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RESUMO

SILVA, Eduardo Piccolo da.  A Influência da Inserção de Equipamentos de Visão Noturna na

Seção VBR nos Reconhecimentos Noturnos do Pel C Mec. Resende: AMAN, 2019. Monografia.

A presente monografia trata sobre a possibilidade de inserção de equipamentos de visão noturna

(EVN) na Seção de Viaturas Blindadas de Reconhecimento (Seç VBR) e como estes equipamentos

afetam os reconhecimentos noturnos do Pelotão de Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec). A ausência

de EVN na Seç VBR limita suas ações na execução de missões de reconhecimento noturno. Estas

missões possuem como principal finalidade a busca de informes sobre o inimigo e sobre a área de

operações  com  os  quais  serão  produzidas  informações  que  auxiliarão  no  planejamento  dos

comandantes. Evita-se que estas operações, geralmente executadas por frações mecanizadas, sejam

desencadeadas no período noturno devido ao prejuízo trazido pela noite à visão do militar, o que

afeta diretamente tanto na obtenção de informes quanto no combate. No entanto, o desenrolar da

guerra poderá impor às frações de Cavalaria Mecanizada a condução de reconhecimentos noturnos,

para os quais devem estar preparadas. Tais reconhecimentos podem ser otimizados com a adição de

Equipamentos de Visão Noturna nas Seções VBR dos pelotões de Cavalaria Mecanizado, uma vez

que tais seções concentram o maior poder de fogo dos pelotões, tendo, no entanto, drástica perda de

eficiência de seu emprego durante a noite devido à ausência de capacidade de visão noturna para o

emprego das armas coletivas. Desta forma, este trabalho tem por objetivo mostrar como os EVN, ao

serem inseridos na Seção VBR, poderão contribuir para o Pel C Mec nas ações de reconhecimento.

Para  isso,  foram  realizadas  pesquisas  documentais  e  bibliográficas  com  especial  atenção  nos

manuais doutrinários do Exército Brasileiro procurando entender a missão da Seç VBR dentro do

Pel C Mec e como os EVN podem ajudar nos reconhecimentos à noite. Os resultados mostram

melhoras  significativas  para  a  Seç  VBR e  atenuações  das  limitações  do  pelotão,  bem como o

aumento de suas possibilidades nas operações noturnas. Concluiu-se que os Periscópios SS 122 e

SS  130  de  visão  diurna/noturna  são  alternativas  adequadas  para  reduzir  as  dificuldades  do

reconhecimento noturno.

Palavras Chave: Reconhecimento Noturno. Cavalaria Mecanizada. Equipamentos de Visão

Noturna.  Seção  de  Viaturas  Blindadas  de  Reconhecimento.  Técnicas  Especiais  de

Reconhecimento.



ABSTRACT

SILVA,  Eduardo  Piccolo  da.  Insertion  of  Night  Vision  Equipment  in  the  ARV Section  for

optimization of Mec C Pla Night Recognitions. Resende: AMAN, 2019. Monography. 

The present monography approach the Night Vision Equipments (NVE) in the Section of Armored

Reconnaissance Vehicles (Section ARV) and how these equipment affect the nightly recognitions of

the Mechanized Cavalry Squadron (Mec C Pla). The absence of NVE in the Sec ARV limits their

actions in the execution of night reconnaissance missions. This missions have as main purpose the

search  of  reports  about  the  enemy and the  área  of  operations  with  which  information  will  be

produced to assist in the planning of the commanders. It is avoided that these operations, usually

performed by mechanized fractions, are triggered in the night period due to the damage brought by

the night to the military's view, which directly affects both reporting and combat. However, the

course of the war may impose on the fractions of the war of Mechanized Cavalry the conduction of

night reconnaissance, for which they must be prepared. Such recognition can be optimised with the

addition of Night Vision Equipments in the Section AVR of Mechanized Cavalry Platoon, since

such sections concentrate the greater firepower of the platoons, having, however, drastic loss of

efficiency  of  their  employment  at  night  due  to  the  absence  of  night  vision  capability  for  the

employment of collective weapons. Therefore, this academic work aims to show how the NVE,

when inserted in the ARV Section, can contribute to the Mec C Pla in reconnaissance actions. For

this purpose, documental and bibliographical researches were conducted with special attetion in the

Doctrinarian manuals of the Brazilian Army, seeking to understand the mission of Sec ARV within

Mec C Pla and how the NVE can help in the recognition at night. The results show significant

improvements  for  the  VBR Section  and attenuations  of  the  peloton  limitations,  as  well  as  the

increase of its possibilities in the night operations. It was concluded that the SS 122 and SS 130

diurnal/night  vision  periscopes  are  adequate  alternatives  to  reduce  the  difficulties  of  night

recognition. 

Keywords:  Night  Recognition.  Mechanized  Cavalry.  Night  Vision  Equipments.  Section  of

Armored Reconnaissance Vehicles. Special Recognition Techniques. 



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Intensificador de Imagem e Imageador Térmico …………………………………. 13

Figura 2 Organização do Pelotão …………………………………………………………… 26

Figura 3 Luneta de Pontaria Ótica ………………………………………………………..… 42

Figura 4 Retículo do Periscópio …………………………………………………………..… 43

Figura 5 Clinômetro ………………………………………………………………………… 44

Figura 6 Indicador de Deriva ……………………………………………………………..… 44

Figura 7 Periscópio de visão diurna/noturna SS 122 …..…………………………………… 52

Figura 8 Periscópio de visão noturna SS 130 …………….………………………………… 53

Figura 9 Passive Driver’s Periscopes ………………………………………………………. 54



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

A Ae - Antiaéreo

Adj - Adjunto

EVN – Equipamento de Visão Noturna

Cb - Cabo

CI – Caderno de Instrução

C I Bld – Centro de Instrução de Blindados

Cmt - Comandante

DFPC – Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados

DIT – Dispositivo de Imagem Termal

EB – Exército Brasileiro

ENGESA – Engenheiros Especializados SA

EME – Estado-Maior do Exército

Esc Sup – Escalão Superior

Esq – Esquadra

EUA – Estados Unidos da América

FAP – Fuzil Automático Pesado

FDI – Forças de Defesa de Israel

GC – Grupo de Combate

Gp Cmdo – Grupo de Comando

Gp Exp – Grupo de Exploradores

HE – High Explosive

HEAT – High Explosive Anti Tank

HESH – High Explosive Squash Head

MAG – Metralhadora de Apoio Geral

MCP – Micro Channel Plate

Mtr - Metralhadora

OVN – Óculos de Visão Noturna

PCE – Produtos Controlados pelo Exército

Pç Ap – Peça de Apoio

Pel – Pelotão

Pel C Mec – Pelotão de Cavalaria Mecanizado

Rad Op – Rádio Operador (R Op pelo CI 2-36/1, 2006).



R C Mec – Regimento de Cavalaria Mecanizado

Rec - Reconhecimento

REMAX -  Reparo de Metralhadora Automatizado X

ROA – Requisito Operacional Absoluto

R Op – Região de Operações

SARP – Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas

Sd - Soldado

Seç – Seção

Seg - Segurança

SEGAR – Segurança da Área de Retaguarda

Sgt - Sargento

Ten - Tenente

VBC – Viatura Blindada de Combate

VBR – Viatura Blindada de Reconhecimento

VBR (L) – Viatura Blindada de Reconhecimento Leve

VBTP MR – Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média sobre Rodas

VTL – Viatura Tática Leve



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO …………………………………………………….……..……………… 11

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO ……………………….……..……... 16

2.1       Revisão da literatura e antecedentes do problema …………………………………..… 16

2.2       Referencial metodológico e procedimentos  ……………………………………………. 20

3 O PELOTÃO DE CAVALARIA MECANIZADO ……………………………….…….. 23

3.1       Organização e meios empregados ………………………………………………………. 23

3.2       Características, Possibilidades e Limitações …………………………………………… 26

3.2.1    Possibilidades …………………………………………………………………………..… 27

3.2.2    Limitações ……………………………………………………………………………...… 28

4 RECONHECIMENTO ………………………………………………………………..… 30

4.1       Características do reconhecimento …………………………………………………...… 30

4.2       Tipos de reconhecimento ………………………………………………………………… 31

4.2.1    Reconhecimento de Eixo ………………………………………………………………… 31

4.2.2    Reconhecimento de Zona e Área ………………………………………………………... 33

4.3       A missão da Seção VBR nos reconhecimentos ………………………………………..... 35

5 RECONHECIMENTO NOTURNO ………………………………………………….… 37

5.1       Limitações do reconhecimento noturno ………………………………………………... 39

5.2       Limitações da Seç VBR no reconhecimento noturno ………………………………….. 41

6 EQUIPAMENTOS DE VISÃO NOTURNA …………………………………………… 47

6.1       Requisitos Operacionais Absolutos e Desejáveis para as VBR ……………………….. 49

6.2       Periscópio de visão diurna/noturna SS 122 ……………………………………………. 50

6.3       Periscópio de visão noturna SS 130 ………………………………………………....….. 53

6.4       Periscópio Passivo de Motoristas ………………………………………………...……... 54

7 ANÁLISE DE DADOS …………………………………………………………………... 55

7.1       Ganhos da Seção VBR com a inserção de EVN ………………………………………... 55

7.2       Ganhos do Pel C Mec com a inserção de EVN na Seç VBR …………………………... 56



7.3       Sugestão de escolha de EVN ………………………………………………………...…. 58

8 CONCLUSÃO ………………………………………………………………………….. 60

REFERÊNCIAS ………………………………………………………………………... 62



11

1 INTRODUÇÃO 

O teatro de guerra  torna-se mais complexo a cada dia.  Com isso,  o reconhecimento do

inimigo e do campo de batalha para o levantamento de informes sobre os mesmos é primordial para

a realização de planejamentos adequados e, consequentemente, para o êxito das operações.

As características da cavalaria mecanizada, tais como a mobilidade, a flexibilidade e a ação

de choque, bem como sua capacidade de cobrir largas frentes, a tornam o meio terrestre mais apto

para as missões de reconhecimento.  Tais missões,  que ocorrem majoritariamente durante o dia,

podem  ocorrer  também  à  noite,  e  é  neste  período  em  que  cabe  um  questionamento  sobre  a

efetividade das tropas mecanizadas em reconhecer.

O  Pelotão  de  Cavalaria  Mecanizado  (Pel  C  Mec),  célula  das  unidades  mecanizadas,  é

composto por 5 frações com diferentes funções e características. São elas: o Grupo de Comando

(Gp Cmdo), o Grupo de Exploradores (Gp Exp), Grupo de Combate (GC), Peça de Apoio (Pç Ap) e

a Seção de Viaturas Blindadas de Reconhecimento (Seç VBR). Esta última fração é composta por

duas viaturas EE-9 Cascavel e caracteriza-se por ser o elemento de choque do pelotão devido à

combinação de mobilidade, proteção blindada e potência de fogo destes carros. A potência de fogo

advém principalmente do canhão Engesa EC-90 e da metralhadora coaxial 7,62. No entanto, sem

equipamentos  de  visão  noturna,  a  escuridão  torna-se  um  empecilho  para  o  emprego  destes

armamentos  e  para  o  levantamento  de  informes.  A  potência  de  fogo,  uma  das  principais

características do pelotão de cavalaria mecanizado, é severamente prejudicada durante a noite.

A problematização da pesquisa, assim, resume-se no fato de que, à noite, as VBR Cascavel

possuem baixíssima capacidade de realizar tiros eficientes, com boa expectativa de impacto, e não

contam  com  sistemas  embarcados  que  possibilitem  a  observação  nos  períodos  de  visibilidade

restrita. A escuridão traz para a seção VBR restrições com relação à observação e ao combate, ações

de suma importância nas missões de reconhecimento. A deficiência desta seção em reconhecer à

noite contamina o pelotão como um todo, uma vez que se trata do elemento de choque do pelotão e

que concentra o maior poder de fogo do mesmo.

Desta forma,  a monografia  buscará apontar como a inserção de Equipamentos de Visão

Noturna na Seç VBR pode influenciar  no reconhecimento noturno do Pel  C Mec.  Para isso,  a

pesquisa buscará atingir os seguintes objetivos: mostrar que os embates da hodiernidade caminham

na direção dos combates noturnos; que a seção VBR, quando utilizando-se de EVN, pode melhorar

a operacionalidade do Pel C Mec nos reconhecimentos noturnos; e sugerir o modelo de EVN a ser

empregado pelos EE-9 Cascavel.
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Para  atingir  tais  objetivos,  é  fundamental  que  entendamos  alguns  conceitos  para  o

desenvolvimento  do  assunto,  tais  como a  definição  de  Equipamento  de  Visão  Noturna  e  o  da

Técnica Especial de Reconhecimento Noturno. Assim, posteriormente, entenderemos a missão da

Seç VBR nesta técnica especial de reconhecimento e nos aproximaremos do objetivo deste trabalho:

exibir  os  ganhos  que  os  EVN inseridos  nas  Seç  VBR têm a  oferecer  para  o  Pel  C  Mec  nos

reconhecimentos noturnos.

Os EVN são dispositivos que nos permitem enxergar em situações de pouca luminosidade

quando o olho humano normalmente não consegue o fazer. Os equipamentos dividem-se em dois

grandes grupos: os equipamentos Ativos e os Passivos (PIMENTEL, 2014). 

Os dispositivos ativos funcionam a partir da emissão de um feixe infravermelho invisível ao

olho humano que ilumina os alvos de interesse. A imagem destes alvos é então captada por uma

câmera especial responsável por convertê-la em uma imagem visível ao ser humano, que passa a

enxergá-lo  no  escuro.  Apesar  de  eficientes,  os  sistemas  ativos  apresentam  como  principal

desvantagem o fato de que seu feixe infravermelho pode ser facilmente detectado por um inimigo

que também tenha em sua posse este tipo de equipamento (PIMENTEL, 2014).

Os equipamentos passivos, por sua vez, não podem ser detectados pelo inimigo e dividem-se

em  dois  tipos  de  sistemas  com  princípios  de  funcionamento  diferentes:  os  compostos  por

Intensificadores  de  Luz  Residual  e  os  compostos  por  Imageadores  Térmicos  (DEMENICIS;

CORDEIRO, 2001). Entende-se os Intensificadores de Imagem da seguinte maneira:

Os  intensificadores  de  imagem  se  baseiam  no  princípio  de  coletar  a  luz  residual
proveniente, por exemplo, das estrelas ou da Lua que reflete nos objetos, convertê-la em
elétrons, amplificá-la e reconvertê-la em fótons. Eles operam na faixa de comprimento de
onda da luz visível e do infravermelho próximo (DEMENICIS; CORDEIRO, 2001, p. 75).

Já os Imageadores Térmicos são capazes de detectar a radiação intrínseca do cenário em que

é  empregado,  podendo,  desta  forma,  funcionar  em  ambientes  com  escuridão  absoluta

(DEMENICIS; CORDEIRO, 2001).  Nas palavras  de Dalle  Lucca e  Frederico Bastos  (2001,  p.

1433), “Um sistema imageador infravermelho termal é um dispositivo capaz de coletar, detectar e

transduzir  a  radiação  infravermelho  termal  emitida  pelos  alvos,  sob  a  plataforma na  qual  está

instalado e gerar uma imagem correspondente”.

Cabe salientar que existem outros tipos de EVN. No entanto, tais equipamentos consistem

apenas em combinações ou em variações dos equipamentos já mencionados acima (PIMENTEL,

2014).
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Fig. 1. Intensificador de Imagem e Imageador Térmico

Fonte: MILITARY.COM, 2011

Outro  conceito  importante  é  a  Técnica  Especial  de  Reconhecimento  Noturno.  Técnicas

Especiais de Reconhecimento são condutas estabelecidas para a ultrapassagem e reconhecimento de

pontos críticos ao longo do eixo de progressão ou para o reconhecimento em situações especiais

como,  por  exemplo,  à  noite.  Tais  técnicas  proporcionam  o  máximo  de  segurança  à  tropa

reconhecedora  sem que  o  êxito  da  missão  seja  comprometido  (BRASIL,  2006).  Desta  forma,

podemos  definir  a  Técnica  Especial  de  Reconhecimento  Noturno  como  um  conjunto  de

procedimentos para que uma tropa cumpra sua missão de reconhecer com o menor prejuízo possível

a sua segurança geralmente acarretado pela escuridão da noite.

