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RESUMO 

As Forças Armadas estão sendo empregadas, desde 1992, em Operações de Garantia da Lei e da 
Ordem (Op GLO) no território nacional. Neste período foram realizadas 141 (cento e quarenta e uma) 
Op GLO pelas Forças Armadas em território nacional, sendo 107 (cento e sete) com participação do 
Exército Brasileiro (EB). As demandas particulares desse tipo de operação culminaram no 
desenvolvimento de diversos produtos doutrinários que normatizaram o emprego do EB em Op GLO, 
porém não foi produzido nenhum produto específico para o emprego da Arma de Cavalaria nessas 
atividades, de forma que suas possibilidades fossem maximizadas respeitando suas limitações.Este 
artigo tem como objetivo principal analisar o emprego de Esquadrões de Cavalaria Mecanizado em Op 
GLO e apresentar possíveis organizações, possibilidades, limitações e peculiaridades na preparação 
daquelo tipo tipo de subunidade nestas operações. Esta pesquisa realisou uma pesquisa documental, 
em fontes nacionais e estrangeiras, além de aplicar um questionário e de entrevistar militares que 
possuam experiências em operações de Garantia da Lei e da Ordem. Os resultados obtidos permitiram 
a determinação de Organizações, Possibilidades e Limitações que possam subsidiar o preparo de 
futuros Esquadrões de Cavalaria Mecanizados em Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 
 
Palvras-chave: Cavalaria, Esquadrão, Garantia da Lei e da Ordem.  

 
ABSTRACT 

The Armed Forces are being employed, since 1992, in Law and Order Guarantee Operations (LOG Op) 
in national territory. In this period, there were fulfilled 141 (one hundred and forty-one) LOG Op by the 
Armed Forces in national territory, being 107 (one hundred and seven) with the Brazilian Army (BA) 
participation. The peculiar demands of this type of operation culminated in the development of several 
doctrinal products that regulated the employment into the BA in LOG Op, however there have not been 
produced a specific product for the employment of the Cavalry Branch in these activities, so its 
possibilities could be maximized respecting its limitations. This article has the main objective to analyze 
the employment of Mechanized Cavalry Troops in LOG OP and to present possible organizations, 
possibilities, limitations and peculiarities in the preparation of that kind of subunit in these 
operations.This research made a document research, in national and foreign sources, besides apply a 
questionnaire and survey military personnel that possess experience in Law and Order Operations. The 
results acquired allowed the determination of Organizations, Possibilities e Limitations that may subside 
the preparation of future Mechanized Cavalry Troops in Law and Order Operations. 
 
Keywords: Cavalry, Troop, Law and Order Guarantee.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro vem sendo empregado em Operações de Cooperação 

e Coordenação com Agências (OCCA) por todo o território nacional a fim de 

cumprir um rol variado de missões subsidiárias (BRASIL, 1999), gerando o 

desdobramento de tropas de diversas naturezas para cumpri-las. As Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), uma dentre as OCCA, se tornou uma 

matéria relevante dentro da Força Terrestre.  

Tendo em vista as peculiaridades do emprego nessas missões, 

capacidades específicas têm sido desenvolvidas para nortear a execução das 

tarefas exigidas das tropas empregadas, de acordo com o que está preconizado 

nos seguintes manuais: EB20-MC-10.20 (Operações em Ambiente 

Interagências), EB70-MC-10.24 (Operação de Garantia da Lei e da Ordem) e 

Caderneta Operacional do Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei 

e da Ordem. Apesar desse desenvolvimento doutrinário, existem armas, quadros 

e serviços que carecem de uma normatização específica que orientem o seu 

emprego. 

A Cavalaria apresenta como características básicas a “Mobilidade, 

Potência de Fogo, Proteção Blindada, Ação de Choque e Sistema de 

Comunicações Amplo e Flexível” (BRASIL, 2018, p. 2.1), culminando em uma 

tropa peculiar que apresenta as possibilidades de realizar qualquer tipo de 

reconhecimentos, executar operações de segurança, realizar incursões, ser 

empregada como elemento de economia de meios e de organizar seus 

elementos de manobra em estruturas provisórias operativas (BRASIL, 2018). 

Dessa forma, a Arma Ligeira demanda peculiaridades durante o 

planejamento e durante o emprego de suas frações em Op GLO, incrementando 

capacidades às tropas adjudicadas aos comandos operativos ativados. 

Durante a Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro (RJ) (Brasil, 

2018), unidades e subunidades de Cavalaria foram empregadas nas diversas 

operações desencadeadas pelo Comando Conjunto ativado para coordenar os 

esforços combinados das Forças Armadas e Auxiliares no RJ. Participaram, 

dentre outras tropas, elementos do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado (13º 

RC Mec), com sede na cidade de PIRASSUNUNGA/SP, do 15º Regimento de 

Cavalaria Mecanizado – Escola (15º RC Mec (Es), com sede na cidade do RIO 

DE JANEIRO/RJ.  
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Esta pesquisa realizará uma revisão bibliográfica relacionada à base 

doutrinária que embasa o emprego da Arma de Cavalaria em Operações de 

Defesa Externa e referente ao emprego do e EB em Op GLO. Somado a isso, 

será realizado um questionário e entrevistas com militares experimentados em 

Op GLO. Esses instrumentos de pesquisa serão utilizados para subsidiar uma 

conclusão que oriente empregos subsequentes dessa arma em Op GLO. 

1.1 PROBLEMA 

Segundo o Manual de Campanha EB70-MC-10.222 – A Cavalaria nas 

Operações (Brasil, 2018), elementos de manobra de Cavalaria podem ser 

empregados em Op GLO recebendo responsabilidades sobre uma região 

específica ou parcela do território nacional; portanto, torna-se imperativo que a 

experiência adquirida pelas tropas de Cavalaria nas operações prévias de GLO 

sejam compiladas de forma a suprir a lacuna doutrinária referente a essa Arma 

no que tange ao referido emprego, o que gera a seguinte situação-problema: 

“Quais são as formas de emprego, as possibilidades e as limitações dos 

Esquadrões de Cavalaria Mecanizados em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem?”. 

