacidade de realizar operações de segurança, operações ofensivas e defensivas ao estar inseridos

dentro de Esqd C Mec ou na aplicação do princípio de economia de meios. Pode realizar ligações de

combate, realizar operações de junção e atuar contra forças-irregulares. Ademais, realizar missões

do tipo patrulha, e ultimamente atuando diversas vezes cumprindo missões de Garantia da Lei e da
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Ordem. Frente ao atual contexto da nação, realizando operações interagências, apoio aos grandes

eventos mundiais e  a intervenção federal (BRASIL, 2006).

 Dentro das possibilidades desta fração, incluo alguns dados de planejamento contidos no

Caderno de Instrução do Pelotão de Cavalaria Mecanizado C 2-36/1, que são importantes para o

entendimento de seu emprego.

b. Dados médios de planejamento 
(1) Ofensiva
- Frente para o ataque: 0,2 a 0,4 Km
(2) Defensiva
- Frente: 0,7 a 0.9 Km
(3) Retardamento
- Frente:1,5 a 2 Km
(3) Vigilância
- Frente: 32 Km
(4) Reconhecimento
- Frente: 4 Km
- Número de eixos: 01
- Velocidade (sem Ctt Ini): 15 Km/h (Eixo) e 8 a 12 Km/h (Zona e Área)
- Velocidade (noturno – sem Ctt Ini): 8 Km/h (Eixo) e 4 a 6 Km/h (Zona e Área)
(5) Marchas
- Em estradas: 40 Km/h (diurna) e 24 Km/h (noturna)
- Através campo: 12 Km/h (diurna) e 5 Km/h (noturna) (BRASIL, 2006, p. 1-3).

Apesar das inúmeras possibilidades, o Pel C Mec apresenta limitações que dificultam em

partes  o  cumprimento  de  sua  missão  no  reconhecimento.  Quando  se  trata  do  inimigo,  possui

suscetibilidade aos ataques aéreos, possui sensibilidade ao emprego de minas AC e aos obstáculos

naturais e artificiais. 

 Em razão de parte de seu armamento ser fixo às viaturas, o Pel C Mec possui certa redução

de sua potência de fogo quando desembarcado. Além de seu Grupo de Exploradores possuir baixa

proteção blindada visto a peculiaridade de suas viaturas de dotação.

Quanto  ao  terreno,  possui  mobilidade  limitada  fora  de  estrada  e  dificuldade  de

reconhecimento em áreas acidentadas,  de vegetação densa,  de terrenos alagadiços,  entre  outras.

Limitação na velocidade de reconhecimento devido à diversidade de terrenos existentes em nosso

território.  É  também  sensível  as  condições  meteorológicas,  que  podem  reduzir/impedir  sua

mobilidade. 

Já no que tange à questão logística, essa fração detém de grande necessidade suprimento das

classes III (Combustíveis e Lubrificantes) e V (Armamento e Munição) (BRASIL, 2006).

Estas  limitações  previamente  citadas,  terão  importância  no  decorrer  do trabalho quando

analisarmos  que  o  emprego  da  aviação  pode  reduzir,  parcialmente,  e  em  algumas  situações

totalmente, estas limitações. 
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4.1.3 Estrutura Organizacional 

Fig 2: Organograma do Pel C Mec

        

 Fonte: BRASIL, 2006

De acordo com BRASIL, 2006, p. As frações do Pel C Mec possuem as seguintes missões,

divisões e dotações: 

Grupo  de  Comando  (Gp  Cmdo),  é  o  grupo  que  tem  como  missão  permitir  a  ação  de

comando do Cmt Pel. Inserido neste grupo está, além do Cmt Pel, o Rádio Operador, responsável

pelas comunicações entre o comandante e seus grupos, e repassar informações ao escalão superior.

Possui em sua dotação uma VTL (Viatura Tática Leve – Marruá) dotada de 1 Mtr 7,62 mm (MAG)

e um rádio veicular nível pelotão e SU 

Grupo  de  Exploradores  (G  Exp)  é  o  grupo  responsável  por  executar  as  missões  de

reconhecimento na maioria dos casos. Executa tais ações a pé ou embarcado, e é apto a realizar

golpes de sonda5, executar base de fogos com suas metralhadoras de dotação, realizar o ataque a pé

como Grupo de  Combate  (GC)  e  desempenhar  diversas  funções  especiais,  como mensageiro  e

elemento  de  ligação.  Subdivido  em  duas  patrulhas,  que  permitem  maior  mobilidade  ao

reconhecimento,  cada  qual  com  a  dotação  de  duas  VTL’s  (Viatura  Tática  Leve  –  Marruá)

acompanhado  da  Mtr  7,62  mm  (MAG)  embarcada  nas  viaturas.  Possuem  um  sistema  de

comunicações nível pelotão. 

Seção de Viaturas Blindadas Sobre Rodas (Seç VBR) é o elemento de choque e poder de

fogo do Pel. Composto por duas viaturas equipadas com um canhão 90mm, duas metralhadoras

MAG e um rádio veicular cada uma.  A viatura EE-9 CASCAVEL é a Vtr utilizada nesta seção e

possui boa proteção blindada frente as armas de calibres menores. 