O tema tem adquirido relevância devido a crescente quantidade de operações noturnas que

vem acontecendo na atualidade. Desde a Segunda Guerra Mundial, as ações desencadeadas sob a

cobertura  da  noite  intensificaram-se.  As  pesquisas  desenvolvidas  pelo  Centro  de  Instrução  de

Blindados General Walter Pires (C I Bld), somadas aos estudos de especialistas de dentro e fora do

país,  mostram que trilhamos um caminho irreversível  rumo ao combate noturno. (MESQUITA,

2015).

O  emprego de visão noturna vem tomando-se indispensável no combate noturno. Com a
tecnologia atual é possível atuar no cenário noturno tão bem quanto no diurno. Por isso, a
aquisição de equipamentos capazes de captar imagens de ambientes pouco iluminados é
fundamental (DEMENICIS; CORDEIRO, 2001, p. 72).

No Brasil,  com a  chegada  das  viaturas  M113A1  norte-americanas  na  década  de  70,  a

Cavalaria do Exército Brasileiro (EB) viu seu primeiro sistema de EVN incorporado ao carro. Estas

viaturas  contavam com o periscópio M19 de visão infravermelha à  disposição do motorista.  O

segundo grande passo a caminho da inserção dos equipamentos de visão noturna foi dado na década

de 90 com o recebimento das viaturas M-60 A3TTS, dotados de tecnologia de visão termal para os
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sistemas de observação e pontaria. Esta nova capacidade fez com que o emprego do blindado no

período noturno fosse repensado (MESQUITA, 2015).

Atualmente, vê-se a importância ganha pelos EVN no Brasil ao observarmos que as duas

mais novas viaturas inseridas à frota blindada brasileira (VBC CC Leopard 1A5 BR e VBTP MR

Guarani) contam com modernos equipamentos de visão noturna para acompanhar os sistemas de

controle de tiro. 

As viaturas EE-9 Cascavel, em sua versão nacional, não contam com dispositivos de visão

noturna. No entanto, o desejo de que a Seç VBR venha a possuir este tipo de equipamento já foi

manifestado em Portarias. O Requisito Operacional Absoluto Nº 48 (ROA 48) da Portaria Nº 466 do

Estado-Maior do Exército (EME) de novembro de 2017, publicada no Boletim do Exército Nº 48 de

1o de dezembro de 2017, dita o seguinte sobre a intenção de inserção de EVN nas viaturas da Seç

VBR: 

Possuir,  para  o  atirador,  equipamento  de  visão  panorâmica,  diurna  e  noturna,  que
proporcione ao atirador reconhecer e detectar  Viatura Blindada de Combate – Carro de
Combate (VBC CC) a, no mínimo, 600 m (seiscentos metros) e 1,8 Km (um vírgula oito
quilômetros), respectivamente – Peso dez. (BRASIL, 2017a, p. 92).

A referida portaria, no Requisito Operacional Desejado Nº 4, faz o mesmo pedido para o

comandante do carro.

O Caderno de Instrução CI-2-36/1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado (2006), faz menção

ao emprego de EVN no capítulo dedicado as Operações Ofensivas, em seu artigo V. Neste capítulo,

o manual reconhece a importância do emprego de EVN para a condução de combates continuados.

No entanto, não faz referência ao uso destes equipamentos nas missões de reconhecimento. 

O  reconhecimento  noturno,  normalmente,  não  é  realizado  pelo  Pel  C  Mec  devido  ao

prejuízo  da  visibilidade,  do  ruído  dos  motores  que  dificultam  o  sigilo  e  da  suscetibilidade  a

emboscadas. “Todavia o pelotão poderá receber missões de reconhecimento noturno impostas pelo

escalão superior, que devem ser cumpridas a pé ou com emprego de viaturas” (BRASIL, 2006, p. 2-

32).

Esta  pesquisa  justifica-se,  por  tanto,  pelo  fato  de  que,  ainda  que  se  evite  designar

reconhecimentos noturnos para o Pel C Mec, a situação em que as tropas em combate estiverem

poderá impor este tipo de missão, para qual o pelotão deverá estar preparado. Soma-se a isto a atual

realidade em que os combates à noite vêm se tornando algo cada vez mais corriqueiro e importante

no desenrolar dos conflitos.
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A abordagem do tema se dará pelo método dedutivo, efetuando-se pesquisas bibliográficas e

documentais referentes a missão do Pel C Mec nos reconhecimentos noturnos, a missão da seção

VBR  dentro  destes  reconhecimentos,  os  desafios  deste  tipo  de  missão,  as  possibilidades  dos

equipamentos  de  visão  noturna  e  o  modo  como  estes  podem  atenuar  as  limitações  dos

reconhecimentos à noite.

Delimitou-se o foco da pesquisa no emprego de equipamentos de visão noturna pela seção

VBR e como ele influencia nos reconhecimentos noturnos do pelotão de cavalaria mecanizado. Não

se tratou da influência que estes equipamentos em outros tipos de missões, da inserção dos EVN nas

demais frações do Pel C Mec e das diversas gerações destes equipamentos.

No que se refere a estrutura da monografia, a mesma encontra-se organizada da seguinte

forma:

O  primeiro  capítulo  é  destinado  à  Introdução,  na  qual  serão  abordadas  a  temática  do

trabalho,  sua  problematização,  delimitação  do  foco,  a  relevância  de  seus  estudos  e,  de  modo

sumário, seus objetivos.

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico e metodológico utilizados na pesquisa,

elucidando os procedimentos e os métodos a serem empregados.

O  terceiro  capítulo  será  destinado  a  apresentação  do  pelotão  C  Mec,  mostrando  sua

organização, meios, características, possibilidades e limitações.

O quarto capítulo discorre sobre o reconhecimento,  sua necessidade e importância,  bem

como os  tipos  de reconhecimento que  poderão ser  desenvolvidos  pelo Pel  C Mec e ações  das

frações em cada um deles.

O quinto  capítulo  terá  como foco os  reconhecimentos  noturnos.  Nele  estão  expostas  as

limitações e as dificuldades desta técnica especial de reconhecimento. O capítulo aborda também as

limitações específicas da seção VBR nas missões de reconhecimento noturno.

O  sexto  capítulo  trata  sobre  os  equipamentos  de  visão  noturna  e  suas  possibilidades,

sugerindo, no final, dois periscópios para os EE-9 Cascavel.

As principais fontes  de consulta  utilizadas foram os  cadernos de instrução CI 2-36/1 O

Pelotão  de  Cavalaria  Mecanizado  (2006)  e  CI  17-1-3  Maneabilidade  das  Viaturas  Blindadas

(2002a), o artigo Visão Noturna e o Princípio de Intensificação de Luz Residual (2001) e o manual

Cascavel: Torre, Armamento e Munição (1985).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

Nosso tema de pesquisa será trabalhado de modo interdisciplinar, estando inserido nas áreas

de Doutrina e de Tecnologia, conforme definido pela Portaria Nº 517 de 26 de setembro de 2000, do

Comandante do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000a).

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema

Para  evidenciar  como os  equipamentos  de  visão  noturna  inseridos  na  Seç  VBR podem

influenciar no desempenho do Pel C Mec nas ações de reconhecimento noturno, a pesquisa buscou

pelo referencial teórico referente ao combate noturno com meios blindados e seus antecedentes, o

emprego de EVN no combate noturno e a Seç VBR do Pel C Mec. Além disto, buscou-se pela

definição de reconhecimento e  o que se prevê em manual  para a  execução do reconhecimento

noturno. Finalmente, buscou-se o referencial acerca dos EVN, suas classificações e funcionamento.

Ainda  que  já  reconhecida  a  importância  dos  Equipamentos  de  Visão  Noturna  para  o

emprego  militar,  encontra-se  pouca  documentação  oficial  ou  de  procedência  confiável  sobre  o

assunto. Verificou-se também que são raros os artigos que exploram situações históricas com ênfase

na importância do combate noturno e do quão determinante para o combate o seu emprego pode ser.

Para Mesquita (2015), o combate noturno é uma das atividades mais complexas a serem

desenvolvidos pela força terrestre. Além das dificuldades enfrentadas durante o dia, somam-se ao

combate noturno o cansaço do militar, as alterações fisiológicas do seu organismo e o desconforto

psicológico  proveniente  da  pouca  percepção  do  campo  de  batalha  e  da  busca  constante  de

surpreender  e  de  não  ser  surpreendido  pelo  inimigo.  O  CI  2-36/1  O  Pelotão  de  Cavalaria

Mecanizado (2006) elenca também a dificuldade de observação, a quebra de sigilo pelo ruído dos

motores das viaturas e a dificuldade de realizar tiros noturnos como adversidades de operar à noite.

A Guerra  de  Yom Kippur,  conflito  árabe-israelense  ocorrido  em 1973,  foi  um conflito

repleto de ações noturnas com emprego de meios blindados e mecanizados no qual as tropas sírias

levavam  vantagem  por  contarem  com  equipamentos  de  visão  noturna  (MESQUITA,  2015).

Segundo Reis (2007, p. 5), “com a chegada da noite, a desvantagem israelense aumentava, já que os

carros de combate (CC) Centaurion, das FDI, não possuíam equipamentos de visão noturna,  ao

contrário dos T-62 de fabricação soviética, empregados pelos sírios.” 

O conflito árabe-israelense de 1973 mostrou que uma tropa que dispõe de EVN pode impor

combates  continuados  extremamente  desgastantes  a  um  inimigo  que  não  conta  com  esses
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dispositivos. Desde Yom Kippur, há uma crescente no que tange o desenvolvimento de tecnologias

de visão noturna bem como no desencadeamento de operações à noite (MESQUITA, 2015).

Apesar de não fazer nenhuma menção ao emprego de equipamentos de visão noturna no

capítulo  referente  ao  reconhecimento  e  ao  artigo  sobre  a  técnica  especial  de  reconhecimento

noturno,  o  CI  2-36/1  O  Pelotão  de  Cavalaria  Mecanizado  (2006)  aborda  a  importância  deste

equipamento no artigo referente ao Ataque Noturno no capítulo sobre Operações Ofensivas.

O emprego crescente de EVN cada vez mais sofisticados no combate moderno acarreta um

maior número de possibilidades de ações táticas nos períodos em que a visibilidade é restrita. Com

isso,  as  ações  noturnas  ganharam  importância,  pois  possibilitam  a  condução  de  combates

continuados para que se mantenha pressão sobre o inimigo constantemente (BRASIL, 2006).

“A força que opera durante a noite com as mesmas possibilidades do combate diurno estará

apta para obter sucesso contra a força inimiga não adestrada e desequipada para este tipo de ação”

(BRASIL, 2006, p. 4-42). Com relação aos meios mecanizados, o caderno de instrução ainda fala:

Os veículos blindados equipados com dispositivo de visão noturna podem realizar o tiro e a
manobra  quase  como  de  dia.  As  restrições  ainda  presentes  no  combate  noturno  dizem
respeito à identificação e engajamento do alvo e ao alcance dos aparelhos de visão noturna.
Contudo, uma unidade mecanizada poderá utilizar o combate noturno com mais liberdade de
movimento e menor número de medidas de controle restritivas que no passado (BRASIL,
2006, p. 4-42).

Atualmente,  as  viaturas  EE-9  Cascavel  que  compõem  as  Seç  VBR  não  contam  com

tecnologia de visão noturna ainda que já reconhecida a sua importância. Uma parcela considerável

de culpa disto deve-se ao fato de que a  fabricante do veículo,  a empresa Engesa (Engenheiros

Especializados  S.A),  decretou  falência  em outubro  de  1993,  processo  que,  segundo Scharinger

(2014), aconteceu sem nenhuma tentativa efetiva pelo governo de que se salva-se o patrimônio

tecnológico desenvolvido. A modernização da viatura, assim, é um desafio complexo, ainda mais

por se tratar de uma plataforma de mais de 40 anos (DEFESANET, 2017).

Apesar da complexidade do desafio, o Exército Brasileiro (EB) tem planos de modernizar as

VBR. Um projeto elaborado a partir da parceria entre o Centro Tecnológico do Exército, do Arsenal

de Guerra de São Paulo, e da empresa privada Equitron,  de São Carlos-SP, visa modernizar as

viaturas  EE-9 Cascavel  e  estender  sua  vida útil  (GODOY, 2016).  Inclui-se nas  atualizações  da

viatura meios para assegurar ao atirador a possibilidade de monitorar, observar e engajar alvos pela

imagem termal, ou seja, dispondo de EVN com sistema de funcionamento passivo (ROZA, 2017).

De acordo com Roza e Silva (2016), deve-se entender a Seção VBR como o elemento de

choque do pelotão em função do poder de fogo, da mobilidade e da proteção blindada advindos de

seus carros. A seção é composta por duas viaturas EE-9 Cascavel, sendo uma delas comandada por
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um segundo sargento que exerce a tripla função de Adjunto do Pelotão (Adj Pel), comandante da

Seç  VBR e  comandante  da  viatura.  A outra  VBR,  por  sua  vez,  é  comandada  por  um terceiro

sargento.

Compõe a guarnição de cada uma das VBR os respectivos comandantes, o cabo atirador e o

cabo motorista (BRASIL, 2006). A viatura foi fabricada pela empresa Engesa, na década de 70. Foi

projetada para ser  o  elemento de choque do pelotão,  possuindo como armamento principal  um

canhão de 90 mm. Além do canhão, dispõe também de duas metralhadoras 7,62 mm, uma delas

coaxial ao canhão e a outra com função antiaérea (ROZA; SILVA, 2016).

A blindagem da viatura é de face endurecida, eficaz contra projéteis perfurantes 7,62 mm

disparados  a  distâncias  superiores  a  100  metros  tendo  a  munição  impactando  a  blindagem

perpendicularmente. Nas mesmas condições, a blindagem oferece segurança a projéteis 7,62 mm

comuns a distâncias superiores a 50 metros. Seu sistema de pontaria é feito a partir de uma Luneta

de  Pontaria  Ótica,  sendo os  movimentos  da  torre  executados  por  sistemas  mecânicos  (ROZA;

SILVA, 2016).

As principais missões da Seç VBR no reconhecimento consistem em neutralizar ou destruir

as armas inimigas pelo fogo e movimento, abrir passagem para os fuzileiros do GC através de

obstáculos, propiciar potência de fogo, liderar o ataque sempre que possível e apoiar pelo fogo

direto as ações do GC (BRASIL, 2006). O manual de campanha C 2-20 Regimento de Cavalaria

Mecanizado (2002b) entende como reconhecimento a  operação conduzida em campanha com a

finalidade de obter informes sobre o inimigo e sobre a área de operações. A partir destes informes,

serão produzidas informações para que o comando possa planejar e executar manobras.

O reconhecimento é a busca direta de informes que tenham valor militar, sobre a região de
operações  (R  Op)  e  o  inimigo  (suas  atividades  e  meios).  Dos  informes  obtidos,  são
produzidas  informações  de  combate,  aos  quais  permitirão  ao  comando  realizar  o
planejamento e a condução de sua manobra. […] O Pel C Mec é a pequena fração mais apta
a cumprir as missões de reconhecimento em proveito do Esc Sup (BRASIL, 2006, p. 2-1).

Com relação ao reconhecimento noturno com meios mecanizados, o CI 2-36/1 O Pelotão de

Cavalaria Mecanizado (2006) é o caderno de instrução que melhor aborda o assunto no artigo sobre

as Técnicas Especiais de Reconhecimento. No entanto, o texto que se refere a técnica especial de

reconhecimento noturno não faz nenhuma referência  ao emprego de EVN, preconizando que o

deslocamento através campo seja realizado com o pelotão desembarcado dando o ritmo das viaturas

em escuridão total. O manual de campanha C 2-20 Regimento de Cavalaria Mecanizado (2002b),

sobre o reconhecimento noturno, apenas faz uma breve menção de que os EVN podem atenuar as

dificuldades deste tipo de operação.
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Com relação aos EVN, o CI 17-1-3 Maneabilidade das Viaturas Blindadas (2002a) é o que

melhor aborda a questão destes equipamentos embarcados nas viaturas blindadas. O caderno de

instrução preconiza que uma tropa que opera com viaturas que dispõe de EVN poderá atuar à noite

de  forma  semelhante  ao  modo  que  opera  durante  o  dia.  Além  disto,  o  caderno  distingue  os

diferentes  tipos  de  equipamentos  de  visão  noturna,  classificando-os  em  Equipamentos

Infravermelho, Equipamentos de Intensificação de Imagem e Equipamentos de Imagem Termal.