1.2 OBJETIVOS 

Tendo em vista o problema exposto, este estudo pretende, como objetivo 

geral, apresentar possíveis organizações, possibilidades, limitações e 

peculiaridades na preparação daquelo tipo tipo de SU nestas operações. Para 

isso foram levantados os seguintes objetivos específicos: 

a. Apresentar os conceitos e fundamentos atuais que normatizam o 

emprego de Esqd C Mec em operações de Defesa Externa; 

b. Apresentar os conceitos e fundamentos atuais que normatizam o 

emprego Esqd C Mec em Op GLO; 

c. Identificar se a Viatura Blindada de Reconhecimento (VBR) EE-9 

Cascavel pode ser utilizada em Op GLO; 

d. Identificar de que forma os elementos integrantes da Peça de Apoio 

podem contribuir para o desenvolvimento das Op GLO pelos Esqd C Mec? 

e. Apresentar quai organizações do Esqd C Mec pode ser empregada 

em Op GLO; 
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f. Apresentar quais são as possibilidades e limitações do Esqd C Mec 

em Op GLO; 

g. Apresentar de que forma os Objetivos Individuais de Instrução (OII) 

do Programa Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo e do Soldado de 

Cavalaria (PPQ 02/2) contribuem para a preparação dos Esqd C Mec para Op 

GLO? 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

A Lei complementar nº 97 (BRASIL, 1999) prevê o emprego do EB em 

operações subsidiárias, portanto a Força Terrestre, incluindo suas armas, 

quadros e serviços, deve estar preparada para ser desdobrada em Op GLO. o 

Manual de Operação em Áreas Edificadas (Brasil, 2018) diz que o ambiente 

urbano é presença constante nos conflitos atuais, apresentando elementos 

distintos que se relacionam intensamente. Como exemplo desses elementos, 

pode-se citar: população, infraestruturas, terreno e meios de comunicação em 

massa. Ademais, elenca que as operações em áreas edificadas demandam 

capacidades específicas, e elenca como fatores dominantes a doutrina, a 

organização, o adestramento, o material, o ensino, o pessoal e a infraestrututra 

(DOAMEPI), além de discorrer sobre a necessidade do emprego de pequenas 

frações, e do uso intenso de TTP. 

Dessa forma, a referida pesquisa apresenta relevância na sua execução 

além de compilar os dados mais recentes referentes ao emprego da Cavalaria 

em operações de GLO. A Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, 

possibilitou o emprego de tropas federais no Rio de Janeiro como protagonistas 

durante as operações, podendo realizar ações independentes sem a 

necessidade da participação de Órgãos de Segurança Pública no Rio de Janeiro. 

A partir dos dados obtidos, este artigo se propõe a estimular o 

desenvolvimento de bases doutrinárias que orientem os Comandos Operativos 

(Cmdo Op) e as Grandes Unidades (GU) ativadas a reorganizar suas 

Organizações Militares (OM) de Cavalaria Mecanizada de forma que elas 

possam ser empregadas com o máximo de suas capacidades e de seus meios. 

A utilização máxima da doutrina já em vigor, objetiva aproximar o emprego em 

OCCA ao emprego em operações Ofensivas, Defensivas, Complementares e em 

Ações Comuns. 
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2. METODOLOGIA 

A pesquisa abarcou o emprego de Esquadrões de Cavalaria Mecanizado 

(Esqd C Mec) em Op GLO, no Estado do RIO DE JANEIRO, por meio de 

publicações, entrevistas e questionários, de militares integrantes de Esqd C Mec, 

que tenham participado dessas operações, coerente com uma pesquisa 

exploratória. 

Primeiramente, foi realizado uma revisão sobre a literatura nacional e 

internacional que discorrem sobre o emprego de tropas de Cavalaria em Op 

GLO. 

Em seguida, foi elaborado um questionário destinado à Oficiais com 

experiência em Op GLO, enquanto enquadrados em Esqd C Mec, de forma que 

fosse possível realizar uma análise quantitativa sobre suas experiências.  

Por fim, foi realizado uma entrevista em Oficiais que participaram de Op 

GLO, integrando Esqd C Mec, de forma que fosse possível realizar uma análise 

qualitativa de suas experiências.  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciando o estudo bibliográfico sobre o tema, foi realizado uma revisão da 

doutrina nacional que normatiza o emprego de tropas do Exército Brasileiro em 

operações de Defesa Externa e de GLO.  

2.1.1 O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado 

A arma de Cavalaria baseia seu emprego em características básicas, as 

quais devem ser conjugadas harmonicamente, por seus meios específicos. São 

a potência de fogo, a mobilidade, a proteção blindada, a ação de Choque e 

comunicações amplas e flexíveis. A referida arma apresenta aptidão para a 

realização de ações táticas altamente móveis (BRASIL, 2018). 

Brasil (2018), elenca que os elementos de Cavalaria atuam em situações 

de Guerra e Não Guerra, executando Operações Ofensivas, Defensivas e de 

OCCA, portanto as tropas de Cavalaria devem estar aptas, simultaneamente, a 

serem desdobradas em operações de Defesa Externa e Op GLO, o que 

demanda um elevado grau de flexibilidade e o máximo de semelhança entre os 

dois empregos.  