Grupo de Combate  (GC) é  o elemento  de combate a  pé  do Pel.  O fuzileiro tem como

finalidade realizar o combate aproximado, ações específicas de reconhecimento, como bosques e

5 Técnica de manobra utilizada pelo Pel C Mec para realização de um reconhecimento de estradas transversais ao 
eixo principal da missão em questão. (BRASIL, 2006)
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localidades, limpeza de eixos e formar o combinado Seç VBR-GC (CC e-Fuz), tanto para ações

ofensivas quanto defensivas. Detêm em seu material: 01 Mtr calibre .50, 02 Lanças Rojão AT-4 e

Rádio veicular nível Pelotão. Sua viatura de dotação é a Viatura Blindada de Transporte e Pessoal,

VBTP EE-11 URUTU.

Peça de Apoio (Pç Ap) é o apoio de fogos indireto de dotação do Pel C Mec e utiliza o

morteiro médio (81 mm) com capacidade de bater alvos compensadores no terreno para auxiliar na

progressão ou retraimento do Pel C Mec. Atua também como a força de segurança da retaguarda,

por normalmente ser a última tropa do Pel. Sua viatura EE-11 URUTU possui uma 01 Mtr .50 e um

rádio veicular nível pelotão.

Tabela 1: Dotação e composição do Pel C Mec

Fonte: BRASIL, 2006
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Tabela 2: Características das Viaturas Blindadas do Pel C Mec

Fonte: ARAUJO, 2002

Fig 3: Pel C Mec realizando Reconhecimento de eixo

 

Fonte: CComSEx
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Fig 4: VBR realizando tiro do Canhão 90mm

Fonte: CComSEx

4.1.4 Reconhecimento das tropas mecanizadas

Como já citado anteriormente nesta pesquisa, são três os tipos de reconhecimento: Rec de

Eixo, área e zona.

O  reconhecimento  de  eixo  é  a  busca  de  informes  direta  sobre  o  inimigo  ou  sobre  as

condições de trafegabilidade e passagem de um eixo. Busca-se também procurar atividades e meios

do  inimigo  que  possam estar  se  utilizando  do  eixo.  Deve-se  também reconhecer  os  acidentes

capitais do terreno, que de posse do inimigo, possam infligir no eixo de maneira a atrapalhar e

dificultar o movimento de tropas (BRASIL, 2002).

As técnicas empregadas em um reconhecimento de eixo consomem menos tempo levando

em consideração os outros tipos, reconhecimento de área e zona. Por isso, emprega-se esta técnica

quando  o  tempo  disponível  para  um  reconhecimento  mais  detalhado  é  reduzido,  quando  a

localização do inimigo já é conhecida ou no caso, se precisar de informações mais gerais acerca do

inimigo e do eixo (BRASIL, 2006).

O Pel C Mec possui capacidade para reconhecer até 1(um) eixo com frente de até 4(quatro)

quilômetros e com velocidade média de 15(quinze) quilômetros por hora. Os informes sobre o eixo

reconhecido pelo pelotão, devem incluir a largura e capacidade das estradas que infligem no eixo

principal, a sua capacidade de carga e de suas pontes, e outros fatores que possam vir a limitar o

emprego das viaturas do Pel (BRASIL, 2006).
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O Rec de Eixo é empreendido, normalmente com o seu Grupo de exploradores à frente,

liderando o movimento, por possuírem viaturas leves que facilitam a mobilidade da fração. Porém,

este movimento pode ser liderado também pela Seção VBR e GC do pelotão, em casos onde o

contato com o inimigo é iminente, ou quando há presença de armas automáticas de pequeno calibre

das tropas inimigas, dificultando o movimento do Grupo de Exploradores (BRASIL, 2006).

Ainda como forma de salientar o emprego conjunto de tropas aéreas no reconhecimento, o

CI 2-36/1, p. 2-12 prevê: 

Quando há meios aéreos disponíveis, em reforço ou apoio, eles são empregados para apoiar
as ações de reconhecimento através da observação aérea, fotografia ou detecção por meios
eletrônicos. Os elementos aéreos podem ser usados para observar à frente e nos flancos,
auxiliar no controle e coordenação das peças de manobra e transmitir informes (BRASIL,
2006, p.2-12).

Fig 5: O Pel C Mec no Rec de Eixo

   

    

   

 

Fonte: BRASIL, 2006

O  reconhecimento  de  zona  é  aquele  utilizado  para  a  obtenção  de  dados  e  informes

detalhados  sobre  o  inimigo,  ou  uma  zona  de  operações  pré-determinada  e  com  largura  e

profundidade definidos.  “O Rec de zona é  mais pormenorizado e,  normalmente,  consome mais

tempo que o reconhecimento de eixo” (BRASIL, 2006, p. 2-21). O pelotão receberá do Cmt Esqd
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uma zona determinada onde ele deverá operar, a qual deve ser estipulada por meio de acidentes no

terreno de fácil identificação, como cursos d’água e estradas na maioria das vezes.

Portanto, de acordo com o CI 2-36/1, p. 2-21, o Rec de Zona é empregado quando:

1)  não  se  conhece  a  localização  exata  do  inimigo,  que  poderá  ser  encontrado  em
deslocamento através campo, por itinerários diversos ou, ainda, estacionado;
2) o escalão superior deseja selecionar itinerários para deslocar seu grosso;
3) desejam-se informes pormenorizados; e
4) o tempo disponível permite o reconhecimento por meio de um verdadeiro vasculhamento
da área de operação.
O  pelotão  pode  reconhecer  uma  zona  de  frente  de  até  4(quatro)  quilômetros,  com
velocidade média entre 8(oito) a 12(doze) quilômetros por hora (BRASIL, 1995, p. 3-9).