Ainda sobre estes equipamentos, os militares costumam classificá-los em dois grupos: os

equipamentos de sistema ativo e os de sistema passivo.  Para Pimentel (2014), os equipamentos

ativos caracterizam-se pela necessidade de emitir um feixe infravermelho para a iluminação dos

alvos.  Estes  equipamentos  apresentam  como  grande  desvantagem  o  fato  de  que  o  feixe

infravermelho emitido  pode ser  detectado por  uma força  inimiga com equipamento semelhante

(PIMENTEL, 2014). Assim, o equipamento coloca a tropa que o emprega em desvantagem caso o

inimigo disponha de equipamento equivalente, pois o feixe infravermelho denuncia a posição de

quem o utiliza (TENEL-RDM, 2016).

Por  esta  razão,  os  EVN de sistema ativo  tornaram-se obsoletos  para  o  emprego militar

(TENEL-RDM, 2016). Em 2017, a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), com

a autorização do Comando Logístico do Exército, desclassificou os EVN de funcionamento ativo

como Produto Controlado pelo Exército (PCE) (BRASIL, 2017b).

Pimentel (2014) subdivide os EVN passivos em dois grupos: os intensificadores de imagem

e os de visão térmica. Demenicis e Cordeiro (2001) classificam estes equipamentos nos mesmos

dois  grupos,  denominando-os  como  intensificadores  de  luz  residual  e  imageadores  térmicos,

respectivamente.

Demenicis, Cordeiro (2001) e Pimentel (2014) definem os intensificadores de imagem de

modo semelhante. Para eles, tratam-se de equipamentos que captam a luz residual do ambiente em

que operam, tais como a luz da lua e das estrelas, e a utiliza para intensificar a imagem observada. 

Spolaor (2007) explica que um intensificador de imagem se trata de um tubo fechado a

vácuo em que um sistema de lentes transforma a luz recebida em fotoelétrons que são lançados em

um dispositivo chamado Micro Channel Plate  (MCP). O MCP multiplica os elétrons advindos da

luz  e  os  lançam  numa  tela  que  reproduzirá  o  objeto  observado  em  imagem  nítida  aos  olhos

humanos. Por necessitarem de luz residual, não funcionam em escuridão absoluta.

Os  imageadores  térmicos,  por  sua  vez,  convertem  a  irradiação  do  calor  vinda  de  um

determinado objeto, pessoa ou local em uma imagem termal, detectando quaisquer diferenças de

temperatura (PIMENTEL, 2014). 
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Dalle Lucca e Frederico Bastos (2001) definem imageador térmico como um dispositivo que

coleta a radiação infravermelha emitida pelos corpos a fim de produzir uma imagem correspondente

visível para quem opera o equipamento. “Se baseiam na detecção da radiação intrínseca do cenário.

Por isso, são capazes de funcionar em ambientes que não possuam qualquer tipo de iluminação,

mesmo na escuridão absoluta” (DEMENICIS; CORDEIRO, 2001, p. 75).

Como os  EVN passivos  não realizam nenhum tipo  de  emissão,  seu funcionamento  não

implica detecção pelo inimigo (PIMENTEL, 2014), sendo, desta forma, um Produto Controlado

pelo Exército (BRASIL, 2017b).

A literatura encontrada acerca do tema nos conduz aos seguintes questionamentos: quais as

possibilidades que os EVN somarão à Seç VBR e, desta forma, ao Pel C Mec? Quais as limitações

que serão atenuadas por meio destes equipamentos? Qual o tipo e o modelo de EVN seria o mais

adequado para se inserir nas viaturas EE-9 Cascavel?

2.2 Referencial metodológico e procedimentos

Visando investigar  as  lacunas  do  conhecimento  até  agora  existente,  questionando  sobre

possibilidades pouco exploradas pelos manuais doutrinários, a pesquisa se propôs a responder a

seguinte pergunta: Quais são os ganhos que a inserção de equipamentos de visão noturna na seção

VBR têm a acrescentar no reconhecimento noturno?

Partiremos da hipótese de que o emprego de EVN pelas tropas blindadas e mecanizadas já é

uma realidade, oferecendo vantagem que pode ser decisiva a uma tropa que o possui em relação a

um inimigo que não o tem. O EVN desejável deve ser capaz de ser inserido na VBR Cascavel sem

que a mesma sofra alterações que impliquem grandes reformulações de sua torre.

Buscaremos responder o questionamento proposto pela  pesquisa por meio dos  seguintes

objetivos específicos:

1)  Compreender  a  atuação do Pel  C Mec durante a  técnica especial  de reconhecimento

noturno, atentando-se principalmente às atribuições da Seç VBR;

2) Verificar os principais EVN utilizados pela cavalaria na atualidade, em especial no Brasil,

suas características, possibilidades e limitações;

3) Sugerir o EVN mais adequado a ser incrementado nas viaturas EE-9 Cascavel;

4) Avaliar as possibilidades da Seç VBR no reconhecimento noturno empregando EVN e

dimensionar os ganhos acrescidos ao pelotão a partir desta tecnologia.

Para  operacionalizarmos  esta  pesquisa,  foram  adotados  os  seguintes  procedimentos

metodológicos:
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Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental com o objetivo de rever a literatura

acerca do tema e obter o estofo teórico necessário para a pesquisa.  Em um primeiro momento,

estudou-se o Pelotão de Cavalaria Mecanizado. O foco desta parte da pesquisa foi o estudo da

organização  do  pelotão,  sua  composição,  seus  meios,  características  e,  principalmente,  suas

possibilidades e limitações.

Em seguida, explorou-se os manuais doutrinários do Exército Brasileiro para entendermos a

missão de reconhecimento, sua definição, seus objetivos e suas peculiaridades.  Verificou-se que

existem três tipos de reconhecimento – de Eixo, de Zona e de Área. Concluiu-se que, por suas

características,  o  Pel  C Mec é  a  fração terrestre  mais  apta  ao  cumprimento  destas  missões.  A

pesquisa, então, estudou a forma de atuação do pelotão em cada um destes tipos de reconhecimento

e, em seguida, a missão específica da seção VBR nestas missões.

A próxima etapa da pesquisa consistiu no estudo da missão de reconhecimento noturno. Para

isso, estudou-se como este tipo de missão é realizada pelo Pel C Mec. Assim, pode-se evidenciar as

principais limitações do pelotão nos reconhecimentos noturnos e, particularmente, as limitações da

seção VBR.

Por fim, estudou-se as possibilidades oferecidas pelos equipamentos de visão noturna. Desta

forma, foi possível avaliar como estes equipamentos, ao serem inseridos na seção VBR, podem

atenuar as limitações e ampliar as possibilidades do Pel C Mec na execução dos reconhecimentos à

noite.

Nossa primeira constatação foi de que existem muitos títulos que abordam a importância do

combate noturno e de que, dos anos 1940 até agora, vêm se tornando algo cada vez mais presente

nos conflitos.  No entanto,  pouco se fala  sobre a importância  destes reconhecimentos à noite e,

menos ainda, sobre a importância dos EVN para estas missões.

Nossa principal fonte de consulta referente ao reconhecimento noturno foi o CI 2-36/1 O

Pelotão de Cavalaria Mecanizado (2006), que discorre sobre a técnica especial de reconhecimento

noturno a ser executada pelo Pel C Mec e as dificuldades que o mesmo encontrará na execução

destas técnicas. Quanto ao combate noturno com emprego de EVN, a principal fonte de consulta foi

o  manual  de  campanha C 2-20 Regimento  de Cavalaria  Mecanizado (2002b).  Com relação ao

estudo dos EVN propriamente ditos, destacam-se os artigos de Dalle Lucca e Frederico Bastos

(2001) e de Demenicis e Cordeiro (2001), além do manual C 17-1-3 Maneabilidade das Viaturas

Blindadas (2002a).

Destacam-se pela qualidade de fontes os dois artigos mencionados, que exploram a fundo os

tipos de EVN existentes, o modo de funcionamento de cada um e sua necessidade de emprego em

combate. Destaca-se também o manual referente ao Pel C Mec, por ser o único manual doutrinário
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do  EB  que  discorre  de  modo  preciso  sobre  as  ações  a  serem  realizadas  pelo  pelotão  nos

reconhecimentos noturnos. No entanto, o manual não aborda o modo de emprego dos EVN para

estas  missões.  Quanto  ao  emprego  de  EVN  pelo  Pel,  o  C  17-1-3  (2002a)  não  aborda

especificamente a utilização destes equipamentos nos reconhecimentos noturnos, mas no combate e

no ataque noturno.

Amparada pela base manual doutrinária e pelo ROA 48 da Portaria Nº 466 do Estado-Maior

do Exército  (EME) de  novembro  de  2017,  publicada  no  Boletim do Exército  Nº  48  de  1 o de

dezembro de 2017, entendemos que a escolha do equipamento de visão noturna deve ser feita com

base na missão do pelotão C Mec, com atenção especial nas atribuições e nas características da

seção  VBR.  Desta  forma,  desconsidera-se  como  possibilidade  de  escolha  equipamentos  de

funcionamento ativo.

Esta  monografia  trabalhou com a  pesquisa  exploratória  e  seguiu  o método dedutivo.  O

instrumento  de  coleta  de  dados  utilizado  foi  o  fichamento  de  manuais  doutrinários,  artigos

científicos e materiais de conteúdo histórico. As obras, em sua maioria, foram obtidas por meios

eletrônicos. 
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3 O PELOTÃO DE CAVALARIA MECANIZADO

O CI 2-36/1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado traz a seguinte definição para o pelotão:

O Pelotão de Cavalaria Mecanizado é a unidade básica das forças mecanizadas, constituindo
a peça de manobra do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. O Pel C Mec é constituído por
cinco grupos: Grupo de Exploradores, Grupo de Comando, Grupo de Combate, Seção VBR
e Peça de Apoio (BRASIL, 2006, p. 1-1).

3.1 Organização e meios empregados

Cada um dos grupos do Pel C Mec possui características, meios e funções diferentes que

asseguram ao pelotão grande flexibilidade para o cumprimento de suas missões.

O grupo de comando “tem a missão de possibilitar ao comandante do pelotão o exercício do

comando” (BRASIL, 2006, p. 1-4). O grupo é composto por um tenente (Ten), comandante do Pel

C Mec, um soldado (Sd) motorista e um soldado rádio operador (Rad Op).

Segundo o CI 2-36/1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado (2006), o Gp Cmdo conta com

uma Viatura Blindada de Reconhecimento Leve (VBR (L)). No entanto, o que se observa é que são

empregadas  no lugar  das  VBR (L) as viaturas Marruá VTL REC 4x4 (Viatura Tática Leve de

Reconhecimento).  A VTL conta com uma metralhadora (Mtr) 7,62 mm MAG, operada pelo Sd

atirador e Rad Op, e com um rádio veicular nível subunidade, operado pelo mesmo militar.

O Grupo de Exploradores é a fração com maior mobilidade do pelotão e, por isso, costuma

liderar o reconhecimento quando o contato com o inimigo não é iminente.  “O G Exp é apto a

executar ações de reconhecimento a pé ou embarcado, prover segurança nos flancos, realizar golpes

de sonda, atuar como seção de metralhadoras em base de fogos” (BRASIL, 2006, p. 1-4).

O G Exp é constituído por quatro VBR (L). No entanto, assim como o que ocorre com o Gp

Cmdo,  utiliza-se no G Exp as  VTL como plataforma de combate.  O grupo divide-se em duas

patrulhas, cada uma delas com dois carros (BRASIL, 2006).

Cada VTL é mobiliada por 3 militares: o comandante do carro, o motorista e o atirador. O

comando do G Exp e da 1a patrulha é destinado a um 3o sargento, enquanto a 2a patrulha fica sob a

liderança de um Cabo. Cada um dos carros conta com uma metralhadora 7,62 mm MAG e reparo

terrestre como armamento principal e rádio veicular nível pelotão. Cada patrulha conduz um lança-

rojão AT-4 como defesa anticarro (BRASIL, 2006).

De acordo com a  especificidade  de  cada  missão,  o  Gp Exp poderá  levar  uma série  de

equipamentos para o cumprimento de suas missões, tais como varas para medir a profundidade de

vaus ao longo do reconhecimento, fita métrica para obter a largura de pontes e rios, binóculos ou
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então óculos de visão noturna (OVN) para a observação e detecção de alvos à noite (BRASIL,

2006).

O Grupo de Combate “é o elemento de combate a pé do Pel.  Destina-se basicamente a

formar  o  combinado  Seç  VBR-GC  (CC-Fuz),  tanto  para  ações  ofensivas  quanto  defensivas”

(BRASIL, 2006, p. 1-4). Seu efetivo é composto por 11 homens liderados por um 3o sargento. O

grupo subdivide-se em duas esquadras (esq) lideradas cada uma delas por um Cabo (BRASIL,

2006).

O GC emprega um Veículo Blindado de Transporte de Pessoal (VBTP) para o cumprimento

de  suas  missões  cujo  armamento  principal  é  uma  metralhadora  calibre  .50  Browning  M2HB,

utilizada sobre reparo veicular ou terrestre. Além disso, cada esquadra leva um lança-rojão AT-4 e

um  fuzil  automático  pesado  7,62  mm  (FAP)  e  seus  armamentos  e  equipamentos  individuais

(BRASIL, 2006).

A VBTP tradicionalmente  usada  pelo  GC  é  a  viatura  EE-11  Urutu.  No  entanto,  num

processo gradativo, estas viaturas estão sendo substituídas pela moderna VBTP-MR (Média sobre

Rodas) Guarani (DEFESANET, 2018). A chegada da nova viatura trouxe como principal vantagem

em relação ao veterano Urutu a instalação do Reparo de Metralhadora Automatizado X (REMAX).

O reparo, que suporta tanto a metralhadora 7,62 mm quanto a .50 Browning, possui tecnologia de

estabilização do armamento que permite a execução de tiros precisos ainda que a viatura esteja em

movimento. Outra importante inovação foi que a viatura traz consigo um moderno periscópio de

visão noturna que permite a observação, detecção e engajamento de alvos mesmo durante a noite

(OLIVEIRA, 2017).

A Seç VBR é comandada por um 2o sargento, que também é o Adjunto de pelotão.  “É o

elemento de choque do pel,  estando apta a realizar  ações de reconhecimento,  de segurança,  de

defesa e de ataque” (BRASIL, 2006, p. 1-4).

A Seção é composta por duas viaturas EE-9 Cascavel, uma delas sob o comando do sargento

adjunto e a outra liderada por um 3o sargento.  Além destes militares,  em cada viatura embarca

também um Cb atirador e um Cb motorista (BRASIL, 2006).

A fração concentra em si o maior poder de fogo do pelotão, dispondo em seus carros um

canhão EC-90 da brasileira Engesa e metralhadora 7,62 mm MAG coaxial ao canhão operados pelo

Cb atirador. Além disto, o comandante de cada carro dispõe também de metralhadora 7,62 mm

MAG de emprego antiaéreo (MAG-A Ae). Dispõe também de rádio veicular para comunicação

nível pelotão (BRASIL, 2006).

Esta fração, devido a sua grande potência de fogo e proteção blindada, é considerada “o

meio nobre do pelotão” por assegurar ao mesmo elevada capacidade de combate. Desta maneira,
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uma  das  responsabilidades  do  GC  é  a  de  realizar  proteção  aproximada  as  VBR  contra  a

aproximação furtiva de inimigos com armamentos anticarro. Nos ataques, o combinado GC-VBR é

comumente  empregado,  de  forma  que  as  VBR oferecem  potência  de  fogo  e,  ocasionalmente,

proteção  blindada  ao  combinado.  Enquanto  isso,  o  GC,  desembarcado,  realiza  a  segurança

aproximada  das  viaturas,  avançando  junto  a  elas  eliminando  pequenos  focos  de  resistência  e

confirmando a neutralização do inimigo conforme a progressão do pelotão (BRASIL, 2006).

A Peça de Apoio conta com uma VBTP, normalmente o EE-11 Urutu, com metralhadora .50

Browning embarcada sobre reparo veicular e rádio veicular nível pelotão.  “É o elemento de apoio

de fogo indireto do pel. Normalmente, por ser a última fração, é responsável pela segurança da

retaguarda” (BRASIL, 2006, p. 1-4). 