O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado é organizado, equipado e 

instruído para cumprir missões de reconhecimento e segurança em proveito do 
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escalão superior que o enquadra (BRASIL, 1982). Suas possibilidades e 

limitações são as mesmas do Regimento de Cavalaria Mecanizado (RC Mec) e 

podem ser destacadas as seguintes: 

a. Possibilidades: 
1) Realizar qualquer tipo de reconhecimento em largas frentes e 
grandes profundidades; 
2) Cumprir missões de segurança; 
3) Realizar operações de contra reconhecimento; 
4) Realizar ligações de combate; 
5) Realizar incursões; 
6) Executar ações contra forças irregulares; e 
7) Cumprir missões num quadro de Garantia da Lei e da Ordem. 
 
b. Limitações: 
1) Sensibilidade aos obstáculos naturais; 
2) Sensibilidade às condições meteorológicas adversas, que reduzem 
a sua mobilidade; 
3) Necessidade de volumoso apoio logístico, particularmente dos 
suprimentos classe III, V e IX; 
4) Dificuldade em manter, por longo prazo, o terreno conquistado, em 
razão do limitado efetivo de fuzileiros (Fuz); e 
5) Redução da potência de fogo quando desembarcado, em razão de 
parte de seu armamento ser fixo às viaturas. (BRASIL, 2002, p. 1-2) 

A organização do Esqd C Mec é a seguinte (BRASIL 2002): 

(a) Comando; 
(b) Seção de Comando; 
(c) Seção de Morteiros Médios; e 
(d) 3 (três) Pelotões de Cavalaria Mecanizados. (BRASIL, 2002, p. 1-
8) 

 

ORGANOGRAMA 01 – Organização do Esqd C Mec 
Fonte: BRASIL (2002, p. 1-8) 

2.1.2 Considerações sobre as Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

O manual EB20-MC-10.201 (Operações em Ambiente Interagências) 

aduz que a Força Terrestre (F Ter) deve apresentar aptidão para combinar ações 



9 

 

Ofensivas, Defensivas e de OCCA, de forma simultânea ou sucessiva. Essa 

afirmação permite inferir que a F Ter deve estar permanentemente em condições 

de ser empregada em qualquer uma das três operações básicas. Isto inclui o 

emprego de tropas de Cavalaria em Op GLO.  

As ações a realizar, durante Op GLO, são definidas no manual EB-70-

MC-10.242, (Operações de Garantia da Lei e da Ordem) e pode-se destacar as 

seguintes missões que se enquadram na vocação da Arma Ligeira: 

a. Vasculhamento, incluindo o patrulhamento da Área de 
Operações (A Op) que objetiva capturar armas, Agentes Pertubadores 
da Ordem Pública (APOP) e retirar a liberdade de ação das ameaças. 
b. Patrulhamento ostensivo, que pode ser um recurso para 
aquisição de dados de inteligência e como forma de inibir atividades 
ilícitas; 
c. Demonstração de força, ação na qual tropas Mecanizadas e 
Blindadas imprimem grande poder dissuasório; 
d. Segurança de autoridades; e 
e. Tarefas de escolta, que visam transportar alvos de alto valor ou 
alvos altamente compensadores (BRASIL, 2018). 

Com relação à função de combate Inteligência, Brasil (2018) aduz que “a 

inteligência, nas Op GLO, deve disponibilizar conhecimentos acerca dos APOP, 

da A Op e da população (...) deve realizar o acompanhamento das potenciais 

ações das ameaças”. Também elenca que os reconhecimentos na A Op devem 

integrar os planejamentos de inteligência, indicando uma outra ação propícia 

para o emprego da Cavalaria.  

2.1.3 Operações de Não Guerra no Exército da República Francesa 

O Exército da República Francesa (L’armée de Terre Française) é 

empregado em Operações de Não Guerra, chamadas de Securitização e 

Assistência (CORADINI, 2019). 

Essa Força Armada apresenta organizações distintas em suas 

subunidades de Cavalaria blindada sobre rodas. O primeiro é quaternário, sendo 

que cada Pelotão apresenta 03 (três) viaturas AMX-10 RC, ERC-90 ou EBRC 

Jaguar e 03 (três) Viaturas Blindadas Leves (VBL) Panhard (CORADINI, 2019). 

O segundo também é quaternário e apresenta 08 (oito) Panhard em seus 

pelotões (CORADINI, 2019). 

Coradini (2019), expõe as seguintes possibilidades da Cavalaria 

Mecanizada Francesa em Operações de Não-Guerra: reconhecimento e 

vigilância; controle de zona; escolta de comboio; operações e zonas 

contaminadas; e ações de dissuasão. 
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De forma a atender o princípio de economia de meios e de se adequar a 

essas missões, a Cavalaria francesa deve possuir “plasticidade” de forma a 

poder gerar estruturas mais leves. Dessa forma, os regimentos franceses 

utilizam os EIRIA para formar esquadrões quaternários baseados em VBL, 

apresentando proteção blindada e mobilidade, de forma similar aos Pel Exp e 

Esqd Exp no Exército Brasileiro. Essa flexibilidade é possível por meio do 

adestramento constante realizado pelo Exército Francês, facilitado pelo 

profissionalismo de seus quadros (CORADINI, 2019). 

Pode-se destacar que a organização e as possibilidades da Cavalaria 

blindada sobre rodas francesa em Operações de Não-Guerra é similar ao 

Emprego da Cavalaria Mecanizada brasileira em Operações de GLO. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Após a realização da revisão da literatura, buscou-se coletar experiências 

e dados provenientes de militares possuidores de experiência em Op GLO. 

2.2.1 Questionário 

O questionário foi formulado para dimensionar como Esqd C Mec foram 

empregados em Op GLO. As perguntas selecionadas focam na Organização, 

nos Meios empregados e nas Missões realizadas por esses Esqd. 

As perguntas foram respondidas por Oficiais de Cavalaria que possuíssem 

experiência em Op GLO, enquadrados em um Esqd C Mec. Responderam ao 

questionário 26 (vinte e seis) militares. 

Dentre os questionados, 65,4% realizaram missões de Reconhecimento e 

80,8% realizaram missões de Segurança, evidenciando uma relevância dessas 

missões típicas de Cavalaria. 