  

Fig 6: Reconhecimento de Zona

Fonte: BRASIL, 1982

Por último, temos o Rec de área onde se objetiva coletar dados detalhados do inimigo ou

terreno,  que se encontram dentro de uma área delimitada.  Ou seja,  reconhecer  uma localidade,

bosques e/ou possíveis locais de passagem de um curso d’água visto como obstáculo. 

A área a ser reconhecida deve ser completamente vasculhada, particularmente quando se
tratar  de estradas  e  trilhas,  acidentes  capitais  e  prováveis  posições inimigas.  Se houver
restrição a viaturas, patrulhas a pé provenientes do grupo de exploradores e do grupo de
combate executarão a tarefa. O deslocamento para a área a ser reconhecida é feito com a
máxima rapidez e,  no itinerário que a demanda, o pelotão limita-se a efetuar apenas os
reconhecimentos necessários a sua segurança (BRASIL,2006, p. 2-21). 
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Em  caso  de  encontro  indesejado  com  tropas  inimigas  durante  o  descolamento  para  o

cumprimento da missão, essas tropas devem ser desbordadas, salvo em ordem contrária do Esc Sup.

Se não for possível o desbordamento,  deve-se empregar força capaz de destruir  o inimigo com

agressividade, para prosseguir na busca do objetivo principal. “Próximo à área a ser reconhecida, o

Pel desdobrará no terreno e avançará em uma formação que lhe proporcione adequada e contínua

segurança” (BRASIL, 2006, p. 2-21).

O pelotão pode reconhecer uma área de frente de até 4(quatro) quilômetros, com velocidade

de  40(quarenta)  km/h  da  Z  Reu6 até  a  área,  e  na  área  velocidade  entre  8(oito)  a  12(doze)

quilômetros por hora (BRASIL, 1995, p. 3-9).

Percebe-se a  semelhança entre  as  missões de Rec de zona e  área.  Entretanto,  ambas se

diferenciam diante da técnica utilizada para atingir a área a ser reconhecida. Temos como exemplo,

quando não é desejado realizar um Rec de eixo ou zona, apenas o de área. O Pel C Mec irá se

deslocar  em coluna  tática,  40 (quarenta)  km/h,  até  as  proximidades  da  área,  apenas  realizando

reconhecimentos inerentes à sua própria segurança, para depois desdobrar e cumprir sua missão de

reconhecer. Porém se está previsto o reconhecimento do eixo ou zona em que está sendo feito o

deslocamento, a velocidade média já reduziria para 8 (oito) a 15 (quinze) quilômetros, dependendo

da técnica empregada (BRASIL, 2006).

Fig 7: Reconhecimento de Área 

Fonte: BRASIL, 1982

6 Zona de Reunião onde uma tropa fica em reserva, de forma organizada, pronta para o cumprimento de novas 
missões que possam ser emitidas pelo Esc Sup. 
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5 AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

“Aquele que tiver a capacidade de atacar repentinamente das maiores alturas do céu, fará
com que seja impossível ao inimigo defender-se. Assim sendo, os lugares a serem atacados
são exatamente os que o inimigo não pode defender...” (SUN TZU). 

5.1 Apresentação

 A Aviação do Exército (AvEx) é a força que detém de meios aéreos dentro da estrutura

organizacional do Exército Brasileiro. Passou por modernizações que propiciaram sua recriação no

ano de 1986, possibilitando a inserção da Força Terrestre na 3ª dimensão do Espaço de Batalha, o

espaço aéreo (SPÍNDOLA, 2018).

A utilização  do  helicóptero  (Helcp),  atuando  como  vetor  multiplicador  do  poder  de
combate, permite a participação da F Ter na 3ª dimensão do campo de batalha, dando-lhe
um significativo aumento da mobilidade tática,  possibilitando que realize operações em
toda a profundidade da área de operações (BRASIL, 2000, p. 1-2).

De acordo com as Instruções Provisórias 1-1, Emprego da Aviação do Exército, 2000, p. 2-

1, a mesma surgiu com a missão de “aumentar a capacidade operacional da F Ter, proporcionando-

lhe aeromobilidade orgânica, nos níveis tático e estratégico, este último com restrições.”

As características da AvEx se comparam em sua totalidade com as características da arma de

cavalaria.  As quais eu ressalto a mobilidade,  a flexibilidade, a potência de fogo e o sistema de

comunicações amplo e flexível (BRASIL, 2003). 

A mobilidade é obtida pelos meios aéreos que permitem a atuação em um grande raio de

ação, com deslocamentos em alta velocidade para qualquer local da zona de ação. Já a flexibilidade

se apresenta também nos meio aéreos e na estrutura organizacional da aviação, que permite uma

troca/mudança em sua organização para o cumprimento simultâneo de operações aeromóveis de

combate, apoio ao combate e de apoio logístico (BRASIL, 2003).

A potência  de  fogo é  obtida  através  da  variedade  de  armamentos  que  os  meios  aéreos

possuem. Sistemas de armas composto por armas automáticas, foguetes e mísseis, particularmente

das aeronaves de reconhecimento e ataque7. 

E por último, os equipamentos de comunicações existentes nas aeronaves permitem ligações

rápidas em todos os níveis de comando, pois englobam praticamente todo o espectro de frequências

dos grupos-rádio, dessa forma garantem as comunicações amplas e flexíveis da aviação ( BRASIL,

2003).