A VBTP é conduzida por um Sd motorista, e nela é embarcado um morteiro médio 81 mm

operado  por  uma guarnição  composta  por  um 3o sargento,  comandante  da  Pç  Ap,  por  um Cb

atirador, por um Sd auxiliar do atirador e por um Sd municiador (BRASIL, 2006).

São levantados pelo comandante do Pel C Mec e pelo comandante da Pç Ap, antes e durante

a progressão do pelotão, pontos críticos e áreas com possíveis alvos para as granadas de morteiro.

Desta forma, a guarnição da Pç Ap deve permanecer atenta para o topo de cotas e de contra encostas

em que o inimigo pode atuar e em que seu engajamento é difícil pelo tiro direto (BRASIL, 2006).

A tabela a seguir, retirada do CI 2-36/1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado (2006), sintetiza

um resumo referente a organização e meios disponíveis pelo Pel C Mec.
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 Fig. 2. Organização do Pelotão

Fonte: BRASIL, 2006

3.2 Características, Possibilidades e Limitações

A organização e os meios disponíveis pelo pelotão de cavalaria mecanizado o tornam uma

tropa  com  extrema  flexibilidade  e,  por  tanto,  apta  às  missões,  dentre  outros  tipos,  de

reconhecimento. A flexibilidade, desta forma, é uma das principais características do Pel C Mec. Ao

lado dela, encontram-se também a mobilidade, a potência de fogo, a proteção blindada, a ação de

choque sistema de comunicações amplas e flexíveis (BRASIL, 2006).
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A mobilidade advém da disponibilidade permanente de embarque de toda a guarnição do Pel

por meio de seus meios orgânicos, que asseguram deslocamentos velozes através campo e estrada

pela tropa, de modo que esta possa atuar em espaçamentos largos e ocupar posições estratégicas em

intervalos pequenos de tempo (BRASIL, 2006).

A Potência de Fogo é assegurada pelos armamentos individuais e coletivos orgânicos do

pelotão,  em  especial  os  empregados  sobre  plataformas  veiculares.  Ao  pelotão  é  facultado  a

execução de fogos intensos, indiretos ou tensos, através de seus canhões 90 mm, morteiro e diversas

metralhadoras de calibre 7,62 mm ou .50 disponíveis em todas as viaturas (BRASIL, 2006).

A Proteção Blindada deve-se a blindagem das viaturas EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu da Seç

VBR, do GC e da Pç Ap. A blindagem possibilita o combate embarcado ou desembarcado sob a

proteção  das  viaturas,  garantindo  segurança  ao  pelotão  contra  armas  portáteis  e  estilhaços  de

granadas (BRASIL, 2006).

As três últimas características mencionadas, uma vez combinadas, dão origem à Ação de

Choque  do  Pel  C  Mec,  elemento  que  acarreta  efeito  esmagador  contra  pequenas  frações,

especialmente quando as mesmas não dispõem de proteção blindada ou armas anticarro (BRASIL,

2006).

O Sistema de Comunicações Amplo e Flexível  é  resultado da disponibilidade de rádios

veiculares  e  demais  rádios  para  a  comunicação  interna  entre  o  pelotão,  além  do  rádio  do

comandante nível subunidade. O amplo sistema de comunicações é o que permite que o pelotão

possa atuar de maneira descentralizada, cobrindo frentes largas, pois a comunicação e o comando e

controle sob os subordinados continuam efetivos ainda que as frações tomem distância umas das

outras (BRASIL, 2006).

Assim, as características do pelotão asseguram-lhe uma série de possibilidades, “podendo

atuar com eficácia em missões ofensivas, defensivas, de reconhecimento e de segurança” (BRASIL,

2006, p. 1-4). Da mesma forma, por suas características, o pelotão possui uma série de limitações. A

seguir, estudaremos as possibilidades e limitações do Pel C Mec.

3.2.1 Possibilidades

A alta mobilidade e potência de fogo, integrados por um sistema de comunicações amplo e

flexível, permite ao Pel C Mec atuar de maneira descentralizada e de cobrir largas frentes. Segundo

o CI 2-36/1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado (2006), quando na ofensiva, o Pel C Mec é capaz

de estabelecer uma frente de 200 a 400 metros.
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Ocupando posição defensiva, a frente do pelotão é capaz de cobrir entre 700 e 900 metros.

Durante um retardamento, a largura varia entre 1,5 e 2 Km. No reconhecimento, cerca de 4 Km. Na

vigilância, o número impressiona: o pelotão pode manter em vigilância uma frente de 32 Km de

distância (BRASIL, 2006).

A  capacidade  do  pelotão  de  cobrir  frentes  amplas  deve-se,  entre  outros  fatores,

principalmente: ao alcance dos seus armamentos, que permite o apoio mútuo entre as frações, ainda

que estejam distantes umas das outras; à grande capacidade de comunicação interna, que permite ao

comandante  executar  manobras  e  manter  a  sincronização das  mesmas mesmo que sem contato

visual com os seus subordinados; e à mobilidade e ao poder de fogo das frações, que permitem a

extensão e  a  compressão da distância  entre  os  grupos de forma rápida,  engajando inimigos  de

pequeno valor militar e não permitindo ser engajado decisivamente por forças superiores (BRASIL,

2006).

Pelo CI 2-36/1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado (2006), o Pel C Mec possui as seguintes

possibilidades:

(1) participar de operações de reconhecimento;
(2) participar de missões de segurança;
(3) realizar operações de contra-reconhecimento;
(4) realizar operações ofensivas e defensivas, particularmente durante a execução de ações
de Rec e Seg, nos Movimentos Retrógrados e na aplicação do princípio de economia de
meios;
(5) realizar ligações de combate;
(6) ser empregado na segurança da área de retaguarda – SEGAR;
(7) realizar operações de junção;
(8) executar ações contra forças irregulares.
(9) cumprir missões num quadro de garantia da lei e da ordem, mesmo atuando de forma
descentraliza, em reforço aos Batalhões de Infantaria; e 
(10) Operações tipo Patrulha (BRASIL, 2006, p. 1-2).

3.2.2 Limitações

Por suas características, o Pel C Mec apresenta uma série de limitações e vulnerabilidades

que podem ser exploradas pelo inimigo. A seguir, elencaremos as limitações e vulnerabilidades mais

comuns.

Uma das principais vulnerabilidades é o ataque aéreo, principalmente quando executado por

aeronave de asa fixa. Estas aeronaves possuem considerável capacidade de detectar grandes alvos

terrestres,  como,  por  exemplo,  tropas  blindadas.  Estas  tropas,  a  exemplo  do  Pel  C  Mec,  são

bastantes lentas quando comparadas com aviões. Somado a isto, nem todas as viaturas dispõe de

meio para defender-se deste tipo de ameaça e nem sempre será possível buscar cobertas e abrigos

contra o fogo aéreo (BRASIL, 2006).
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O Pel C Mec mostra-se também bastante sensível a armas anticarro operadas por pequenas

frações que, com facilidade, podem preparar emboscadas nas quais provavelmente verão a tropa

blindada antes ou sem serem vistos pela mesma. Agravam estas situações quando usada a favor do

inimigo minas anticarro, obstáculos naturais e artificiais (BRASIL, 2006).

Determinados  terrenos poderão  ser  um obstáculo  aos  carros  do pelotão,  em especial  os

montanhosos, arenosos, pedregosos, matosos e pantanosos. A transposição de rios, vaus e cursos

d’água em geral também são um desafio ao pelotão, uma vez que nem todas as viaturas possuem

capacidade de transpor leitos de grande profundidade (BRASIL, 2006).

O pelotão precisa de grande quantidade de suprimentos, principalmente os de classe III e V.

Assim, o Pel C Mec possui baixa autonomia quando desconectado de sua cauda logística, o que

pode prejudicar as ações em profundidade (BRASIL, 2006).
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4 RECONHECIMENTO

A busca  pela  superioridade  de  informações  relacionadas  aos  dados  sobre  a  região  de

operações e ao oponente sempre foram importantes nos conflitos e são ainda mais importantes nos

dias atuais (DEFESANET, 2015). Pelo CI 2-36/1 O Pel C Mec é a pequena fração mais adequada a

realizar missões de reconhecimento em proveito do escalão superior (BRASIL, 2006).

Nos dias atuais, dispõe-se de uma grande variedade de meios tecnológicos que permitem

reduzir o efetivo de pessoal para obtenção de informações. Os Sistemas de Aeronaves Remotamente

Pilotadas (SARP), Radares de Vigilância Terrestre e outros equipamentos tipo sensores podem ser

empregados pelas tropas terrestres para aumentar o nível de precisão no levantamento de informes e

economia de esforços e desgaste de pessoal (DEFESANET, 2015).

Devemos ter a concepção, no entanto, de que estes meios nos servem como dispositivos

auxiliares,  não  diminuindo  a  importância  do  emprego  de  efetivos  terrestres  especializados  na

condução de reconhecimentos  físicos no terreno.  Por  mais  que os  meios  tecnológicos  ampliem

nossas capacidades e economizem o desgaste do homem, não há dispositivo que não tenha ameaças

ao  seu  funcionamento  integral  e  plena  utilização.  Além  do  mais,  nenhuma  tecnologia  de

sensoriamento via satélite é tão precisa, confiável, com acompanhamento em tempo real e detalhada

quanto a presença humana no terreno (DEFESANET, 2015).

O  CI  2-36/1  O  Pelotão  de  Cavalaria  Mecanizado  (2006)  define  as  operações  de

reconhecimento da seguinte maneira:

a. Reconhecimento (Rec) é a operação conduzida em campanha, pelo emprego de meios
terrestres  ou  aéreos,  com  o  propósito  de  obter  informes  sobre  o  inimigo  e  a  área  de
operações. […]
c.  O reconhecimento é executado de uma maneira audaciosa e agressiva,  fazendo-se o
máximo emprego da mobilidade, potência de fogo e ação de choque do Pel C Mec.
d.  A finalidade  do reconhecimento é  fornecer  as  informações  necessárias  ao  comando
interessado, possibilitando a atualização de seu plano de operações (BRASIL, 2006, p. 2-
1).

4.1 Características do reconhecimento

Uma das principais  características do reconhecimento é  que seu planejamento ocorre de

maneira centralizada, com a presença de todos os militares do pelotão, e sua execução ocorre de

modo descentralizado, com largas distâncias entre as frações (BRASIL, 2006).

Para que isto ocorra, os militares devem buscar um perfeito entendimento da missão e das

tarefas a cumprirem durante a fase de planejamento. Isto evita que suas ações sejam interrompidas

frequentemente a fim de esclarecerem com o comandante de pel ou adjunto o que deve ser feito. O
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que se almeja, na verdade, é justamente o contrário: os comandos subordinados devem ser proativos

e dotados de iniciativas perante as situações que enfrentarem, tendo suas ações voltadas para o

cumprimento da missão e nunca indo de encontro às prescrições do comandante (BRASIL, 2006).

O andamento do reconhecimento deve se dar de maneira rápida e agressiva, buscando-se

encontrar o inimigo o mais cedo possível e com ele manter  contato,  esclarecendo a situação e

informando ao escalão superior a linha de ação a ser tomada. Apesar disto, a segurança durante o

movimento deve ser uma preocupação constante para o pelotão, que deslocar-se-á obtendo informes

e apoiando-se mutuamente entre as frações contra possíveis inimigos (BRASIL, 2006).

Todos  os  informes  devem ser  transmitidos  ao  escalão  superior  o  mais  rápido  possível.

Nenhuma informação deve ser omitida em decorrência do militar reconhecedor não a considerar

relevante. (BRASIL, 1982).

Normalmente, por ser uma missão com a finalidade de obtenção de informes sobre o terreno

e  sobre  o  inimigo,  frequentemente,  estas  operações  decorrerão  sem grandes  informações  sobre

inimigo e com imprecisão de sua localização. Quando estes inimigos tiverem superioridade de força

em  relação  à  tropa  reconhecedora,  deve-se  evitar  o  engajamento  decisivo  a  fim  de  evitar  a

destruição do pelotão. O reconhecimento é normalmente executado em proveito de uma unidade

que, em vias gerais, costuma ser apta a realização de confrontos mais intensos (BRASIL, 1982).

4.2 Tipos de reconhecimento

O  manual  de  campanha  C  2-1  Emprego  da  Cavalaria  (1999)  divide  as  ações  de

reconhecimento da seguinte maneira:

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, o local onde o informe deve ser procurado e
o tempo disponível para obtê-lo (BRASIL, 1999, p. 3-2).

4.2.1 Reconhecimento de Eixo

Este tipo de reconhecimento visa o levantamento de informes acerca de um determinado

eixo de progressão, suas condições de trafegabilidade, características e a capacidade de influência

do inimigo sobre o mesmo (BRASIL, 2002b) e os terrenos adjacentes (BRASIL, 1999). Nestas

operações, os acidentes do terreno que, em posse do inimigo, podem influenciar no deslocamento

através do eixo em questão devem ser reconhecidos (BRASIL, 2006).
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O  reconhecimento  de  eixo  é  o  realizado  com  maior  velocidade  média,  com  o  pelotão

deslocando-se com cerca de 15 Km/h (BRASIL, 2002b). Isto deve-se ao fato de que neste tipo de

reconhecimento  se  busca  informes  mais  gerais  sobre  o  terreno  e  sobre  o  inimigo  e  quando  a

localização  deste  último  é  conhecida  ou  há  um  único  itinerário  de  progressão.  Assim,  este

reconhecimento é usualmente empregado quando há premência de tempo para o cumprimento desta

missão (BRASIL, 2006).

O pelotão buscará informes de natureza técnica do eixo,  sua largura,  passagens de vau,

pontes, áreas minadas e obstáculos naturais e artificiais em geral (BRASIL, 2002b). O objetivo é

prover segurança para a tropa que será favorecida pelo reconhecimento ou alertá-la sobre possíveis

riscos e dificuldades de trafegabilidade. Para isso, o cmt pel deslocará o grosso das tropas pelo eixo

principal com o G Exp liderando o movimento quando pouco ou nenhum movimento inimigo é

esperado ou quando o terreno favorece emboscadas contra a Seç VBR, meio nobre do pelotão. O

combinado Seç VBR-GC assumirá a frente do deslocamento do pelotão quando o contato com o

inimigo for iminente ou quando interferirem no eixo fogos de armas automáticas de pequeno calibre

(BRASIL, 2006).

A forma  de  deslocamento  do  pelotão  varia  de  acordo  com  a  situação.  “Conforme  a

possibilidade  de  contato  com  o  inimigo,  o  grau  de  segurança  desejado,  o  tipo  de  terreno,  a

premência  de  tempo  e  a  missão  desenvolvida  pelo  pelotão,  variará  o  seu  tipo  de  progressão”

(BRASIL, 2006, p. 2-19). 

Uma  das  formas  de  progressão  do  pelotão  é  o  movimento  contínuo.  Neste  modelo  de

progressão, o pelotão se deslocará continuamente sem executar paradas para desdobrar seus meios,

salvo  caso  o  inimigo  venha  a  surpreender  o  pelotão  e  interferir  em  seu  deslocamento.  É  o

procedimento que confere maior velocidade de deslocamento,  sendo utilizado quando o contato

com o inimigo ainda não foi estabelecido ou quando há premência de tempo (BRASIL, 2006).

O pelotão poderá progredir também de forma que todas as frações se deslocarão por lanços

cuja extensão variará de acordo com o terreno. Neste tipo de progressão, as frações não poderão

distanciarem-se uma das outras além do alcance visual e da possibilidade de apoio pela viatura que

a precede. O G Exp normalmente lidera o pelotão nesta forma de movimento. No entanto, conforme

a  situação,  o  combinado  Seç  VBR-GC  poderá  assumir  a  frente  e  ditará  a  velocidade  do

deslocamento do pel (BRASIL, 2006).

A distância entre as viaturas deve permitir o deslocamento do pelotão com o máximo de

velocidade. No entanto, deve-se atentar para que o contato visual entre os elementos não se perca. O

deslocamento veloz deste tipo de progressão é uma medida para que as frações fiquem menos

suscetíveis  a  emboscadas  e  envolvimentos  em armadilhas.  Esta  medida,  além disto,  diminui  o
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tempo em que o pelotão estará exposto como um todo simultaneamente aos fogos inimigos. Para

que  não se  perca  velocidade,  a  Pç  Ap entrará  em posição  apenas  durante  os  altos  do  pelotão

(BRASIL, 2006).