2.2.2 Entrevista 

As Entrevistas foram formuladas para compilar a experiência de Oficiais de 

Cavalaria em Op GLO, enquanto estavam enquadrados em Esqd C Mec. As 

perguntas foram constituídas de forma que os militares pudessem discorrer 

sobre suas experiências e suas dificuldades. As sugestões, opiniões e 

impressões desses oficiais foram fundamentais para a conclusão desta 

pesquisa. 
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Foram realizadas entrevistas com 04 (quatro) Oficiais de Cavalaria que 

possuem experiência em Op GLO, enquadrados em um Esqd C Mec.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Cavalaria Mecanizada foi empregada em diversas Op GLO. Houve 

exemplos de emprego condizente com a base doutrinária da Cavalaria, fatos que 

serão abordados abaixo, porém os Esqd C Mec também foram empregados sem 

a atenção aos princípios de emprego daquela arma. 

3.1 MISSÕES E AÇÕES A REALIZAR 

Conforme relata Vasques, Marco, Jorge Oliveira e Teixeira, a Cavalaria 

Mecanizada foi empregada para executar uma miríade de ações e missões 

típicas da Arma Ligeira. As tropas de Cavalaria foram empregadas em 

reconhecimento (de vias e localidades), segurança (de outras tropas), ligações 

de combate, incursões, ações contra forças irregulares, patrulhamento 

ostensivo, segurança de autoridade, segurança de comboio, reserva e cerco de 

localidades (informação verbal). O questionário realizado para este trabalho 

concluiu que, dentre os inquiridos, 80,8% participaram de missões de segurança, 

65,4% realizaram reconhecimento, 50% incursões, 19,2% ligações de combate, 

11,5% operações contra forças irregulares e 3,8% contra reconhecimentos. 

Vasques destaca que, durante a Operação SÃO FRANCISCO, a A Op foi 

dividida em setores pelo seu comandante de Esquadrão, de forma que cada 

Pelotão deveria reconhecer um setor em cada patrulhamento realizado. Jorge 

Oliveira também relata o patrulhamento aliado ao reconhecimento em setores 

delimitados durante seu desdobramento na missão de paz no Haiti (informação 

verbal). O referido questionário traz a lume que 65,4% dos inquiridos produziram 

informes, relatórios de reconhecimento ou levantamento de áreas. 

Como exemplo de atuação incoerente com as possibilidades e limitações 

da Cavalaria, Marco expõe a ocupação do Morro da Providência, na Operação 

PAC em 2008, quando as tropas do 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado 

(Escola) foram empregadas sem a proteção blindada de suas viaturas em 

missão de Posto de Segurança Estático (PSE) (informação verbal). Esse fato 

converge com o dado levantado por questionário realizado para a confecção 

deste trabalho, no qual 92% dos inquiridos relataram ter sido empregados 

desembarcados de suas viaturas em Op GLO. 
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É fundamental expor que a Cavalaria foi empregada, por diversas vezes, 

ocupando PSE por longos períodos, de 12 (doze) horas a 03 (três) dias, como 

relatado por Jorge Oliveira, Marco e Vasques (informação verbal). Esta situação 

atenta contra as limitações da Cavalaria Mecanizada, a qual não deve ser 

utilizada para manter o terreno por longos períodos de tempo. 

3.2 O EMPREGO DA VIATURA BLINDADA DE RECONHECIMENTO 

Embora seja pouco utilizada, a VBR EE-9 Cascavel tem características 

ímpares que a tornam fundamental para o emprego em Op GLO. Além da Viatura 

Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) Guarani, o Cascavel é uma viatura 

mecanizada que permite o disparo de arma de fogo embarcado e protegido por 

sua blindagem por meio de sua Metralhadora Coaxial e sua Metralhadora 

Antiaérea (ENGESA). A VBTP Guarani também possui essa capacidade se 

estiver equipada com o Reparo REMAX (ARES, 2020). Marco elenca seu poder 

dissuasório, quando houve a incursão no Complexo do Alemão, em 2010, 

impresso pela atuação das VBR durante a progressão das tropas. Ela se torna 

fundamental para a varredura de becos e vielas, já que suas entradas, 

geralmente, são alvos de amarração de tiro e apresentam seteiras que permitem 

o disparo de arma de fogo, por parte de Agente Pertubador da Ordem Pública 

(APOP) (informação verbal). Vasques, Jorge Oliveira e Teixeira são unânimes 

no destaque da importância do emprego da VBR EE-9 Cascavel em Op GLO 

(informação verbal). Ademais, o questionário realizado salienta que 61,5 % dos 

inquiridos julgam pertinente o emprego da VBR EE-9 Cascavel em Op GLO. 

3.3 A PEÇA DE APOIO E A SEÇÃO DE MORTEIROS MÉDIOS 

Devido a não existir amparo legal, nem doutrinário, para o 

desencadeamento de tiros de morteiro médio alto explosivo durante Op GLO, a 

Peça de Apoio (Pç Ap) não encontra finalidade para seu emprego. Brasil (2018) 

prevê o emprego de granadas iluminativas pela Artilharia, porém não existem 

relatos do uso desta munição em Op GLO. Ademais, as regiões urbanas se 

caracterizam por elevada quantidade de luz artificial por todo o período noturno, 

não havendo necessidade da sua utilização. Marco cita que os elementos da Pç 

Ap foram empregados para reforçar os militares destacados a fim de mobiliar a 

base do seu Esqd C Mec e a Seção de Manutenção deste (informação verbal). 
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Vasques, Jorge Oliveira e Teixeira elencam o emprego das guarnições de 

morteiro para completar claros nos GC (informação verbal). 

Vasques traz a lume uma possibilidade de emprego para os elementos das 

guarnições de Morteiro. Ele explica que na fronteira norte do país, em Roraima, 

os Pel C Mec do 12º Esqd C Mec utilizam sistemas aéreos não tripulados (SARP) 

categoria 0 para complementar os optrônicos durante Reconhecimentos de 

fronteira. Essa capacidade pode ser desenvolvida nas guarnições de morteiro, 

de forma que as Pç Ap possam apoiar os Pel C Mec e as Seções de Morteiros 

Médios possam apoiar o Esqd C Mec realizando o reconhecimento aéreo 

(informação verbal). 