Os meio aéreos das tropas componentes da AvEx possibilitam que essa, tenha capacidades

de combate, de logística e de apoio, quando empregada em contexto de operações aeromóveis. 

7 Tipo específico de aeronave utilizado pela AvEx, que será explicado no decorrer da pesquisa
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Uma das possibilidades das tropas da nossa aviação a qual eu gostaria  de ressaltar,  é a

capacidade  de  “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”,…, “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
(SPÍNDOLA, 2018, p. 14).

Apresentados  os  termos  Força  de  Helicópteros  e  Força  de  Superfície,  que  no  caso  da

pesquisa serão as tropas de cavalaria mecanizada (mais especificamente o Pel C Mec), o conceito de

“Operação Aeromóvel” é qualquer tipo de operação realizada pelas F Helcp, de valor unidade ou

subunidade, em missões de combate, apoio ao combate ou logístico para com alguma fração da F

Ter (BRASIL, 2000a).

5.2 Organização

Para chegar em nosso objetivo de estudo que é a seção de helicópteros, devemos analisar

alguns escalões acima para facilitar o entendimento do trabalho. Portanto inicio a apresentação da

estrutura  organizacional,  com  a  fração  nível  subunidade,  da  Esquadrilha  de  Helicópteros  de

Reconhecimento e ataque. 

Dentro de sua composição, temos o Comandante, Subcomandante, um Pelotão de Comando

e  Apoio,  um Pelotão  de  Helicópteros  de  Reconhecimento  (a  duas  Seções)  e  dois  Pelotões  de

Helicópteros de Ataque (a duas Seções) (SPÍNDOLA, 2018). 

De acordo a IP 1-20 – O Esquadrão de Aviação do Exército, 2003, a Esdqa HE é a menor

fração de emprego de um Batalhão de AvEx, visto que essa fração é o menor escalão apto a realizar

controle das operações e de manutenção, e possuir uma estrutura de planejamentos.

Apoiados pela estrutura da Esqda He Rec Atq, serão seus três Pel He que executarão de fato
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 (SPÍNDOLA, 2018, p. 16).

Atualmente o Exército Brasileiro não possui uma aeronave específica para ser considerada

um Helcp de Ataque propriamente dito, pois suas especificações técnicas não se enquadram nesse

grupo. Portanto na prática, ambos os pelotões possuem as mesmas aeronaves. Segundo HERZER,

2004, p. 84, “o armamento utilizado pelos He do Pel He Rec são os mesmos usados pelos He dos

Pel He Atq, na prática, a diferença entre os pelotões está no adestramento.”  
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Conquanto, seguindo o que está previsto nos manuais utilizados por nosso exército e por

questões  de  análise,  será  utilizado  como  base  para  o  estudo  o  Pel  de  reconhecimento,  mais

especificamente as seções que compõe essa fração. Porque a pesquisa tem como objetivo principal,

pormenorizar os avanços nas missões de reconhecimento em particular.

Fig 8: Esquadrilha de Helcp de Rec e Atq

Fonte: BRASIL, 2003

De acordo com as Instruções Provisórias IP 1-20, O Esqd de AvEx, 2003, ressalto algumas

das  missões  desta  fração  nível  subunidade.  “Executar  missões  de  reconhecimento  e  segurança

aeromóveis com seus Pel Rec e Atq, reforçada ou não por frações de He de emprego geral ou,

ainda, apoiando as ações de uma unidade da força terrestre. Realizar, com limitações, missões de

apoio ao combate”. Este pequeno trecho retirado dos manuais utilizados por nossa AvEx, elucida

bem as capacidades de emprego das forças de Helicópteros, e justifica, de certa forma, a pesquisa

que está sendo desenvolvida.   

5.3 Pelotão de HE Rec e suas Seções

O Pel de Rec da AvEx está enquadrado dentro da Esquadrilha de HE de Rec e Atq a qual já

introduzimos  o  estudo.  Cabe  ressaltar  que  não  há  manuais  de  fato  que  explicam  sobre  as

organizações e emprego desse pelotão em particular. Mas sim, pesquisas de especialistas no assunto

e Cadernos de Instruções que são amplamente utilizados na formação dos novos pilotos na Escola

de Aviação do Exército Brasileiro, localizada em Taubaté, interior de São Paulo.

Para o cumprimento de suas missões, os Pelotões de Reconhecimento são organizados da

seguinte forma: 



33

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 (SPÍNDOLA, 2018, p.16).

Conforme as Intruções Provisórias IP 90-1, 2000, p. 2-16, durante o emprego da Sç He, cada

uma tem a capacidade de reconhecer uma área específica, um eixo ou uma zona de ação, mantendo

distância entre as Anv, que viabilize o apoio mútuo. 

 Apesar de o Esqd AvEx ser a menor fração de emprego, dependendo dos fatores de decisão

específicos de alguma missão, certas operações aeromóveis podem ser cumpridas por até uma seção

de helicópteros (ARAUJO, 2002).

Atualmente  é  utilizado  o  helicóptero  AS550  A2  FENNEC  modernizado,  que  recebe  a

denominação de HA-1 pelo Exército Brasileiro. Essa Anv pode receber o emprego de armamento

axial e meios optrônicos para observação diurna e noturna (visão termal).