Uma  terceira  forma  de  progressão  também  ocorre  por  lanços,  mas  com  características

distintas.  Diferente  do  que  ocorre  na  progressão  anterior,  neste  tipo  de  movimento  o  pelotão

desdobrará todas as suas frações, juntamente aos seus meios, ao término de cada lanço executado.

Isto assegurará um estado de prontidão contínuo ao pelotão, estando constantemente pronto para

responder ameaças (BRASIL, 2006).

O  constante  estado  de  prontidão  deste  tipo  de  movimento  faz  com  que  ofereça  maior

segurança ao pelotão. É empregado quando o contato com o inimigo já foi estabelecido ou quando o

contato com este  é  iminente.  O movimento  poderá  ser  liderado tanto pelo G Exp quanto  pelo

combinado Seç VBR-GC, de acordo com a situação. Todas as frações deslocar-se-ão por lanços,

buscando  por  posições  cobertas,  abrigadas  e  com bons  campos  de  tiro.  A Pç  Ap,  no  entanto,

permanecerá instalada e em condições de apoiar pelo fogo as demais frações, que realizarão seus

lances dentro do limite do alcance dos fogos do morteiro (BRASIL, 2006). CI 2-36/1 O Pelotão de

Cavalaria Mecanizado (2006) resume as ações das frações neste processo:

[…] ao término de cada lanço,  os exploradores desembarcarão e entrarão em posição nos
flancos, a uma distância que não prejudique a retomada do movimento (no máximo 400
metros). A seção de carros abandonará o eixo, procurando posições com algum grau de
desenfiamento em que haja condições de bater com seus fogos a direção de marcha. O GC
desembarcará e protegerá as VBR, somente após o pelotão haver desdobrado seus meios é
que a Pç Ap embarcará e cerrará para a posição do pelotão. Tão logo a peça de morteiro
esteja  novamente  pronta  para  o  tiro,  o  restante  do  pelotão  embarcará  e  seguirá  para  a
próxima  posição  já  determinada.  O  responsável  pela  manutenção  da  velocidade  do
reconhecimento passa a ser o comandante de pelotão, que deverá determinar o momento de
avançar para a nova posição (BRASIL, 2006, p. 2-20).

Qualquer uma das técnicas de progressão poderá ser empregada no reconhecimento de eixo

de acordo com a situação em que o pelotão se encontrar. O cmt pel somará as informações recebidas

pelo comando aos informes obtidos durante o reconhecimento para diagnosticar a situação e decidir

a melhor técnica a ser empregada.

4.2.2 Reconhecimento de Zona e Área

O  reconhecimento  de  zona  e  o  reconhecimento  de  área  consistem em  duas  formas  de

reconhecimento  distintas,  empregadas  em  diferentes  situações.  Entretanto,  devido  às  suas

semelhanças,  o entendimento será facilitado sendo abordado em um único subcapítulo,  no qual

serão retratadas suas distinções.
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Diferente  do  reconhecimento  de  eixo,  que  buscará  por  informes  mais  gerais,  no

reconhecimento de zona se deve obter informes mais pormenorizados sobre o inimigo e a faixa do

terreno a ser reconhecida.  Em consequência,  trata-se de um reconhecimento que demanda uma

maior quantidade de tempo para ser executado (BRASIL, 2006).

A região a ser reconhecida será definida em largura e em profundidade pelo comandante do

esquadrão, estando delimitada por pontos de fácil identificação no terreno, tais como cursos d’água

e estradas. Este reconhecimento será utilizado nas situações em que a localização do inimigo ainda

é desconhecida, quando o escalão superior busca por alternativas de itinerários para o deslocamento

do grosso das tropas, quando deseja-se informes detalhados de uma zona determinada e há tempo

disponível para que seja feito (BRASIL, 2006).

O reconhecimento de área ocorre de forma semelhante ao de zona, limitando-se, no entanto,

a  uma região menor e mais  específica no terreno.  Esta  região terá  seu perímetro delimitado e,

normalmente, se tratará de uma área de importância capital para o sucesso das operações (BRASIL,

2006).

Reconhecimentos de área são comumente aplicados em localidades, bosques ou em regiões

de passagem de um rio. Apesar de se tratar de um reconhecimento em um espaço no terreno inferior

às duas outras formas de reconhecimento, este tipo de missão demanda tempo, pois nele se realizará

uma busca detalhada pelo inimigo, especialmente em trilhas e caminhos de fáceis desenfiamento e

em acidentes capitais no terreno (BRASIL, 2006).

A principal diferença entre o reconhecimento de área e o de zona consiste na maneira de

atingir a região a ser reconhecida. No reconhecimento de área, desloca-se o mais rápido possível até

a  região  a  ser  reconhecida,  e  no  itinerário  até  o  objetivo  serão  somente  realizados  pequenos

reconhecimentos em benefício da segurança do próprio pelotão. A menos que o escalão superior dê

ordem contrária, as forças inimigas encontradas ao longo deste itinerário deverão ser desbordadas.

Na impossibilidade  do  desbordamento,  um pequeno  destacamento  do  pelotão  será  mantido  em

contato com o inimigo para que o grosso de nossa força cumpra a missão de reconhecer (BRASIL,

2006).

[…] quando o Pel recebe a missão de reconhecer uma determinada área, não realizando Rec
de eixo ou zona, ele deslocar-se-á velocidade de coluna tática – 40 km/h. Entretanto, se a
área a ser reconhecida está dentro de uma zona de ação, na qual o pelotão já se encontra
realizando um Rec de eixo ou zona, a velocidade de aproximação da área a ser reconhecida
será de acordo com o tipo de reconhecimento 15 km/h, ou seja, para Rec de eixo e de 8 a 12
km/h para Rec de zona (BRASIL, 2006, p. 2-22).
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4.3 A missão da Seção VBR nos reconhecimentos

De acordo com os fatores de decisão, em especial aos que se referem à missão, ao terreno e

ao inimigo, a Seç VBR variará sua forma de atuação durante o reconhecimento.

Nos reconhecimentos de eixo, as VBR liderarão o movimento do pelotão, empregando o

combinado  Seç  VBR-GC,  se  for  o  caso,  quando  o  contato  com  o  inimigo  for  iminente,

especialmente  se  este  dispor  de  armas  automáticas.  Isto  deve-se  ao  elevado  poder  de  fogo  e

proteção blindada  dos  carros  desta  seção,  que  a  torna  a  mais  apta  a  responder  estas  ameaças,

neutralizando-as o mais rápido possível para o prosseguimento da missão (BRASIL, 2006).

A fim de  se otimizar  a  segurança,  as  VBR poderão  progredir  por  meio  de  lanços,  que

poderão sucessivos ou alternados. Os lanços deverão ser executados dentro de uma distância que

permita o apoio mútuo entre as viaturas pelo emprego das armas coletivas (BRASIL, 2006).

Durante o movimento, cada VBR terá um setor de vigilância de sua responsabilidade, de

lados opostos entre si para que se complementem. O canhão da viatura permanecerá apontado para

o centro deste setor, em condições de ser empregado rapidamente contra ameaças. O deslocamento

será  realizado  em um permanente  estado  de  observação  sobre  o  terreno,  buscando  por  forças

inimigas e faixas no terreno que possam ser empregadas pelas mesmas. Quando o G Exp liderar o

reconhecimento,  a  Seç  VBR  deverá  estar  atenta  às  ações  do  grupo  de  forma  a  apoiá-lo  na

transposição de pontos críticos e no contato com o inimigo (BRASIL, 2006).

Quando se conclui um lanço, os motoristas, orientados pelos respectivos comandantes dos

carros, deverão buscar por uma posição desenfiada para a viatura. Esta posição deverá permitir a

realização de fogos contra as posições dominantes que se encontram à frente (BRASIL, 2006).

Podemos sintetizar as ações da Seç VBR em cinco grandes missões principais. São elas:

1) neutralizar ou destruir as armas inimigas pelo fogo e movimento;
2) abrir passagem para os fuzileiros através de obstáculos de arame;
3) proporcionar potência de fogo, necessária para capacitar o combinado Seç
VBR/GC a progredir face ao inimigo;
4) liderar o ataque sempre que possível; e
5) apoiar pelo fogo direto as ações do Grupo de Combate (BRASIL, 2006, p. 2-18).

Nos reconhecimentos de zona, a Seç VBR deslocar-se-á pela parte central da ação, pelo

melhor  eixo  de  progressão  disponível  e  acompanhada  do  grosso  do  pelotão.  Deve  estar

permanentemente  em condições  de  apoiar  pelo  fogo  as  ações  do  G  Exp  que,  nesta  forma  de

reconhecimento, geralmente está à frente do movimento reconhecendo acidentes capitais e demais

faixas  do  terreno  que  sejam de  interesse.  Quando  o  Grupo  de  Exploradores  se  depara  com o
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inimigo,  é  missão  da  VBR  abrir  prosseguimento  para  que  o  pelotão  continue  na  missão  de

reconhecer (BRASIL, 2006).

No  reconhecimento  de  área,  a  Seç  VBR  terá  as  mesmas  missões  que  nos  demais

reconhecimentos, com a diferença que se deslocará em marcha de coluna tática e de forma rápida

até a área a ser reconhecida (BRASIL, 2006).
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5 RECONHECIMENTO NOTURNO

A modernização  dos  equipamentos  militares  trouxe  aumento  do  poder  de  destruição  e

mobilidade das tropas. Isto fez com que a tendência das guerras futuras, em conformidade com as

guerras encerradas mais recentemente,  seja  de curta duração e com largo emprego do combate

continuado (THOMPSON, 1984 apud BRIOTA; COUTINHO, 2011). Esta linha de pensamento é

complementada pelo manual de campanha C 2-30 Brigada de Cavalaria Mecanizada (2000b), que

diz que “essa continuidade deverá ser buscada mediante a ampla utilização do combate noturno”

(BRASIL, 2000b, p. 1-10).

Até  a  guerra  de  primeira  geração,  caracterizada  por  confrontos  em táticas  de  linhas  e

colunas, o combate noturno era algo incomum de ser praticado. Esta realidade começou a mudar na

guerra de segunda geração, em especial na Primeira Guerra mundial, e tornou-se corriqueira na

terceira geração da guerra, vindo a ser amplamente empregada durante a Segunda Guerra Mundial

(MESQUITA, 2015).

Uma operação noturna que se tornou famosa foi a do Dia D (Operação Overlord), durante a

Segunda Guerra, na qual foi realizada a primeira e maior invasão aeroterrestre noturna da história,

com o lançamento de centenas de paraquedistas (RIBEIRO; VARSANO, 2018). Ainda na Segunda

Guerra, nos embates contra o Japão, Gueorgui Jukov, vice-comandante da cavalaria do Exército

Vermelho,  utilizava  a  escuridão da  noite  para  os  reposicionamentos  estratégicos  de  suas  frotas

blindadas (BEEVOR, 2012).

Para Reis (2007), as Forças de Defesa de Israel tiveram grande desvantagem na Guerra de

Yom Kippur devido à capacidade das tropas árabes de combater com eficiência durante a noite.

Segundo Lamauve (1996), 60% das baixas israelenses dos 3 primeiros dias do conflito de Yom

Kippur  foram  em  decorrência  de  traumas  psíquicos  devido  ao  despreparo  para  os  combates

continuados impostos pelo inimigo durante o dia e noite (apud BRITOA; COUTINHO, 2011).

As ações noturnas vêm ganhando importância no combate moderno, e vem se tornando mais

viáveis  devido ao emprego de EVN cada vez mais  sofisticados.  Isto  ampliou as  possibilidades

táticas  nos  períodos  de visibilidade  restrita  e  intensificou o emprego de  operações  continuadas

(BRASIL, 2002b). Assim, “a força que opera durante a noite com as mesmas possibilidades do

combate diurno, estará apta a obter sucesso contra força inimiga não adestrada e equipada para este

tipo de ação” (BRASIL, 2002b, p. 6-26).

Entre as ações que podem ser desencadeadas durante a noite, está o reconhecimento. Este

tipo de ação deve ser  prioritariamente executada durante o dia.  No entanto,  quando a situação

exigir, poderão ser conduzidos reconhecimentos noturnos (BRASIL, 1982). Conforme Machado de
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Oliveira (2017, p. 7), “no período noturno, o reconhecimento de um Pel C Mec normalmente não

será utilizado, mas dependendo da situação em que estiver inserido poderá receber ordens para tal.”

O reconhecimento  à  noite  é  realizado  através  das  técnicas  especiais  de  reconhecimento

noturno, previstas no CI 2-36/1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado (2006).  A técnica tem por

objetivo minimizar o prejuízo à segurança acarretada pela baixa visibilidade (BRASIL, 2006).

As dificuldades impostas  pela escuridão da noite tornam a execução do reconhecimento

noturno difícil e com ritmo lento. Com a pouca visibilidade, o deslocamento através campo torna-se

mais difícil. O ruído produzido pelo motor durante o deslocamento das viaturas pode ser ouvido a

distâncias consideráveis, o que pode denunciar a presença do pelotão ao inimigo prematuramente,

enquanto este último terá sua localização dificultada em função da escuridão. As viaturas, assim,

ficam  bastante  vulneráveis  a  emboscadas  (BRASIL,  2002b).  Além  disto,  com  a  observação

dificultada pela noite, o levantamento de informes sobre o eixo de progressão e sobre o terreno fica

bastante prejudicado (BRASIL, 2006).

As adversidades da noite fazem com que, normalmente, o Pel C Mec não receba missões de

reconhecimento noturno (BRASIL, 2006). Quando ocorrem, geralmente estas ações se limitam ao

emprego de patrulhas a pé,  à observação de estradas e a ocupação de postos de escuta com o

objetivo de esclarecer a situação do inimigo, capturar prisioneiros, reconhecer itinerários, realizar

destruições dentro das linhas inimigas e efetuar ligações. Em princípio, somente quando o inimigo é

fraco  ou  quando  sua  localização  é  conhecida  será  realizado  o  reconhecimento  noturno  com o

pelotão embarcado (BRASIL, 2002b).

O pelotão, no entanto, poderá receber missões de reconhecimento noturno impostas pelo

escalão superior em decorrência das evoluções da situação do conflito. Nem sempre estas missões

poderão ser realizadas  com tropas  desembarcadas,  camufladas  pela  escuridão da noite  e  sem o

ronco dos motores denunciando o pelotão. O CI 2-36/1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado (2006)

aborda situações em que poderão ser impostas ao Pel C Mec missões de reconhecimento noturno:

É executado quando as distâncias são excessivas para o emprego das tropas a pé ou o tipo
de missão obriga o emprego de viaturas. As missões abaixo são as mais comuns de serem
atribuídas ao pelotão:
a)  Reconhecimento  ou ocupação de acidentes  importantes,  pela necessidade  urgente de
informes do escalão superior;
b) Abordagem de uma determinada linha ou ponto de controle antes do dia seguinte;
c) Ocupação noturna de uma posição de bloqueio (P Blq), durante missões de segurança
(BRASIL, 2006, p. 2-33).

O reconhecimento noturno com o Pel C Mec será executado da seguinte maneira: o pelotão

se deslocará pelo melhor eixo de progressão, com o G Exp marchando cerca de 200 metros à frente

do grosso da tropa. Os exploradores não deverão distanciarem-se para além da capacidade de apoio
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da Seç VBR. Para que se preserve ao máximo a segurança da tropa embarcada durante a noite, todo

ponto de difícil passagem ou incidente presente no itinerário será balizado por viaturas do pelotão.

Estas viaturas retornam ao seu lugar no dispositivo tão logo o pelotão tenha realizado a transposição

destes  acidentes.  Todo  homem  terá  um  setor  de  segurança  específico,  seja  na  passagem  por

acidentes, seja durante os deslocamentos (BRASIL, 2006).