3.4 ORGANIZAÇÃO DOS ESQUADRÕES DE CAVALARIA MECANIZADOS  

57,7 % dos militares inquiridos por meio de questionário afirmaram que 

seus Esqd C Mec não foram empregados conforme Quadros de Cargos 

Previstos (QCP) ou manuais de campanha de Cavalaria. Este dado corrobora o 

fato de que os Esqd C Mec, durante Op GLO, foram organizados de forma 

distintas, apresentando formações anômalas e estranhas à doutrina. Apesar 

disto, 42,3 % dos Esqd C Mec desdobrados buscaram atender a preceitos 

doutrinários em sua organização. 

Segundo Jorge Oliveira, a maioria das operações apresentou o emprego 

de Pelotões de Fuzileiros (Pel Fuz) (Com Viaturas Blindadas de Transporte de 

Pessoal ou Viaturas Leves [Vtr L]), havendo um emprego de Pelotão de 

Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec) utilizando Vtr L (informação verbal). Teixeira 

elenca o desdobramento de Pel Fuz na maioria de suas missões, porém afirma 

já ter desdobrado Pelotões de Exploradores (Pel Exp) (informação verbal).  

Marco traz a lume o emprego singular de um Pelotão de Viaturas Blindadas 

de Reconhecimento (Pel VBR) no Complexo do Alemão. Organizado a 02 (duas) 

Seções de VBR (Seç VBR), esta fração foi fundamental para a progressão em 

becos e vielas que apresentavam amarração de tiro por parte de APOP. 

Ademais, cita o emprego Pel Exp na referida comunidade (informação verbal). 

A partir das experiências adquiridas, apesar de não haver uma 

padronização da organização dos Esqd C Mec, observou-se que essas 

basearam-se na doutrina prevista de pelotões provisórios. Portanto, vislumbra-

se o emprego do Esqd C Mec em três organizações básicas: 
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3.4.1 Esqd C Mec a 03 (três) Pel C Mec 

Nesta organização, os Pel C Mec estarão constituídos de Grupo de 

Exploradores, Seção VBR e Grupo de Combate. Essa formação garantirá a 

possibilidade de cumprir todas as missões do Esqd C Mec, garantindo 

flexibilidade ao Pel C Mec quando isolado. 

3.4.2 Esqd C Mec a 03 (três) Pel C Mec (-) 

A organização mais comum do Esqd C Mec, quando seus Pel C Mec 

estarão constituídos de GE e GC. Será mais utilizado após a incursão, ou quando 

o risco de confronto for baixo. As VBR comporão um Pel VBR e permanecerão 

na Base do Esqd C Mec como Reserva. 

3.4.3 Esqd C Mec a Pelotões Provisórios 

Esta organização é a mais indicada quando o Esqd C Mec estiver 

realizando uma incursão reunido ou quando houver risco de confronto. O Esqd 

C Mec será organizado em Pel Exp, Pel Fuz e Pel VBR, garantindo o máximo da 

Ação de Choque, com o Pel Fuz e o Pel VBR, enquanto o Pel Exp realiza 

reconhecimentos, ligações entre as tropas e provê segurança. 

3.4.4 A Peça de Apoio e a Seção de Morteiros Médios 

A Peça de Apoio e a Seção de Morteiros Médios podem ser organizadas 

em três formas distintas: 

a. Compor uma Seção de Drones categoria 0, de forma a incrementar as 

capacidades de Reconhecimento dos Pel C Mec e do Esqd C Mec; 

b. Compor Grupamentos de Guarda para realizarem a segurança da base 

do Esqd C Mec; e 

c. Recompletar Claros das outras frações. 

3.5 A INSTRUÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE CAVALARIA  

O Programa Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo e do Soldado de 

Cavalaria (PPQ 02/2) elenca diversos Objetivos Individuais de Instrução (OII) 

que são úteis durante Op GLO. Pode-se citar o 09 Q-409 (operar o sistema de 

controle primário para o tiro direto), referente à torre da VBR; o 29 Q-408 (realizar 

movimento sob fogos e vistas do inimigo) e o 29 Q-407 (entrar em posição e 
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desencadear o procedimento de execução dos fogos) elencado por Jorge 

Oliveira, Marco e Vasques como importantíssimos para a preparação para Op 

GLO (informação verbal).  

Quanto às atividades inerentes à função de combate Inteligência, podem 

ser destacados os OII: 21 Q 401 (reconhecer a importância do informe), para 

desenvolver a mentalidade de confecção de relatórios na tropa; 21 Q-403 

(reconhecer itinerários, pontes, bosques e casarios), fundamental para o 

reconhecimento de vias e das localidades existentes na A Op; 21 Q-405 (integrar 

uma patrulha de reconhecimento), de forma a integrar o patrulhamento ostensivo 

com as ações de reconhecimento; 21 Q-408 (atuar em uma escolta de 

comboios); e 21 Q-401 (instalar e operar um posto de observação), tendo em 

vista o desdobramento de Postos de Observação (PO) na Op SAPOPEMBA. 

Todos estes OII foram elencados como de grande importância durante a 

preparação para Op GLO por Jorge Oliveira, Marco e Vasques (informação 

verbal). 