Helicópteros  de Ataque AS-550 FENNEC (HA-1),…, são equipados com o Sistema de
Armamento Axial HELIBRAS (SAAH). O sistema é composto de Lançador de foguetes
LM 70/7 (AVIBRAS) e Casulo HMP de Metralhadora Calibre .50 (F.N. HERSTAL). A
configuração é livre, podendo optar-se por dois lançadores de foguetes por aeronave, duas
metralhadoras, ou pela combinação de ambos (ARAUJO, 2002, p.14).

Com a ausência de uma Anv de Atq presente nas linhas de emprego da AvEx, os FENNEC

também são empregados como Anv de ataque, mobiliando os Pelotões de Helicópteros de Ataque.

(ARAUJO, 2002)

 

Algumas características dessa Anv torna-a excelente para esse tipo específico de missão,

como suas dimensões reduzidas e baixa assinatura sonora (SPÍNDOLA, 2018).

Fig 9: Lançador de Foguete 70mm 

Fonte: AvEx

Fig 10: Metralhadora .50

Fonte: AvEx
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A IP 1-1 Emprego da AvEx, 2000, relaciona suas possibilidades e limitações, que estarão

sempre presentes, independente do grau ou escalão da Av Ex, servindo também para as Sç HE Rec:

 3-4. POSSIBILIDADES 
a. atacar, em proveito da manobra terrestre, objetivos em profundidade ou em regiões de
difícil acesso;
 b. obter a surpresa tática, obrigando o inimigo a reagir prematuramente ou de um
modo para o qual não estava preparado;
c. concentrar-se e dispersar-se com grande rapidez;
d. proporcionar à FSpf maior mobilidade e flexibilidade;
 e. mudar o rítimo das operações da FSpf; 
f.  operar  sob  condições  de  visibilidade  reduzida,  desde  que  devidamente  equipada  e
adestrada; 
g. proporcionar segurança, operando isoladamente ou em conjunto com outras forças;
h. realizar reconhecimentos em benefício próprio ou da FSpf; 
i. prover limitado apoio às operações de GE;
j. vigiar extensas áreas como elemento de economia de forças; 
l. cumprir missões de apoio logístico;
m. fornecer às FSpf meios adicionais para a coordenação e o controle de suas operações;
n. participar de operações especiais, com elementos de comandos ou forças especiais; 
o. realizar,  com seus meios aéreos orgânicos,  Op Amv em proveito próprio ou das
FSpf; 
p. executar as atividades de manutenção e de suprimento de seu material aéreo. 
3-5. LIMITAÇÕES
 a. Relativa dependência das condições meteorológicas e climáticas. 
b. Elevado consumo de suprimento da classe III-A. 
c. Necessidade de um sistema logístico de aviação eficiente, dinâmico e oportuno.
d. Necessidade de pessoal e equipamentos altamente especializados para operar e manutenir
os meios aéreos.
e. Vulnerabilidade aos sistemas de defesa antiaérea e às ações de GE do inimigo.
 f. Necessidade de grande coordenação e controle no uso do espaço aéreo. 
g. Fadiga das tripulações em operações prolongadas. 
h.  Capacidade  de  transporte  de  pessoal  e  material  limitada  pelas  características  e
disponibilidade de aeronaves e pelo terreno (BRASIL, 2000a, p. 3-3 – 3-4, grifos nosso).

Foram  destacados  algumas  possibilidades  e  limitações  que  influenciariam  de  fato  nas

operações em apoio ao Pel C Mec, que serão analisadas pormenorizadamente no próximo capítulo. 

Seria então, a Anv HA-1 ideal para ser empregada em apoio ao Pel C Mec nas missões de

reconhecimento,  frente  as  suas  características  de  emprego,  suas  capacidades  de  armamento  e

possibilidades de voo. 
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Fonte: AvEx

Fonte: AvEx

Fig 11: HE Rec/Atq FENNEC armado com 
Lançador de Foguetes e Metralhadora .50

Fig 12: Anv ocupando um Posto de 
Observação 
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6 ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS 

Quando tempo é limitado, reconhecimento aéreo é essencial para determinar as áreas que
são limpas de forças inimigas e obstáculos, e fazer um reconhecimento do solo sobre onde
concentrar seus esforços. (Cavalry Squadron ATP 3-20.96, FM 3-20.96, p. 3-3, Tradução
Nossa)8

Durante o estudo sobre o tema a qual se desenvolveu a pesquisa, percebeu-se a necessidade

da realização de um formulário com pessoal especializado e capacitado. Feito isso como forma de

viabilizar e facilitar o entendimento do assunto, e também, de maneira a comprovar a veracidade do

estudo o qual foi desenvolvido. 

Desta  forma  buscou-se  o  contato  de  alguns  oficiais  especializados  nas  áreas  de  tropas

mecanizadas  e/ou  Aviação  do  Exército.  Possibilitando  o  levantamento  de  dados  e  conclusões

extremamente válidas para a incrementar e detalhar a pesquisa, com respostas de especialistas no

assunto. 

Dentro  do  formulário,  haviam  questões  para  verificar  o  grau  de  experiência  dos

entrevistados e perguntas para levantar e verificar as principais limitações do Pel C Mec. O que foi

de extrema importância para facilitar a análise final, dos benefícios do emprego conjunto das tropas

aéreas da Força Terrestre com a cavalaria mecanizada. 

Permitiu-se a resposta livre para dissertação e análise das opiniões, e verificou-se que no

âmbito da pesquisa de 13 (doze) militares especializados na área, do posto de Tenente a Coronel,

apenas 1 (um) deles discordou parcialmente da análise por não ter conhecimentos totais acerca do

emprego das tropas de cavalaria mecanizada. 