Os deslocamentos através campo serão realizados com o pelotão desembarcado, provendo

segurança aproximada às viaturas.  As metralhadoras, neste caso, são conduzidas sobre o reparo

pelas viaturas de forma que possam ser empregadas rapidamente pelo militar que marcha próximo

as mesmas. O CI 2-36/1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado (2006) estabelece uma possível linha

de ação no caso de contato com o inimigo:

Em caso de receber fogo, o G Exp avisa o Cmt Pel e se desdobra no terreno, procurando
forçar o inimigo a revelar suas posições pelo clarão dos disparos. A Seç VBR cessa o seu
movimento e o GC a pé vai procurar posições desenfiadas para as VBR face as posições do
inimigo. Para lá se deslocam os carros e, depois de abrigadas as viaturas restantes, mediante
ordem do Cmt Pel, abrem fogo sobre as posições inimigas já reveladas. O GC protege as
VBR, procurando posições a não menos de 30 metros delas. A Pç Ap entra em posição o
mais rápido possível em local desenfiado, do qual o clarão do disparo não revele a posição.
Uma vez fixado o inimigo, é feito um estudo de situação pelo Cmt Pel e adotada uma linha
de ação (BRASIL, 2006, p. 2-33).

As ordens serão dadas em volume de voz baixo, passadas homem a homem, para que se

preserve o sigilo o máximo possível.  Além disto,  o volume do rádio será colocado no mínimo

necessário para que se consiga receber mensagens (BRASIL, 2006).

Também visando a preservação do sigilo, o ruído dos motores deve ser reduzido ao máximo.

Para isso, acelerações excessivas devem ser evitadas a fim de que se diminua o som do roncar dos

motores. Os comandantes de fração serão os responsáveis por isto, orientando os motoristas quanto

a marcha a ser utilizada em cada trecho. Assim, espera-se que as viaturas leves não sejam ouvidas

por inimigos e postos de escutas a mais de 100 metros de distância. O mesmo deve acontecer com

as viaturas blindadas para distâncias superiores a 200 metros (BRASIL, 2006).

O  grupo  de  exploradores  é,  normalmente,  o  responsável  por  realizar  a  abordagem  em

objetivos de reconhecimento.  Conforme a necessidade,  as demais frações do pelotão cobrirão o

movimento do G Exp ou entrará em defesa circular a uma distância de pelo menos 400 metros do

objetivo (BRASIL, 2006).

5.1 Limitações do reconhecimento noturno

A escuridão da noite traz uma série de prejuízos à missão de reconhecer do Pel C Mec. Entre

elas, a principal é a dificuldade de observação, que acarreta prejuízo ao levantamento de informes
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sobre o terreno e sobre a localização do inimigo e as armadilhas montadas por estes. Além disto, o

roncar dos motores favorece ao inimigo a localização da tropa reconhecedora.

Além das já mencionadas dificuldades para no reconhecimento noturno, podemos verificar

uma outra série de limitações ao Pel C Mec. Pelo CI 2-36/1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado

(2006), durante o reconhecimento noturno através de estradas, a Seç VBR, GC e Pc Ap devem

diminuir as distâncias entre si, permanecendo apenas o G Exp deslocando-se à frente do pelotão

para prover segurança. Isso prejudica a dispersão do pelotão, deixando-o mais vulnerável à ataques

aéreos e a emboscadas.

Ainda segundo o caderno de instrução, “nos deslocamentos através campo, todo o pelotão

desembarcará e marchará ao lado das viaturas, fornecendo proteção aproximada e percorrendo o

terreno  adjacente  ao  itinerário  de  marcha”  (BRASIL,  2006,  p.  2-33).  O  pelotão,  quando

desembarcado, tem sua mobilidade, flexibilidade e proteção blindada severamente reduzidas.

O prejuízo a estas importantes características das frações mecanizadas  afeta diretamente

algumas  características  do  reconhecimento  e  princípios  de  guerra.  A  execução  de  ações

descentralizadas, desencadeadas mediante planejamentos centralizados, é um exemplo de uma das

características  do  reconhecimento  previstas  pelo  manual  de  campanha  C  2-20  Regimento  de

Cavalaria  Mecanizado  (2002b),  prejudicada  pela  baixa  mobilidade  no  reconhecimento  noturno

através campo, uma vez que a tropa desembarcada não permite o cobrimento de longas distâncias e

o deslocamento rápido de frações ao longo das faixas de terreno de interesse do pelotão.

Outra  característica  do  reconhecimento  prejudicada  pelo  desembarque  da  tropa  é  a  da

atuação  rápida  e  agressiva,  também prevista  pelo  manual  de  campanha  C  2-20  Regimento  de

Cavalaria Mecanizado (2002b), uma vez que a restrição de mobilidade dificulta a atuação rápida do

pelotão e, por conseguinte, sua agressividade. Soma-se a isto o fato de que o pelotão desembarcado

e, assim, sem proteção blindada, precisa agir mais cautelosamente e de forma menos agressiva para

que preserve sua segurança.

O manual de campanha C 2-1 Emprego da Cavalaria (1999), traz dois princípios de guerra

importantes:  o  da  Ofensiva  e  o  da  Manobra.  No  que  se  refere  ao  princípio  da  ofensiva,  “as

características e possibilidades da Cavalaria indicam o máximo aproveitamento deste princípio de

guerra. […] A iniciativa das ações é a primeira manifestação da ofensiva” (BRASIL, 1999, p. 2-19).

O Pel C Mec desembarcado, como visto anteriormente, perde três das principais características das

frações de cavalaria. 

Ainda pelo mesmo manual, o princípio da manobra diz que se deve forçar o inimigo a entrar

em uma situação desvantajosa através de ações flexíveis do poder de combate. As características da

cavalaria, especialmente a mobilidade, flexibilidade, capacidade de comando e controle e espírito
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ofensivo, “permitem amplas possibilidades de emprego do princípio da manobra” (BRASIL, 1999,

p. 2-20). Assim, mais uma vez, pela reduzida mobilidade e flexibilidade das tropas desembarcadas

nos reconhecimentos noturnos, o Pel C Mec vê outro importante princípio de guerra ser prejudicado

pela limitação de características importantes destas frações,  decorrendo perda de capacidade de

manobra.

A mobilidade do pelotão também é prejudicada no que se refere a sua velocidade durante os

reconhecimentos noturnos. Enquanto os reconhecimentos de eixo são executados com velocidade

média de 15 Km/h, à noite, este mesmo tipo de reconhecimento acontece com média de 8 Km/h.

Quanto aos reconhecimentos de zona e de área, a velocidade média cai pela metade: durante o dia,

ocorrem com média de 8 a 12 Km/h. À noite, com cerca de 4 a 6 Km/h (BRASIL, 2006).

A mobilidade dos deslocamentos em marcha também é prejudicada. Uma marcha diurna por

estrada que costuma ocorrer com velocidade próxima aos 40 Km/h é reduzida para 24 Km/h durante

a noite. Da mesma forma, um deslocamento através campo que costuma ocorrer com média de 12

Km/h desenrola-se com média de 5 Km/h no período noturno (BRASIL, 2006).

A  fadiga  de  combate  pode  ser  outro  empecilho  aos  reconhecimentos  noturnos,

principalmente se executados de forma constante. As múltiplas pressões do combate têm o poder de

degradar  o  desempenho  cognitivo  dos  militares,  dificultando  sua  capacidade  de  percepção,  de

processamento de informações e de reações rápidas aos estímulos da situação em que está inserido.

(LIEBERMAN et al, 2002). O ciclo contínuo de operações diurnas e noturnas tem efeitos nocivos

sobre a saúde mental do militar. Desta forma, a capacidade de pensar e de tomar decisões diminui

em ritmo superior ao nível de desgaste físico do combatente (BEZERRA, 2000, apud BRIOTA;

COUTINHO, 2011). 

A fadiga de combate surge como consequência da exposição a ameaças físicas e mentais.

Entre  outras  ameaças,  pode-se  destacar  o  excesso  e  falta  de  informações,  as  incertezas,  a

imprevisibilidade, o medo, a ansiedade, a escuridão e a privação de sono (EUA, 1994), sendo todos

estes fatores inerentes ao combate noturno (MESQUITA, 2015).

5.2 Limitações da Seç VBR no reconhecimento noturno

Apesar das limitações já elencadas advindas da escuridão da noite, as demandas para a seção

de  viaturas  blindadas  de  reconhecimento  continuam  as  mesmas  do  reconhecimento  realizado

durante o dia. No entanto, a Seç VBR apresentará uma série de dificuldades para o cumprimento de

tais demandas em função da ausência de luz.
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Independente da forma de reconhecimento a ser realizado (Eixo, Zona ou Área), a seção

VBR tem como atribuição ser o elemento de choque do pelotão devido a sua potência de fogo,

proteção  blindada  e  mobilidade  (BRASIL,  2006).  No  entanto,  conforme  verificaremos,  o

cumprimento desta atribuição será dificultado nos reconhecimentos noturnos.

Com relação a potência de fogo, duas observâncias devem ser elencadas: o alcance dos

armamentos orgânicos das VBR e a detecção de alvos. 

Considera-se o alcance de emprego do canhão EC-90 entre 1.600 e 3.500 m (BRASIL EM

DEFESA,  2014)  As  munições  HEAT-T,  HE-T e  HESH-T,  todas  comumente  empregadas  pelo

canhão das VBR, possuem alcance útil de, respectivamente, 2 Km, 2,2 Km e 1,2 Km. Para fins de

planejamento, considera-se o alcance de utilização do canhão 90 mm 2.000 m (BURITY, 1985).

Durante os reconhecimentos noturnos, este alcance é comprometido devido as limitações do

uso da Luneta de Pontaria Ótica à noite.  Para que um disparo sobre um alvo seja realizado, o

atirador deve fazer uso da luneta de pontaria, operando os mecanismos de pontaria em direção e em

elevação do canhão até que o alvo seja enquadrado no retículo da luneta no espaço correspondente à

munição sendo empregada e a distância do alvo engajado (BURITY, 1985).

 Fig. 3. Luneta de Pontaria Ótica

 Fonte: ENGESA, [198-]
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Fig. 4. Retículo do Periscópio

Fonte: ENGESA, [198-]

Assim,  durante  a  noite,  o  alcance  útil  do  canhão EC-90 corresponde à  distância  que  o

atirador for capaz de enxergar o alvo por meio da luneta de pontaria e de enquadrá-lo através do

retículo. Ameniza sensivelmente esta deficiência do tiro noturno uma lâmpada solidária ao suporte

da luneta que ilumina o retículo e permite sua melhor observação nos casos em que a iluminação

natural se apresenta débil (BURITY, 1985).

Ameniza também as dificuldades para o tiro noturno dois instrumentos: o Clinômetro e o

Indicador de Derivas. Estes instrumentos permitem que se aponte o canhão a um alvo previamente

estabelecido determinando a angulação vertical  do canhão por  meio  do clinômetro  e  a  direção

horizontal por meio do indicador de derivas (C I Bld, 2001).

 Estes  mecanismos  permitem  a  realização  de  tiros  noturnos  em  alvos  ou  direções

previamente  determinadas,  sendo  comumente  utilizados  nos  períodos  noturnos  quando  há

impossibilidade ou dificuldade do uso dos equipamentos de observação e pontaria do atirador. Este

processo, no entanto, implica prévio preparo e a fixação da VBR em determinado local no terreno, o

que nem sempre poderá ocorrer devido a dinâmica dos reconhecimentos (C I Bld, 2001).
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Fig. 5. Clinômetro

Fonte: C I Bld, 2001

Fig. 6. Indicador de Deriva

Fonte: BARBOSA, 2015

A  detecção  de  alvos  e  a  observação  também  são  prejudicados  nos  reconhecimentos

noturnos, o que os tornam lentos e menos efetivos (EUA, 1944). A observação e detecção poderão

ser  feitas  pela  luneta  de  pontaria,  pela  observação  direta  e  pela  aparelhagem  de  observação

(BURITY, 1985).

A  observação  do  terreno  no  interior  do  veículo  é  feita  através  da  aparelhagem  de

observação,  isto  é,  os  periscópios  e  os  blocos  de  visão  direta.  A torre  ET-90-II  possui  06
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periscópios,  sendo 03 deles  destinados ao atirador  e  03  localizados  na  torre  secundária  para  o

emprego do comandante do carro, que dispõe também de dois blocos de visão direta (BURITY,

1985).

O campo de  visão  total  de  cada  periscópio  é  de  55º  e  18º  em direção e  em elevação,

respectivamente.  Desta  forma,  a  observação  realizada  apenas  pelos  periscópios  deixa  alguns

ângulos fora do alcance de visada do comandante e do motorista. Os blocos de visão direta, no

entanto, permitem ao comandante uma observação mais ampla do terreno e para a busca de alvos

(ENGESA,  [198?]).  Ainda  assim,  a  ausência  de  mecanismos  de  visão  noturna  tanto  para  a

aparelhagem de pontaria quanto para a de observação dificulta a missão da Seção VBR para a

detecção e engajamento de alvos durante os reconhecimentos noturnos (DEFESANET, 2015).

A dificuldade de observação será um empecilho para a seção VBR na vigilância de seus

setores.  As  missões  de  neutralizar  ou  destruir  as  armas  inimigas  pelo  fogo  e  movimento,  de

propiciar potência de fogo ao pelotão e de apoiar pelo fogo direto as ações do Grupo de Combate

também  serão  comprometidas  com  o  advento  da  noite  devido  à  dificuldade  de  observação

(BRASIL, 2002a).

O  grupo  de  exploradores,  olhos  do  pelotão  quando  liderando  o  movimento  do

reconhecimento, não poderá distanciar-se muito mais do que 200 m da seção VBR, pois esta não

terá condições de apoiar o grupo pelo fogo a largas distâncias à noite (BRASIL, 2006). Da mesma

forma,  a  seção  terá  dificuldade  em apoiar  o  pelotão  na  observação  e  realização  de  fogos  em

posições de dominância,  localidades,  desfiladeiros,  bosques e demais pontos críticos  no terreno

(BRASIL, 2002a).

Nos deslocamentos através campo, prevê-se o desembarque de todo pelotão, que marchará

ao lado e ao ritmo das viaturas fornecendo proteção aproximada às mesmas (BRASIL, 2006). Em

um primeiro momento, o desembarque dos homens acarretará perda de mobilidade da seção, o que

vai de encontro a finalidade da VBR Cascavel de ser uma viatura leve e de extrema agilidade.

(ENGESA, [198?]).  Isto diminui  a  capacidade da seção de manobrar  ou de responder  rápida e

agressivamente às ameaças (BRASIL, 2006). 

Em um segundo momento,  o  desembarque  das  guarnições  significará  drástica  perda  de

potência de fogo da seção, tendo em vista que os principais armamentos desta (assim como do Pel C

Mec  como  um  todo)  estão  fixados  a  viatura  (BRASIL,  2002b).  Além  disto,  a  guarnição

desembarcada  deixará  de  contar  com  a  proteção  blindada.  Deste  modo,  o  desembarque  nos

reconhecimentos contraria a intenção da projeção inicial do carro, que busca ser “uma viatura leve,

sobre rodas, para reconhecimento […] visando combinar de maneira mais harmoniosa possível:

máximo poder de fogo, mobilidade e proteção balística” (ENGESA, [198?], p. 6). Assim, sem a
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tríade das principais características da Seç VBR, nos reconhecimentos noturnos através campo o Pel

C Mec deixa de contar com o principal elemento de choque. 

A noite também deixará a seção mais vulnerável a emboscadas, armas e minas anticarro,

uma vez que dificilmente serão detectadas devido à baixa visibilidade (BRASIL, 2006). Além disto,

a detecção pelo inimigo pode ser facilitada devido aos sons dos motores facilmente identificáveis

nas noites silentes (EUA, 1944). 

Apesar de todas as adversidades, o Pel C Mec e, particularmente, a Seç VBR, não poderá se

furtar de suas obrigações nos reconhecimentos noturnos preconizados pelo escalão superior. Em vez

disso, poderá atenuar tais dificuldades com o emprego de equipamentos de visão noturna (BRASIL,

2002b).
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6 EQUIPAMENTOS DE VISÃO NOTURNA

Os Equipamentos de Visão Noturna são dispositivos que atenuam a dificuldade de enxergar

em ambientes pouco iluminados, permitindo a observação em situações em que o olho humano

normalmente não conseguiria o fazer (PIMENTEL, 2014).