Por fim, quanto a preparação dos Esqd C Mec, deve-se buscar o máximo 

do atingimento dos OII previstos no PPQ 02/2. Diversos objetivos podem ser 

adaptados para as Op GLO, garantindo um emprego efetivo das tropas de 

Cavalaria e mantendo a preparação para o cumprimento de missões de Defesa 

Externa. O emprego em Op GLO deve ser uma oportunidade para o 

adestramento das frações nas táticas e técnicas desenvolvidas no ano de 

instrução, estando consoante com a doutrina vigente que prevê o emprego de 

ações Ofensivas, Defensivas e de OCCA de forma sucessivas e simultâneas, 

não havendo mais um limite claro entre os diversos tipos de operação. Portanto 

os Esqd C Mec devem se organizar e operar em Op GLO de forma a alentar os 

princípios e as características da Arma Ligeira 

3.6 POSSIBILIDADES 

As possibilidades do Esqd C Mec são similares às previstas para Defesa 

Externa, devendo apenas serem adaptadas paras as Regras de Engajamento 

de cada Op GLO: 

a. Realizar reconhecimentos de vias e localidades; 

b. Realizar a segurança de outras tropas; 

c. Realizar ligações com outras tropas; 

d. Realizar incursões; 
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e. Realizar ações contra APOP; 

f. Patrulhamento ostensivo; 

g. Segurança de autoridades; 

h Segurança de comboios; e 

i. Reserva. 

3.4.7 LIMITAÇÕES 

Com referência às limitações do Esqd C Mec, elas devem ser sempre 

levadas em consideração para o seu emprego, de forma a não subempregar um 

meio nobre como a tropa Mecanizada. Portanto, deve-se evitar as seguintes 

situações: 

a. Manutenção do terreno por longos prazos; 

b. Ocupação de PSE; 

c. Ocupação de Postos de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas/Estradas 

(PBCVU/PBCE); 

d. Operar desembarcado, sem a proteção blindada ou sem o apoio de 

viaturas; e 

e. Operar sem o apoio de suas armas coletivas orgânicas. 

4 CONCLUSÃO 

A partir dos dados coletados, é possível vislumbrar o emprego de Esqd 

C Mec em Op GLO, baseando-se nos manuais existentes e nas experiências de 

militares do EB. Os fundamentos e conceitos que norteiam o emprego do Esqd 

C Mec em defesa externa aliados aos conceitos e fundamentos que normatizam 

o emprego de tropas em Op GLO estabelecem um propósito claro para esses 

Esqd nesse tipo de operação.  

O estabelecimento das possibilidades dos Esqd C Mec e de suas 

limitações, aliados às organizações possíveis, permitem que as tropas de 

Cavalaria Mecanizadas possam ser empregadas segundo suas características 

básicas de “Mobilidade, Potência de Fogo, Proteção Blindada, Ação de Choque 

e Sistema de Comunicações Amplo e Flexível” (BRASIL, 2018, p. 2.1). 

Com relação à preparação dos Esqd C Mec, é nítido que as instruções 

dedefesa externa podem ser facilmente adaptadas para as Op GLO, sendo de 

extrema valia o atingimento de diversos OII do PPQ 02/2 para que estes Esqd 

cumpram as diversas missões requisitadas durante Op GLO. 
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Considerando as Peças de Apoio e as Seções de Morteiro Médio, não 

foi possível verificar um emprego de seus integrantes em atividades relacionadas 

à sua formação em defesa externa, porém diversas possibilidades foram 

elencadas que podem contribuir para as missões das outras frações do Esqd C 

Mec. 

As VBR EE-9 Cascavel apresentam capacidades específicas que são 

fundamentais em Op GLO, principalmente quando houver possibilidade de 

confronto. A possibilidade de realizar o tiro embarcado é uma capacidade 

indispensável para os Esqd C Mec desdobrados nessas operações. 

Observando os resultados deste artigo, verifica-se a possibilidade e a 

necessidade de aprofundamento do estudo deste tema de forma que seja 

possível confeccionar um Caderno de Instrução para o emprego do Esqd Cav 

Mec em Op GLO, de forma a auxiliar o planejamento e o emprego de futuras SU 

deste tipo nessas operações. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

APÊNDICE A - ENTREVISTA COM O CAPITÃO RAMON VASQUES DE SANTA BRIGIDA 
O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico do Cap Cav Eric Franco de 

Lima Bonfadini, cujo tema é O Emprego da Cavalaria em Operações de Cooperação e 
Coordenação com Agências: O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado em Operações de Garantia 
da Lei e da. Pretende-se, atender uma necessidade corrente nas U e SU de Cavalaria. Tropas de 
Cavalaria carecem de um referencial doutrinário para balizar seu preparo e emprego em Operações 
de GLO. A criação de um Caderno de Instrução com esta finalidade suprirá aquela demanda e 
proporcionará um amparo para que os Comandantes em todos os níveis possam planejar o 
emprego de Esqd Cav aproveitando o máximo dos princípios de emprego da Arma Ligeira e de 
seus meios orgânicos 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi selecionado, 
dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a 
gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e distribuição de materiais de emprego 
militar que aumentem a eficiência das pequenas frações do EB. Será muito importante, ainda, que 
o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 
dos seguintes contatos: 

Eric Franco de Lima Bonfadini (Capitão de Cavalaria – AMAN 2011) 
Celular: (21) 9676-98424 
E-mail: bonfadini.eric@eb.mil.br  
 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Posto/graduação, Nome-de-guerra e Experiências em GLO, integrando um 

Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Qual OM)? 

Resp: Capitão Ramon Vasques de Santa Brigida, foi empregado na Operação ARCANJO VII 

(2012), no Complexo do Alemão, Copa das Confederações (2013), Jornada Mundial da Juventude 

(2013), Operação SÃO FRANCISCO I e III (2014), no Complexo da Maré, Copa do Mundo (2014), 

Operação SAPOPEMBA (2016), Operação ACOLHIDA (2019 e 2020), Operação CONTROLE 

(2019 e 2020), Operação CURARE X (2019) e Operação CURATINGA XIII (2019 e 2020). Serviu 

no 15º RC Mec (Es) e 12º Esqd C Mec. 

QUESTIONAMENTOS 

2. O Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado em missões de Reconhecimento, 

Segurança, Contra Reconhecimento, Ligações de Combate, Incursões, Ações contra forças 

irregulares em um Quadro de Garantia da Lei e da Ordem? 

Resp: Realizei todas, menos Contra Reconhecimento 
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3. Quais foram as Missões que o Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec) que o 

senhor integrou em Operações de GLO cumpriu? 