Baseado  nas  repostas  dos  formulários  realizados  em  prol  da  pesquisa,  e  na  leitura  e

levantamento  de  dados  nos  respectivos  manuais  de  ambas  as  tropas,  verifica-se  que  umas  das

principais limitações do Pel C Mec da estrutura atual do Exército Brasileiro é a deficiência de

reconhecimento em áreas passivas (bosques, charcos) devido a falta de meios mais modernos de

observação. Esta limitação seria suprida pela possibilidade da Sç Helcp realizar rapidamente um

reconhecimento  generalizado,  propiciando  maior  velocidade  no  reconhecimento  e  proteção  aos

meios da FSpf.  

Como descrito  no  formulário  realizado,  o  Capitão  Turri  do  1°  Batalhão  de  Aviação do

Exército, afirma “o ideal é que a seção seja empregada em conjunto, aumentando as capacidades da

8 “When time is limited, air reconnaissance is essential to determine which areas are clear of enemy forces and 

obstacles, and to cue ground reconnaissance regarding where to focus its efforts.”
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tropa de cavalaria, auxiliando no próprio Rec, possibilitando maior velocidade de deslocamento,

alertas oportunos e fogos.” 

Tabela 3: Dados de Planejamento das Velocidades de Rec

Fonte: Centro de Instrução de Aviação do Exército 

Percebe-se que de acordo com os dados de planejamento das tropas da AvEx, possibilitaria

um ganho na velocidade e na amplitude na técnica de Golpe de Sonda, pelo fato da velocidade de

emprego e na facilidade de transposição dos obstáculos dos meios aéreos. 

Constata-se ainda, que de acordo com os dados levantados na pesquisa, uma das principais

limitações do Rec Amv é a falta de detalhamento no Rec, por exemplo dados de pontes e vaus.

Dados estes, que são extremamente necessários para Esc Sup determinar se este eixo possibilita ou

não o trânsito das viaturas do Pel C Mec. Essa limitação seria parcialmente anulada pela atuação no

Rec mais pormenorizado da FSpf, no caso da pesquisa, o Pel C Mec. 

De  acordo  com  os  manuais  de  Cavalaria  Mecanizada,  esta  fração  em  questão  possui

adestramento  e  material  específico  para  este  tipo  detalhado  de  reconhecimento.  Podendo  ser

reforçada por tropas de outra natureza que estão em apoio direto à fração, como no exemplo acima,

poderíamos  contar  com  elementos  especializados  de  engenharia.  Este  reconhecimento

pormenorizado  certamente  seria  feito  com maior  riqueza  de  detalhes  e  informações,  devido  à

segurança propiciada pelos meios aéreos que já poderiam ter ocupado o compartimento à frente do

obstáculo.

Sobre  a  limitação  do  Pel  C  Mec  na  vulnerabilidade  contra  ataques  aéreos,  o  emprego

conjunto reduziria esta limitação. Já que os meios da AvEx são propícios para identificar a ameaça

aérea e engajá-la no caso de Anv de asa rotativa, principal inimigo dos meios blindados. E sobre a
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possibilidade da detecção dos HE por parte de Anv de asa fixa, foi verificado em entrevista com

militares especialistas no assunto e com experiência em adestramentos conjuntos, que os Helcp não

são identificados pelos  meios  optrônicos  daquelas  Anv pelo  fato  de  voarem em baixa altitude,

confundindo-se com as dobras do terreno e possibilitando sua camuflagem (Informação Verbal).9

Analisando  a  tropa  que  normalmente  se  desloca  à  frente  do  Pelotão  de  Cavalaria

Mecanizada, o Grupo de Exploradores ainda se limita a ter meios sem proteção blindada, o que se

demonstra como umas principais limitações desta tropa, de acordo com as pesquisas e experiências

de militares no ramo. O fato das Anv em Rec realizarem seu deslocamento nas cotas/elevações

dominantes ao longo do eixo principal, ocupando Postos de Observação10, traria maior segurança a

estes elementos que estão liderando o movimento do Pel C Mec. Sendo assim, os meios aéreos

poderiam alertar com antecipação a presença de Forças Inimigas ou obstáculos no eixo, facilitando

a tomada de decisão antecipada pelo Cmt de pelotão, ou Esc Sup.

De  acordo  com  a  resposta  apresentada  via  formulário  pelo  Major  Arthur,  atualmente

servindo no Batalhão de Manutenção da Aviação do Exército “O emprego do meio aéreo torna o

reconhecimento mais rápido e seguro, a AvEx vai à frente garantindo segurança ao Pel C Mec” 

Tem-se a percepção do aumento de áreas edificadas presentes nos reconhecimentos diversos

realizados pelas tropas de cavalaria. Surge então uma dificuldade inerente a natureza desta tropa que

não possui efetivo de fuzileiros adequados ao cumprimento desta missão. Portanto as Anv da AvEx

podem auxiliar ocupando Postos de Observação nas entradas destas áreas, impedindo a chegada de

reforços inimigos. O que permite uma maior quantidade de fuzileiros, sendo empregados na ação

principal do reconhecimento pormenorizado das edificações. 

Algumas  limitações  que  poderiam ser  apresentadas  quanto  ao  emprego  conjunto  destas

tropas, como a falta de comunicação entre as duas tropas, é descartado pelo fato dos equipamentos

rádios serem compatíveis uns com os outros (SPÍNDOLA, 2018, p. 23).