Os  equipamentos  de  visão  noturna  destinam-se  a  minimizar  as  dificuldades  da  visão
noturna,  permitindo  a  observação,  o  deslocamento  e  a  realização  de  tiro  e  de  outras
atividades sem a utilização de fontes de luz visível. Além de possibilitar, de uma maneira
geral,  o  tiro  noturno  e  o  movimento  de  viaturas  em  completo  escurecimento,  esses
equipamentos  permitem,  nas  operações  defensivas  ou  nas  situações  estáticas,  que  a
vigilância noturna seja feita em condições semelhantes à diurna. Nas ações ofensivas, nas
patrulhas e nos movimentos, os equipamentos de visão noturna têm especial importância na
orientação e na manutenção da direção à noite (BRASIL, 2002a, p. 7-3).

A utilização de equipamentos de visão noturna cada vez mais modernos tornam o combate

noturno  algo  cada  vez  mais  exequível  devido  sua  capacidade  de  atenuar  significativamente  o

desafio  de enxergar  à  noite  (BRASIL,  2002b).  “O emprego de  visão noturna vem se tornando

indispensável no combate noturno. Com a tecnologia atual é possível atuar no cenário noturno tão

bem quanto no diurno” (DEMENICIS; CORDEIRO, 2001, p. 72).

O amplo emprego de sofisticados EVN expandiu as possibilidades táticas nas situações de

visibilidade restrita. Na atualidade, as viaturas blindadas equipadas com EVN conseguem realizar o

tiro e a manobra à noite quase tão bem quanto durante o dia. “As restrições ainda presentes no

combate noturno dizem respeito à identificação e engajamento do alvo e ao alcance dos aparelhos

de visão noturna” (BRASIL, 2006, p. 4-42).

As ações noturnas, devido às suas características próprias, possuem maior necessidade de

preparação de medidas de coordenação e controle para a coordenação das tropas. No entanto, as

frações mecanizadas  que operam com EVN poderão combater  à  noite  com maior  liberdade de

movimento e menos medidas de controle restritivas (BRASIL, 2006).

Os equipamentos de visão noturna permitem, dentro de certas limitações, que a observação à

noite seja feita da mesma maneira que durante o dia, facilitando a vigilância, o reconhecimento e a

orientação  (BRASIL,  2002a).  Assim,  nas  últimas  décadas,  as  modernas  viaturas  blindadas

incorporaram  em  seu  escopo  um  elevado  número  de  equipamentos  de  tecnologia  sofisticada,

destacando-se os de visão noturna (BRASIL, 2002b).

Os EVN estão classificados em dois grandes grupos: os de princípio de funcionamento ativo

e  os  passivos.  Os  equipamentos  passivos,  por  sua  vez,  subdividem-se  em  instrumentos

Intensificadores de Imagem e Instrumentos de Visão Térmica (PIMENTEL, 2014).

Os  sistemas  ativos  “caracterizam-se  pela  emissão  de  um  feixe  infravermelho  para  a

iluminação  dos  alvos,  sendo  este  processo  de  captação  da  imagem realizado  por  uma câmara
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especial que transforma a imagem iluminada [...] em uma imagem visível para a visão humana”

(PIMENTEL, 2014). 

1)  Equipamentos  Infravermelho:  Os  equipamentos  que  utilizam  o  infravermelho,  para
iluminar o alvo à noite,  são considerados,  comparativamente com os demais,  baratos e
práticos. Sua grande deficiência decorrem de serem ativos, isto é, emitem luz infravermelha
e podem, por isso, ser facilmente detectados pelo inimigo (BRASIL, 2002a, p. 7-3).

Assim, o grande problema dos equipamentos que se baseiam na iluminação infravermelha é

o fato de que o feixe luminoso pode ser detectado por tropa inimiga que dispõe de tecnologia de

visão noturna com princípio de funcionamento semelhante (PIMENTEL, 2014). Por este motivo,

atualmente, estes equipamentos foram desclassificados como Produtos Controlados pelo Exército

(BRASIL, 2017b).

Na  frota  blindada  brasileira,  tem-se  como  exemplo  destes  tipos  de  equipamentos  os

Periscópios IV dos motoristas das viaturas VBC CC Leopard 1A1, VBC CC M41 C e VBTP M113

B e a Luneta IV do comandante da VBC CC Leopard 1A1 (BRASIL, 2002a).

Os equipamentos passivos foram desenvolvidos visando resolver o problema de denúncia

espontânea dos EVN ativos. Assim, sua principal característica é o fato de não dependerem da

emissão de feixe infravermelho detectável pela tropa inimiga. Estes equipamentos dividem-se em

Intensificadores de Imagens e Imageadores Térmicos (BRASIL, 2002a).

Os Intensificadores de Imagem captam a fraca luz residual do ambiente, tais como as das

estrelas, lua ou outras fontes de luz artificiais, e produzem para os olhos de quem o opera uma

imagem observável muito mais nítida e clara do que o olho nu enxergaria (PIMENTEL, 2014).

Uma desvantagem deste tipo de equipamento resulta da necessidade de que haja pelo menos alguma

pequena fonte de luz no ambiente, não operando em ambientes de escuridão total (DEMENICES;

CORDEIRO, 2001).

Nos carros do EB, têm-se como exemplo destes equipamentos os periscópios do motorista e

do  comandante  da  VBCCC M60 A3 TTS  (BRASIL,  2002a).  O  CI  17-1-3  Maneabilidade  das

Viaturas Blindadas (2002a) prevê para as VBR Cascavel periscópio SS 122 para o atirador, SS 130

para o motorista e SS 130/762 para o comandante, todos de visão diurna/noturna. No entanto, o que

se observa é que apenas viaturas produzidas para exportação contam com estes equipamentos (C I

Bld, [200?]).

Os imageadores térmicos, diferente dos intensificadores, não dependem da luz residual do

ambiente  para  o  funcionamento.  Estes  equipamentos  transformam  a  irradiação  dos  corpos

observados em uma imagem termal visível ao militar (PIMENTEL, 2014).
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Sobre estes equipamentos, tem-se que:

O desenvolvimento da tecnologia de captação da luz infravermelha permitiu a construção
de equipamentos que produzem imagens termais (térmicas). A principal vantagem desses
equipamentos é observar,  a alcance maiores, objetos que estejam sob escuridão total ou
cobertos por neblina, cortina de fumaça ou nuvem de poeira (BRASIL, 2002a, p. 7-5).

Além do fato de se tratar  de um equipamento passivo e,  assim,  não ser detectável  pelo

inimigo, “[…] os imageadores térmicos se baseiam na detecção da radiação intrínseca do cenário.

Por isso, são capazes de funcionar em ambientes que não possuam qualquer tipo de iluminação,

mesmo na escuridão absoluta” (DEMENICIS; CORDEIRO, 2001, p. 75).

Nos últimos anos, com a chegada de carros de combate modernos, houve na frota blindada

brasileira um grande salto tecnológico, estando explícito que se busca cada vez mais a capacidade

de operar durante a noite (JUNIOR, 2010).

Na atualidade, as viaturas blindadas de combate (VBCCC) Leopard 1A5 BR possuem uma

das tecnologias de visão noturna embarcada mais modernas de nossa frota blindada. O motorista

dispõe  do  PERI  D53  ZUB,  também chamado  de  periscópio  infravermelho  (IV),  que  pode  ser

empregado como EVN ativo (na escuridão total) ou passivo (intensificador de imagem). O atirador

e o comandante, por sua vez, contam com um moderníssimo dispositivo de imagem termal (DIT),

capaz de detectar diferenças mínimas de temperatura e fornecer  uma imagem nítida mesmo na

ausência completa de luz (PIMENTEL, 2014).

O  mais  moderno  sistema  de  visão  noturna  embarcado  do  Pel  C  Mec  está  chegando

paulatinamente com a viatura VBTP Guarani. Esta viatura conta com uma moderna câmera termal

que acompanha a torre remotamente controlada e equipamentos intensificadores de imagem para o

motorista  (OLIVEIRA, 2017).

Atualmente,  somente  os  modelos  de  exportação  da  viatura  EE-9  Cascavel  dispõe  de

periscópios de visão noturna (C I Bld [200?]). As versões nacionais, apesar de não dispor deste tipo

de equipamento, apresenta condições de incluí-lo (ENGESA, 1986).

6.1 Requisitos Operacionais Absolutos e Desejáveis para as VBR

O boletim Nº 48 de 2017, pela portaria Nº 465-EME, afirma que “As VBR atualmente em

uso no Exército  Brasileiro  apresentam várias  limitações  para  o  cumprimento  das  operações  de

guerra previstas pela Doutrina Militar Terrestre” (BRASIL, 2017a, p. 83). Entre estas limitações, a

referida portaria menciona a ausência de equipamentos que permitam a condução de ações noturnas.

Ainda pelo mesmo boletim, na portaria Nº 466-EME, o Exército manifestou a intenção de

que as seç VBR venham a dispor de equipamentos de visão noturna. Com isto, espera-se que os
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carros desta seção ampliem a capacidade de combater à noite. Assim, a referida portaria estabeleceu

uma  série  de  requisitos  operacionais  absolutos  e  desejáveis  para  a  modernização  das  VBR e,

particularmente, de seus EVN.

 Para  tanto,  estabeleceu-se  como  requisito  operacional  absoluto  que  tais  equipamentos

possibilitem ao atirador  e  ao comandante do carro  detectar  VBCCC a no mínimo 1,8 Km e a

reconhecê-las a pelo menos 600 m de distância. A portaria deseja também equipamento de mesma

capacidade  para  o  comandante  do  carro,  porém  classifica  este  pedido  apenas  como  requisito

operacional desejável, não o considerando como algo prioritário (BRASIL, 2017a).

Tendo  em  vista  que  os  equipamentos  de  funcionamento  ativo  podem  ser  facilmente

detectados por inimigo que dispõe de equipamento semelhante, a escolha do EVN a ser instalado

nas viaturas deve desconsiderar como possibilidade este tipo de equipamento. Portanto, é primordial

que o dispositivo a ser escolhido seja de funcionamento passivo, sendo isto também um requisito

operacional absoluto da portaria mencionada (BRASIL, 2017a)

Os instrumentos de visão noturna são dispositivos sensíveis, especialmente em sua parte

elétrica, sendo elencado como um dos pontos vulneráveis das viaturas blindadas (BRASIL, 2002a).

Por isto, um dos requisitos operacionais absolutos exige que o EVN que vier a ser instalado deva ser

protegido  contra  choques  mecânicos  para  que  se  preserve  seu  funcionamento  em  combate

(BRASIL, 2017a).

Deve-se  observar  que  quando  a  viatura  está  pronta  para  o  combate,  a  visibilidade  da

guarnição é restrita ao campo de visão dos periscópios e dos blocos de visada disponíveis (BRASIL,

2002a). Por tanto, junto ao ROA anterior, estabelece-se que o EVN instalado deve possuir ângulo de

visão que permita ao motorista a condução da viatura com segurança ainda que estando escotilhado.

O EVN do atirador, por sua vez, deverá possibilitar uma visão panorâmica do terreno (BRASIL,

2017a).

6.2 Periscópio de visão diurna/noturna SS 122

Este periscópio trata-se de um equipamento rústico que contém sistemas ópticos diurno e

noturno.  Seu princípio  de funcionamento  à  noite  baseia-se na intensificação da imagem,  sendo

capaz de possibilitar um campo de visão amplo a quem o emprega e de ser operado por meio do

visor x 1 ou da ocular x 10 (ENGESA, [198-])

O visor x 1 possui um campo de visão de 440 mils, o que permite um espaço de observação

bastante  significativo  do  terreno  entorno  da  viatura.  Possui  proteção  contra  laser  e  tampa  de

blackout, o que protege e diminui as chances do aparelho sofrer panes (ENGESA, [198-]).
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A ocular x 10 encontra-se diretamente abaixo do visor x 1. Também possui proteção contra

laser e permite a observação mais aguçada de objetivos mais longínquos, com campo de visão de

114 mils. Quando operado no modo noturno, a ampliação da ocular é de x 9 e o ângulo de visão

expande-se para 116 mils, o que facilita a observação à noite (ENGESA, [198-]).

O  sistema  óptico  tem  suas  lentes  e  prismas  revestidos  com  substâncias  químicas  que

aumentam a transmissão de luz, o que melhora a imagem fornecida pelo aparelho. Seu emprego

como  EVN  é  bastante  simples,  sendo  acionado  através  de  alavancas  de  fácil  manuseamento.

Quando operado no modo noturno, é possível  ajustar o foco para diferentes distâncias  do alvo

observado. Nos dias claros, a luz intensa poderá causar danos ao intensificador de imagens. Como

forma de prevenir  estes  incidentes,  o  aparelho  dispõe de chaves  reguladoras  de  entrada  de luz

(ENGESA, [198-]).

Possui  pequenas  dimensões,  com  62,5  cm  de  altura,  35  cm  de  largura  e  41  cm  em

profundidade. Pesa 40 Kg, possuindo boa rusticidade (opera a temperaturas que variam de -55 a

55ºC e a pressão de 3.000 de altura) e fácil instalação (ENGESA, [198-]).
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Fig. 7. Periscópio de visão diurna/noturna SS 122

FONTE: ENGESA. [198-]
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6.3 Periscópio de visão noturna SS 130

Este aparelho tem como função exclusiva permitir a observação noturna, funcionando como

um EVN passivo com princípio de funcionamento baseado na intensificação da imagem (ENGESA,

[198-]).

O  equipamento  é  todo  preenchido  com  nitrogênio  seco,  o  que  previni  eventuais

condensações nos componentes ópticos em seu interior. Seu manuseio exige cuidados especiais,

tais como a precaução com a entrada excessiva de luz no tubo intensificador de imagem, o controle

de  sua  temperatura  de  funcionamento  para  que  não  ocorra  embaçamento  e  o  correto

acondicionamento da bateria, pois quando realizado de forma errônea resulta na queima imediata do

equipamento (ENGESA, [198-]).

Apesar de não dispor de ocular que amplie a visão para o seu operador, este equipamento

permite um largo campo de observação com 888 mils de ângulo horizontal e 710 mils na vertical.

São, respectivamente,  50 e 40º para que o militar  que o opera possa executar a observação do

terreno escotilhado e em condições de baixa visibilidade (ENGESA, [198-]).

Sua energia é alimentada através do próprio carro. No entanto, é possível também operar a

partir de sua bateria, capaz de permanecer funcionando durante até 50 horas se estiver com carga

completa (ENGESA, [198-]).

Trata-se de um equipamento leve e de pequenas dimensões, pesando cerca de 4,5 Kg e tendo

34 cm de altura, 17,5 cm de largura e 23,5 em profundidade (ENGESA, [198-])

Fig. 8. Periscópio de visão noturna SS 130

FONTE: ENGESA, [198-]
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6.4 Periscópio Passivo de Motoristas

O  Passive Driver’s Periscopes (PDP) é um EVN veicular passivo de funcionamento por

intensificação  da  imagem desenvolvida  pela  empresa  Kent  Periscopes  Limited.  O equipamento

apresenta-se  em  diversas  configurações,  de  modo  que  possui  capacidade  de  atender  diversos

modelos de viaturas conforme suas especificações (KENT, 2019)

Por ter  sido desenvolvido para o uso do motorista,  sua ampliação é  de apenas x 1.  No

entanto, possui um vasto campo de visão, com ângulo horizontal de 50º e ângulo vertical de 40º, o

que assegura ao motorista significativo grau de segurança na condução da viatura à noite mesmo

estando escotilhado (KENT, 2019).

Ainda pensando no motorista, o aparelho conta com um “alívio para os olhos”, isto é, um

mecanismo que proporciona conforto visual e que reduz os riscos de lesões faciais pelo choque que

ocorre quando a viatura se desloca em alta velocidade ou está passando por um caminho acidentado

(KENT, 2019).

O EVN trata-se de um aparelho binocular que permite ao motorista a observação com os

dois olhos simultaneamente. Esta observação é feita sob a segurança de um dispositivo de controle

automático do brilho que protege a visão do motorista contra fontes excessivas de luz, tais como

flares e faróis (KENT, 2019).

 Seu peso gira em torno dos 7 Kg, e possui 36 cm de altura, 16,5 cm de largura e 16,7 cm em

profundidade, sendo capaz de operar em temperaturas que podem variar de -32ºC a 52ºC (IVECO,

2015).