Resp: Reconhecimento de vias, (Trafegabilidade de Blindados), reconhecimento de 

localidades, Patrulhamento a pé e motorizado, ocupação de PBCVU/PSE, ocupação de PBCVU 

(temporários e simples), Segurança de autoridades, Segurança de comboios, Reserva, Incursão, 

Segurança de trabalhos de engenharia, Ligações com outras tropas. Na Operação SÃO 

FRANCISCO, o Cmt de Esqd dividiu a A Op em setores e cada pelotão que saía em patrulha tinha 

que reconhecer um setor. 

 

4. Qual foi a organização apresentada pelos Pelotões de Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec) 

do Esqd C Mec que o Sr. Integrou? 

Resp: 02 (duas) motos a quatro homens, 02 (duas) Viaturas Leves (Vtr L) e 01 (um) Urutu, (2 

Grupos de Combate (GC) a 08 (oito) homens) (Grupo de Comando: Comandante de Pelotão [Cmt 

Pel], Rádio Operador , Motorista, Adjunto [Adj]) Na Vtr. Na Op SÃO FRANCISCO III foram 03 (três) 

GC (a 07 (sete) homens), 02 (duas) Vtr L, 02 (dois) Urutu (Grupo de Comando: Motorista, Cmt Pel 

e Adj). 

A composição das outras operações variou entre 02 (dois) e 03 (três) GC, com variação da 

quantidade e tipo de viaturas. 

 

5. O Esqd C Mec que o Sr. integrou empregou Pelotões Provisórios? 

Resp: Não. 

 

6. O Esqd C Mec que o Sr. integrou empregou os integrantes da Peça de Apoio em Operações 

GLO? A referida Subunidade Ocupou alguma base e teve que ser empregado na segurança desta? 

Resp: Sim, porém não compondo uma peça de apoio, mas completando claros em outras 

funções. Sim. As frações que não estavam patrulhando deveriam mobiliar postos de serviço para 

garantir a segurança da base. 

 

7. Quais Meios de Emprego Militar (MEM) o Esqd C Mec que o Sr. Integrou utilizou? 

Resp: Armamento Não Letal (Calibre 12, Granadas de Luz e Som, Pimenta e CS, Espargidor 

de Pimenta, Lançador de Granada). A quantidade de Armto não letal variava, porém, os Cmt Esq 

utilizavam a Calibre 12 e 01 (um) Soldado por GC portava lançador de granada. Nas Operações 

ARCANJO e SÃO FRANCISCO foi utilizado Metralhadora MAG 7,62 mm, nas VBTP ou na VTL 

AM10 Marruá Tática (Vtr do Cmt Pel na Op São FRANCISCO). Foi utilizado VTNE AM11 Marruá 

Cargo para os GC.  

 



 

 

8. O Esqd C Mec que o Sr. integrou empregou a VBR EE9- Cascavel em Op GLO? O Sr. julga 

ser necessário o emprego de uma viatura com as capacidades desta em Op GLO? 

Resp: Não. O Cascavel possibilita o combate embarcado utilizando 100% da proteção blindada, 

coisa que os Urutus não permitem. 

 

9. O Esqd C Mec que o Sr. integrou produziu Informes, Relatórios de Reconhecimento, 

Relatórios de Patrulha ou Levantamentos de Área? 

Resp: Sim. Na Op SÃO FRACISCO fizemos o Reconhecimento de setores da Comunidade e 

levantávamos situação de vias, Atividades dos Agentes Perturbadores da Ordem Pública e outras 

dados de cada setor. Na ARCANJO produzia relatórios de patrulha ao término destas. 

 

10. O Esqd C Mec que o Sr. integrou atingiu algum dos seguintes OII durante a 

preparação para missões de GLO ou julga que deveriam ser atingidos para as referidas missões?  

a. 09 Q-409 (Operar o sistema de controle primário para o tiro direto);  

b. 09 Q-410 (Operar o sistema de controle secundário e o sistema de controle para o tiro 

indireto); 

c. 27 Q-402 (Utilizar as técnicas de progressão do pelotão e da seção CC-VBR e de 

ocupação de posição de tiro); 

d.  29 Q-403 (Embarcar e desembarcar da VBTP parada); 

e.  29 Q-404 (Embarcar e desembarcar da VBTP em movimento); 

f.  29 Q 407 (Entrar em posição e desencadear o procedimento de execução dos fogos); 

g.  29 Q-408 (Realizar movimento sob fogos e vistas do inimigo); e  

h.  29 Q-409 (realizar o assalto, a consolidação e a reorganização). 

Resp: Não atingi os 09 Q-409, 09 Q-410 e o 27 Q-403, os outros sim. Todos são pertinentes, 

principalmente por causa da operação da Metralhadora Coaxial, pela capacidade de realizar 

movimento sob fogos e quanto a consolidação e reorganização. 

 

11. O Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado para manter o terreno, por longo prazo? 

Resp: Sim, meu Pel C Mec, na Operação SÃO FRANCISCO permaneceu 12 (doze) horas em 

uma posição, com o atraso da sua rendição. Durante uma operação na comunidade do Muquiço 

ocupei uma posição com meu Pel por 12 (doze) horas. 

 

11. O Esqd C Mec que o Sr integrou foi empregado desembarcado de suas viaturas, 

durante Operações de GLO? 

Resp: Sim. Já recebi ordens de patrulhar em becos e vielas de comunidades e tivemos que 

desembarcar das viaturas 



 

 

12. O Esqd C Mec que o Sr. integrou atingiu os seguintes OII do PPQ 02/2, durante a 

preparação para Op GLO? 

a.  21 Q-401 (Reconhecer a importância do Informe); 

b.  21 Q-402 (Descrever conduta no interrogatório); 

c.  21 Q-403 (Reconhecer itinerários, pontes, bosques e casarios); 

d.  21 Q-405 (Integrar uma patrulha de reconhecimento); 

e.  21 Q-408 (Atuar em uma escolta de Comboios); e 

f.  32 Q 401 (instalar e operar um posto de observação e (ou) escuta). 