No que tange as medidas de coordenação e controle utilizadas por estas tropas, não se torna

algo impeditivo pelo fato de ambas já empregarem as mesmas medidas. Devendo dar uma maior

atenção apenas no quesito coordenação do espaço aéreo. Dados esses que foram levantados durante

a pesquisa, nos diversos manuais e cadernos de instruções das tropas mecanizadas e da Aviação do

Exército. 

9 Informação fornecida pelo Cel Paulo Vargas de Oliveira, especialista no assunto reconhecimento das tropas da 
AvEx, via entrevista, em Junho de 2019. 

10 Técnica de Rec utilizada pela AvEx para levantamento de dados e proteção contra observação inimiga. (BRASIL, 
2000a)
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Quanto  a  questão  logística  de  suprimento  classe  III  das  Anv  da  AvEx,  poderiam  ser

montados Postos de Ressuprimento Avançados (PRA)11 junto a seção de comando do Esqd C Mec,

que estaria em apoio ao Pel C Mec na missão de reconhecimento, permitindo maior profundidade

nas missões de reconhecimento e durabilidade das aeronaves em ação. Lembrando que o Pel C Mec

sempre atua em prol de um Esqd C Mec que o apoia e designa missões diversas. (BRASIL, 2003)

11 Os PRA da AvEx é uma instalação com fins logísticos lançada “em região avançada em direção à operação 
realizada” (BRASIL, 2003) 



40

7 ENTREVISTAS 

Com  o  intuito  de  reafirmar  as  informações  e  dados  da  pesquisa,  e  levantar

experiências de pessoal especializado em alguma das duas áreas da pesquisa em questão, Cavalaria

Mecanizada e/ou AvEx. Foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes militares, em

ordem cronológica de execução.

TABELA 4: Quadro de Especialistas entrevistados

Nome OM Atual e experiências

Cel Vargas Reserva 
Piloto de helicópteros de reconhecimento e

ataque
Instrutor de tiro e voo de aeronaves 

Cap Avellar Bolze Curso de Cavalaria da AMAN 
Curso de especialização em tropas mecanizadas 

Cap Tiago Miranda 4° Batalhão de AvEx
Curso de especialização em AvEx

Maj Arthur Batalhão Manutenção e Suprimento AvEx
Curso de especialização em AvEx

Cap Turri 1° Batalhão de AvEx 
Curso de especialização em AvEx

Experiência em tropas mecanizadas 

Cap Spíndola 1° Batalhão de AvEx
Curso de especialização em AvEx

Cap Ronaldo 1° Batalhão de AvEx
Curso de especialização em AvEx

Experiência em tropas mecanizadas

Cap Trombetta 1° Batalhão de AvEx
Curso de especialização em AvEx

Cap Ferrão 1° Batalhão de AvEx
Curso de especialização em AvEx

Experiência em tropas mecanizadas

Cap Frydrych 4° Batalhão de AvEx
Curso de especialização em AvEx

Experiência em tropas mecanizadas

Ten Renault 1° Batalhão de AvEx
Curso de especialização em AvEx

Experiência em tropas mecanizadas
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Ten Cintra 4° Batalhão de AvEx
Curso de especialização em AvEx

Fonte: AUTOR

Após feito isso, pode-se perceber que de acordo com as experiências desses militares em

operações e estudos já realizados, que fica evidente que as limitações de uma tropa são muito bem

suprimidas pelas possibilidades da outra. 
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 8 CONCLUSÃO 

A Av Ex, como elemento de múltiplo emprego da F Ter, tem participação ativa na guerra de
movimento, contribuindo no isolamento do campo de batalha, nas ações em profundidade,
na destruição da força inimiga, nas manobras de flanco, no combate continuado, no ataque
de  oportunidade  e  no  aumento  do  poder  de  combate.  Assim  sendo,  os  meios  aéreos
orgânicos permitem aos comandantes terrestres obter consideráveis efeitos em proveito das
operações militares (BRASIL, 2000a).

É de extrema importância que se tenha um entendimento sobre o fato de que a Aviação,

embora seja um meio aéreo, está diretamente subordinada a um comando terrestre e faz uso do

terreno assim como as FSpf. Também está sujeita as mesmas regras de combate das unidades que

atuam no solo, e propicía vantagens enormes em prol do comandante terrestre (ARAUJO, 2002).

Cabe ressaltar que em relação aos meios, ambas as tropas possuem material necessário para

o efetivo cumprimento das missões de reconhecimento. Agora necessita-se um maior volume de

emprego conjunto destas tropas como forma de adestramento para que a  Força Terrestre  possa

imprimir mais ritmo ás suas operações, e deter de vantagens em relação ao inimigo. (ARAUJO,

2002)

Dando início a finalização da pesquisa, o emprego combinado entre Cavalaria Mecanizada e

Aviação do Exército,  mostrou-se totalmente benéfico à  Força Terrestre.  E que ambas as tropas

dispõe de meios necessários para se adequar aos avanços tecnológicos que o combate moderno

requer, ainda que com limitações.

Pode-se concluir também, que a proximidade de características facilitaria e muito o emprego

conjunto, pois as mesmas táticas e procedimentos previstas para o reconhecimento nos manuais da

Cavalaria Mecanizada, são utilizadas para os manuais da AvEx, com algumas diferenças apenas no

que tange as técnicas de material. 