Fig. 9.  Passive Driver’s Periscopes

Fonte: IVECO, 2015
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7 ANÁLISE DE DADOS

7.1 Ganhos da Seção VBR com a inserção de EVN

As possibilidades dos EVN podem atenuar uma série de limitações da Seç VBR durante os

reconhecimentos  noturnos.  A  primeira  destas  limitações  que  podemos  observar  é  quanto  a

realização do tiro noturno.

Os  EVN podem “possibilitar,  de  uma maneira  geral,  o  tiro  noturno  e  o  movimento  de

viaturas  em  completo  escurecimento”  (BRASIL,  2002a,  p.  7-3).  Nos  períodos  de  visibilidade

restrita, o alcance de engajamento com o inimigo corresponde à distância em que se pode observá-

lo, sendo esta distância bastante reduzida à noite. Este alcance poderá aumentar em centenas de

metros  com  o  emprego  de  meios  ópticos  de  visão  noturna,  vindo  a  variar  de  acordo  com  a

possibilidade de cada equipamento utilizado.

À noite,  é  natural  que  a  expectativa  de  impacto  dos  armamentos  das  viaturas  diminua.

Segundo o Manual Técnico 1015/05-12 BRA Torre e Armamento Carro de Combate Leopard 1 A5,

a diferença de expectativa de impacto no primeiro tiro desta viatura no período diurno e noturno é

de mais de 700 m. Esta diferença só não é maior porque a viatura possui um moderníssimo EVN de

funcionamento tipo imageador térmico.  Para a viatura Cascavel,  assim,  é correto esperar que a

distância de engajamento através do seu armamento principal venha aumentar com a inserção de

equipamento de visão noturna.

O desconforto psicológico resultante da ausência de percepção do terreno, aliado a constante

busca de surpreender e ser surpreendido, é um dos desafios a mais impostos pelo combate noturno

(MESQUITA,  2015).  Ao  se  colocar  equipamentos  que  possibilitam  a  observação  à  noite,  a

inquietação da guarnição poderá reduzir com o maior ganho de consciência situacional. A fadiga e o

estresse  psicológico,  desta  forma,  são  bastante  reduzidos,  podendo  estender  a  capacidade  de

permanência em combate dos militares.

Enxergar à noite permite aos motoristas conduzirem as viaturas com maior consciência do

terreno  por  onde  andam.  Assim,  os  EVN  possibilitam  o  deslocamento  da  seção  com  maior

segurança, sendo capaz de operar com maior mobilidade. 

Duas das principais missões da seção VBR nos reconhecimentos são a de propiciar potência

de  fogo ao  pelotão  e  a  de  destruir  o  inimigo  pelo  fogo  e  movimento  (BRASIL,  2006).  Estas

missões, à noite, são facilitadas com o emprego da visão noturna, pois esta permite tanto a detecção

de alvos quanto a realização de tiros com uma maior expectativa de acerto.

Outra  missão  importante  é  a  de  apoiar  o  GC pelo  fogo  direto  ou  com ele  formar  um

combinado para cerrar sobre o inimigo. No entanto, as VBR só formarão o combinado com o GC e
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sua  VBTP  se  tiverem  dispositivos  de  visão  noturna.  “Se  esses  equipamentos  não  estiverem

disponíveis e o ataque não puder ser iluminado, as VBR serão empregados para apoiar o GC apenas

pelo fogo” (BRASIL, 2006, p. 4-43). 

A capacidade de detecção e contorno de minas AC no terreno, uma das vulnerabilidades das

frações mecanizadas, não se alterará de forma significativa com a inserção de EVN. Porém, estes

poderão assegurar  resposta mais  rápidas e eficientes contra  inimigo que dispõe de armas AC e

melhor possibilidade de reação contra emboscadas.

Quando o  contato  com o inimigo for  iminente  ou  este  dispor  de armas  automáticas  de

pequeno calibre, a seção VBR liderará o movimento. “A progressão da Seç VBR pode ser feita por

lanços sucessivos ou por lanços alternados, mantendo-se entre as viaturas uma distância que permita

o apoio mútuo e proporcione segurança” (BRASIL, 2006, p. 2-17). 

Com a possibilidade de enxergar à noite, a Seç VBR poderá cumprir tais atribuições da

mesma forma que cumpre durante o dia, liderando o movimento com proteção blindada e grande

potência de fogo. 

Além disto, os EVN darão à seção mobilidade para que possam progredir por lanços, se for

o caso, a distâncias em que tais equipamentos permitam a observação e o apoio mútuo entre as

viaturas. Desta forma, as VBR não se limitarão ao simples deslocamento contínuo previsto para os

reconhecimentos  à  noite,  ficando  em  condições  de  explorar  melhor  as  suas  características  e

possibilidades.

7.2 Ganhos do Pel C Mec com a inserção de EVN na Seç VBR

Ao receber  equipamentos  de visão noturna,  uma série  de limitações  da seção VBR nos

reconhecimentos  noturnos  são  contornadas.  Desta  forma,  a  seção  pode  melhor  cumprir  suas

atribuições, o que reflete em resultados positivos para o pelotão como um todo, que terá algumas de

suas limitações, para este tipo de reconhecimento, amenizadas.

A capacidade da seção de realizar disparos à noite com EVN significa ganho de potência de

fogo ao pelotão. De modo geral, as frações mecanizadas não dispõem de dispositivos embarcados

capazes de possibilitar a observação e o tiro noturno. Ao se inserir este tipo de dispositivo nas VBR,

o pelotão terá seu principal armamento orgânico em condições de ser empregado.

Os reconhecimentos noturnos exigem que o pelotão deixe de atentar para dispersão entre as

viaturas para que cada fração permaneça dentro do alcance da visão e do apoio uma das outras. Esta

medida coloca o pelotão em uma situação de maior vulnerabilidade, pois a concentração de viaturas

potencializa o êxito inimigo em suas armadilhas e emboscadas.
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Sabe-se que, quanto a progressão, “a  formação adotada pelos elementos de manobra será

ditada pelo alcance de seus equipamentos de visão noturna veiculares” (BRASIL, 2006, p. 4-46). A

inserção de EVN na seção VBR pode atenuar parcialmente a limitação quanto a dispersão a medida

em que o Gp Exp, ao menos, poderá deslocar-se à frente do pelotão a uma distância em que estes

equipamentos  permitam  o  apoio  pelo  canhão  EC-90.  Assim,  o  grupo  de  exploradores  poderá

marchar além dos 200 m previstos nos reconhecimentos à noite provendo relativa segurança ao

pelotão.

O  caderno  de  instrução  CI  2-36/1  O  Pelotão  de  Cavalaria  Mecanizado  (2006)  prevê  o

desembarque  do  pelotão,  com  exceção  dos  motoristas,  durantes  os  reconhecimentos  noturnos

através campo. No entanto, “limitar o emprego das frações blindadas e mecanizadas ao preconizado

para  as  tropas  a  pé,  com medidas  de coordenação e  controle  restritivas,  reduz a  iniciativa dos

planejadores táticos de explorar ao máximo a capacidade desses meios” (MESQUITA, 2015).

O ideal é que o Pel C Mec desenvolva suas ações de reconhecimento estando embarcado

para explorar ao máximo suas características e possibilidades. Na impossibilidade de fazer isto à

noite, a Seç VBR, ao menos, dispondo de EVN para sua guarnição, poderá permanecer embarcada

nestas situações, de modo que a fração com maior poder de fogo do pelotão esteja em condições de

dar respostas rápidas a possíveis ameaças inimigas e dando maior tempo para o reembarque do

pelotão.

Inserir EVN para a seção não acarreta melhoras significativas para a mobilidade do pelotão

como um todo. Quando as VBR liderarem o movimento nos reconhecimentos de eixo, geralmente

executados  sobre  o  melhor  eixo  disponível,  o  pelotão  poderá  executar  estas  ações  com maior

velocidade,  já  que  a  guarnição  da  seção  passa  verificando  as  condições  de  tráfego  do  terreno

reconhecido.

Nos reconhecimentos de zona, no entanto, “o esforço dirigido para a obtenção de informes

detalhados sobre o inimigo e/ou a região de operações ao longo de uma faixa do terreno definida em

largura e profundidade” (BRASIL, 2006, p. 2-21). Nestes reconhecimentos, assim como nos de

área, o pelotão não estará em coluna de marcha na maior parte do tempo, não conseguindo valer-se

das VBR para a melhora de sua mobilidade.

A busca de informes sobre o inimigo e sobre o terreno é facilitada para a seção VBR com os

EVN, mas não acarreta melhora significativa para o pelotão como um todo para estas atividades,

especialmente quando atuando de forma descentralizada. Assim, com dificuldade de obtenção de

informes  e  pouco  ganho  em sua  mobilidade,  às  ações  de  reconhecimento  noturno  continuarão

vagarosas.
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Com relação às ações combinadas com o GC à noite, “As VBR poderão ser empregados em

combinação com a VBTP, como no ataque diurno, desde que dotadas de equipamentos de visão

noturna ou com iluminação artificial do campo de batalha” (BRASIL, 2006, 4-43). O combinado

Seç VBR-GC proporciona ao Pel C Mec grande flexibilidade e poder de fogo. Os EVN fazem com

que o pelotão não perca esta capacidade à noite.

As  emboscadas,  minas  e  armadilhas  continuam  sendo  uma  vulnerabilidade  ao  pelotão

mesmo com EVN para a seção VBR. No entanto, terão melhores condições de desengajar o pelotão

de emboscadas através destes equipamentos,  respondendo com fogo os inimigos que identificar

com a visão noturna. Além disto, poderá melhor monitorar os terrenos adjacentes enquanto o grupo

de combate remove obstáculos artificiais impeditivos para as viaturas do pelotão, assegurando ao

grupo maior segurança. 

Nos reconhecimentos, “o contato com o inimigo deve ser procurado o mais cedo possível e,

uma vez estabelecido, somente poderá ser rompido com autorização do escalão superior” (BRASIL,

2006, p. 2-2). À noite, o inimigo terá maior facilidade de desengajar-se do Pel C Mec devido a

restrição de visibilidade. Os EVN para as VBR são um ganho para o pelotão como um todo, já que

esta seção é a principal responsável pela destruição de ameaças e, assim, terá maior capacidade para

a manutenção do contato com o inimigo.

7.3 Sugestão de escolha de EVN

O boletim do exército Nº 48 de 2017, em sua portaria Nº 465, diz que “O atual cenário

político-econômico  é  de  restrição  orçamentária  e  deve  prolongar-se  pelos  próximos  anos”

(BRASIL,  2017a,  p.  83).  O mesmo boletim,  em sua  portaria  Nº  466,  estabelece  uma série  de

requisitos operacionais absolutos e desejáveis para os EVN a serem inseridos na Seç VBR.

Baseando-se  nos  requisitos  operacionais  absolutos,  o  equipamento  escolhido

obrigatoriamente deve ser de funcionamento passivo. Além disto, devido ao cenário de restrição

orçamentária, os imageadores térmicos se apresentam como alternativas de custo muito elevado.

Assim, considerando tanto os requisitos operacionais quanto as questões de custo, sugere-se

para o atirador das VBR o Periscópio SS 122 e o Periscópio SS 130 para o comandante e para o

motorista.

O Periscópio SS 122, graças a ocular x 9 no modo noturno, permite ao seu operador a

detecção e identificação de alvos a distâncias consideráveis nos períodos de visibilidade restrita.

O Periscópio  SS 130 permite  ao motorista  um campo de visão  relativamente  amplo  do

terreno,  permitindo  a  condução  da  viatura  com segurança  ainda  que  quando  escotilhado.  Este
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mesmo  periscópio,  por  suas  características,  permite  ao  comandante  do  carro  uma  visão

relativamente  ampla  do  terreno,  de  modo  a  auxiliar  o  atirador  na  busca  de  alvos  e  possuir

consciência situacional do terreno em que opera.

Ambos os equipamentos mecânicos possuem as dimensões necessárias para a instalação no

EE-9 Cascavel sem que haja necessidade de grandes alterações de sua estrutura para a instalação, o

que colabora para obtenção de menores gastos para a sua inserção. 
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8 CONCLUSÃO

A pesquisa teve como objetivo avaliar a influência que os equipamentos de visão noturna

possuem  sobre  a  Seção  VBR  e,  por  conseguinte,  sobre  o  Pel  C  Mec,  durante  as  ações  de

reconhecimento noturno.

Para  atingir  este  objetivo,  buscou-se  compreender  a  atuação  do  Pel  C  Mec  e,

particularmente, da seção VBR nestes reconhecimentos durante o dia. Posteriormente, verificou-se

quais as restrições e limitações estes elementos sofrem nas mesmas ações de reconhecimento em

períodos  de visibilidade  restrita.  Uma vez  elencada estas  limitações,  estudou-se como os  EVN

podem atenuá-las e sugeriu-se um modelo de equipamento. 

Os resultados mostram inúmeros ganhos para a Seç VBR oferecidos pelos dispositivos de

visão noturna. Através deles, a seção é capaz de realizar a busca e a detecção de alvos e a execução

de  tiros  muito  mais  eficazes  do  que  se  não contassem com estes  dispositivos.  Além do mais,

permitem a condução da viatura à noite com a guarnição escotilhada.

Os equipamentos  de visão noturna permitem à Seç VBR operar  com potência  de  fogo,

mobilidade e proteção blindada à noite, de modo que pode-se dizer que os EVN devolvem à seção

seu  poder  de  ação  de  choque  defasado  pela  noite.  Assim,  a  seção  pode,  nos  reconhecimentos

noturnos, continuar cumprindo suas atribuições dentro do Pel C Mec durante estas ações, tais como

as de neutralizar ou destruir as armas inimigas pelo fogo e movimento, apoiar pelo fogo direto as

ações do GC e de liderar o movimento do pelotão no avanço sobre o inimigo sempre que possível. 

O Pel C Mec obtém alguns ganhos com a inserção destes equipamentos na Seç VBR. Dentre

eles,  merecem destaque a  potência  de fogo ganha pelo pelotão,  a  flexibilidade de se atuar  em

combinado VBR-GC e a  capacidade  de  manter  o  contato  com o inimigo ao  estabelecê-lo.  No

entanto, de modo geral, o reconhecimento noturno não recebe um salto de qualidade com EVN

apenas para as VBR. Salvo algumas exceções, a dispersão entre as viaturas continua sendo um caso

não  solucionado.  Pouco  se  ganha  em  mobilidade  para  o  pelotão  como  um  todo  e  as  ações

descentralizadas são dificultadas pela escuridão. Os reconhecimentos, assim, são executados sem a

máxima do “rápido e agressivo.”

Concluiu-se que o emprego de EVN pelos EE-9 Cascavel são de grande valia para a Seç

VBR nos reconhecimentos noturnos, acarretando a superação de diversas limitações. Para o Pel C

Mec, no entanto, estas limitações são apenas parcialmente atenuadas. Para que o pelotão atue à

noite tão bem quanto durante o dia, é necessário que todas as frações disponham de equipamentos

de visão noturna que atendam suas necessidades específicas. 
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A escolha de EVN, sejam eles veiculares ou não, que melhor atendam a cada fração do

pelotão e que refutem as limitações do reconhecimento à noite é tema de grande interesse, e que

certamente merece uma pesquisa mais aprofundada. Além do mais, considerando-se que as VBTP

Guarani estão sendo gradativamente incorporadas às frações de cavalaria mecanizadas, sugere-se

um estudo sobre como os imageadores térmicos destas viaturas podem ser explorados na realização

dos  variados  tipos  de  operações  noturnas,  atentando-se  também  para  as  vantagens  que  estes

equipamentos possuem sobre os intensificadores de imagem. Por fim, também é digno de pesquisa a

contribuição  que  os  equipamentos  de  visão  noturna  inseridos  no  Pel  C  Mec  possuem  para  a

condução de ataques noturnos.

A inserção de EVN nas VBR é um passo importante na direção do preparo para o combate

noturno. A pesquisa elegeu os periscópios SS 122 e SS 130 como sugestão de equipamentos para a

seção, tendo em vista que atendem aos requisitos operacionais estabelecidos para estes dispositivos.

A escolha levou em consideração o fato de que estes equipamentos são mais baratos do que os

imageadores  térmicos,  mas  atuam com o princípio  passivo  de  funcionamento.  Além disto,  sua

instalação  nos  EE-9  Cascavel  serão  simples,  uma  vez  que  já  contam  com  uma  configuração

predisposta a recebê-los. 
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