Sendo  assim,  após  o  estudo  dos  diversos  manuais,  cadernos  de  instrução,  Instruções

Provisórias, Notas de Aula referentes ao tema, análise de ambas as tropas, pormenorizando desde

suas  características  de emprego,  até  a  dotação de material  em seus  pelotões  e  seções.  Pode-se

concluir que com a união das tropas aéreas de nossa F Ter, junto as tropas mecanizadas da mesma,

teríamos  um  ganho  exponencial  em  todos  os  quesitos  que  possam  infligir  nas  missões  de

reconhecimento. Pois ao analisar ambas as tropas, percebe-se que as capacidades/possibilidades de

uma,  servem para  diminuir  ou  restringir  as  limitações  de  outra.  Facilitando  imensamente  esta

missão tão importante para o combate moderno e convencional, que é a missão de reconhecer.

Portanto, o trabalho visou deixar claro que a atuação conjunta de uma seção de Helicópteros

em  apoio  ao  Pel  C  Mec  em  missões  de  reconhecimento  aumentaria  exponencialmente  as
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capacidades de ambas as tropas. E muito mais importante que isso, é aumentar a força e poder de

nosso Exército frente as ameaças que podem surgir. Pois assim dizia Rui Barbosa em sua célebre

frase, “O Exército pode passar cem anos sem ser usado, mas não pode passar um minuto sem estar

preparado” 

CAVALARIA! FURACÃO!  
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ANEXO A

Este formulário visa levantar dados e informações de pessoal especializado, que possa auxiliar no

Trabalho de Cocnlusão de Curso (TCC) que tem como tema: Analisar os benefícios do apoio de

uma Seção de Helicópteros ao Pelotão de Cavalaria Mecanizada em missão de reconhecimento.

Desde já agradeço o auxílio de todos os contribuintes. 

1 – Posto 

( ) Tenente

( ) Capitão

( ) Major

( ) Tenente-Coronel

( ) Coronel

( ) General

2 – Nome de Guerra

3 – OM atual

4 – Natureza da tropa em que teve experiência em missões de reconhecimento 

( ) Aviação do Exército

( ) Tropas mecanizadas

( ) Outros

5  –  Qual  a  sua  experiência/conhecimento  na  missão  de  reconhecimento  do  Pelotão  de

Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro?

( ) Possuo o conhecimento básico ensinado nas escolas de formação.

( ) Possuo o conhecimento teórico e alguma experiência nos corpos de tropa.

( ) Possuo curso de especialização no assunto.

( ) Participei de missões de reconhecimento na fronteira (SISFRON) ou grandes eventos ocorridos

no país ou em missões de paz
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6 – Baseado na resposta anterior, considerando os meios disponíveis do atual Pel C Mec ,

enumere  de  1  a  8,  de  acordo  com sua  opinião,  as  limitações  desta  tropa  em missões  de

reconhecimento dentro de uma ordem de prioridades, sendo 1 a maior limitação e 8 a menos

importante: (Marque APENAS UMA opção em cada número)

( ) Vulnerabilidade a ataques aéreos.

(  )  Limitação na velocidade de reconhecimento devido à diversidade de terrenos existentes em

nosso território.

( ) Dificuldade de reconhecimento em áreas passivas como matas e charcos.

( ) Meios optrônicos de baixa tecnologia que dificultam a observação à distância.

( ) Reduzida proteção blindada do Grupo de Exploradores.

( ) Dificuldade de reconhecimento em áreas edificadas.

(  )  Limitação  das  viaturas  para  movimento  fora  de  estrada,  o  que  dificulta  desbordamento  de

obstáculos nas vias principais, restringindo a velocidade média de reconhecimento.

( ) Vulnerabilidade quanto à observação inimiga.

7 – Dentro dos meios existentes na Aviação do Exército, encontra-se a Seção de Helicópteros

de Reconhecimento e Ataque (Seç Helcp Rec Atq), sendo ela a menor fração responsável pelas

missões de reconhecimento em prol do escalão superior. Estando dentro de um espectro de

combate convencional ou em missão de GLO. Após esta afirmativa, qual é o seu conhecimento

na maneira de operar desta seção em missão de reconhecimento?

( ) Nenhum conhecimento

( ) Somente conhecimento teórico

(  )  Participação  em  exercícios  conjuntos  de  ambas  as  tropas,  mesmo  que  apenas  na  fase  de

planejamento.

( ) Participação em operações conjuntas como GLO, reconhecimentos de fronteira, grandes eventos,

ou alguma outra operação.

8 – Baseado nas afirmativas que a Seç Helcp Rec Atq possui meios optrônicos mais modernos;

Maior velocidade de reconhecimento; Mesmas medidas de coordenação e controle que a tropa

de superfície; Equipamentos de comunicação compatíveis com a tropa de superfície, apesar de

restrições no que compete ao reconhecimento mais detalhado dos EEI. O Sr acredita que o

resultado deste trabalho conjunto entre as duas tropas traria um ganho significativo? 

( ) Concordo plenamente.



47

( ) Concordo parcialmente.

( ) Discordo parcialmente

( ) Discordo plenamente.

Caso tenha discordado, favor citar o(s) motivo(s):

9 – Discorra um breve parágrafo, sobre suas experiências acerca do tema. E dentro de sua

visão e conhecimentos, sobre as missões de reconhecimento realizadas pelo Pel C Mec. Como

que o apoio de uma Seção de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque poderia auxiliar nas

missões realizadas por essa fração da arma de cavalaria. 
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