Resp: Somente atingi o 21 Q-408. Todos são relevantes, principalmente o 21 Q-402, para 

os procedimentos de abordagem e trato com a população e o 32 Q-401, pois foram mobiliados 

Postos de Observação durante a Op SAPOPEMBA. 

 

13. O Esqd que o senhor integrou foi empregado priorizando a Proteção Blindada, 

Mobilidade, Potência de Fogo e a Ação de Choque? 

Resp: A característica da proteção blindada era sempre valorizada por ser uma 

características que falta nas outras tropas. As outras características não foram tão valorizadas. 

 

14. Destaco a utilização de Drones categoria 0 para complementar os optrônicos durante 

Reconhecimento de fronteira em Roraima. Esta pode ser uma missão da Peça de Apoio. Durante 

algumas operações em Roraima, existem EEI que devem ser respondidos. 

 

15. Em Roraima, devido às grandes distâncias utilizamos Telefone Satelital, o Rádio 

Falcon III, e o SAPOT (sistema C2), rastreia as peças de manobra e tem um botão de emergência. 

 

Obrigado pela participação. 

 

 

 

 

Atesto a veracidade da entrevista: 

 

 

________________________________ 

Eric Franco de Lima Bonfadini 



 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

APÊNDICE B - ENTREVISTA COM O CAPITÃO MARCO ANTÔNIO OSÓRIO GÊNOVA DE 
MATTOS 

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico do Cap Cav Eric Franco de 
Lima Bonfadini, cujo tema é O Emprego da Cavalaria em Operações de Cooperação e 
Coordenação com Agências: O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado em Operações de Garantia 
da Lei e da. Pretende-se, atender uma necessidade corrente nas U e SU de Cavalaria. Tropas de 
Cavalaria carecem de um referencial doutrinário para balizar seu preparo e emprego em Operações 
de GLO. A criação de um Caderno de Instrução com esta finalidade suprirá aquela demanda e 
proporcionará um amparo para que os Comandantes em todos os níveis possam planejar o 
emprego de Esqd Cav aproveitando o máximo dos princípios de emprego da Arma Ligeira e de 
seus meios orgânicos 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi selecionado, 
dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a 
gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor será muito importante, e solicito que o senhor 
complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 
dos seguintes contatos: 

Eric Franco de Lima Bonfadini (Capitão de Cavalaria – AMAN 2011) 
Celular: (21) 9676-98424 
E-mail: bonfadini.eric@eb.mil.br  

 

IDENTIFICAÇÃO 

16. Posto/graduação, Nome-de-guerra e Experiências em GLO, integrando um 

Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Qual OM)? 

Resp: Capitão Marco Antônio Osório Gênova de Mattos. Participou da Operação PAC (2008), 

no Morro da Providência. Nesta operação não houve o emprego de Blindados, a atuação foi como 

Infantaria a pé na segurança dos Pontos de Obra no Morro da Providência. Houve manifestação 

no Palácio Duque de Caxias e após esta situação iniciou-se o emprego de Blindados na Providência 

e nos entornos (além dos Pelotões (Pel) na Bandeira e Caixa D’água). Em 2008 houve a Operação 

Guanabara, quando ocupou comunidades a fim de políticos realizarem campanhas. (foram 

ocupadas o Complexo do Alemão, Rocinha, Cidade De Deus, Coréia, Sapo, Jacaré, dentre outras 

comunidades). Em 2009, continuou a Op na Providência e foi realizado um rodízio de 3 dias na 

Providência e 2 dias em casa. Em 2010 participou do 12º Contingente para o Haiti (Jan-Ago). No 

Retorno houve a Ocupação do Complexo do Alemão. Marco não iri participar pois estava designado 

para fazer o Curso de Equitação. Porém, durante um serviço seu, o Comandante do Regimento 

pediu para que ele preparasse todos os Cascavéis disponíveis, municiando com 1000 tiros na 

Metralhadora Coaxial e 1000 tiros na Metralhadora Antiaérea (AAe) (Em cada carro). As 

metralhadoras foram alinhadas e preparadas. Os Cascavéis foram escoltados por Viaturas Leves 
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até o Complexo do Alemão. Os Cascavéis foram solicitados pois todas as vielas da referida 

comunidade estavam com tiros amarrados (pelos criminosos) e somente os Cascavéis e os Urutus 

poderiam passar por estes locais. Inicialmente, era 01 (um) Pel apoiando cada Companhia da 

Brigada de Infantaria Paraquedista, porém estes pelotões eram empregados em patrulhamentos 

muito curtos (menos de 5 Km), caracterizando um subemprego das frações. Foi solicitado ao 

Escalão superior que os Pel atuassem juntos e assim conseguiriam revezar os Grupos de Combate 

(GC) e manter o patrulhamento 24 Horas por dia. Após as 1800h os blindados do seu Pelotão 

estabelecia Postos de Bloqueio nas entradas do Complexo do Alemão. Todas as vias possuíam 

trilhos de trem ou carros roubados para impedir a progressão das tropas do Exército. Depois disso 

fui para a Escola de Equitação e não fui mais empregado em Op GLO. Serviu no 15º RC Mec. 

 

QUESTIONAMENTOS 

17. O Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado em missões de Reconhecimento, 

Segurança, Contra Reconhecimento, Ligações de Combate, Incursões, Ações contra forças 

irregulares em um Quadro de Garantia da Lei e da Ordem? 

Resp: Foi empregado em todas estas missões. Participando destas operações eu senti como 

se minha formação tivesse valido a pena, pois eu era o responsável pelo que ocorria com meu 

pelotão. Durante a formação nos é falado sobre a capacidade das blindagens dos carros e pude 

ver no Complexo do Alemão que realmente garantiu a segurança da minha tropa. 

 

18. Quais foram as Missões que o Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec) 

que o senhor integrou em Operações de GLO cumpriu? 

Resp: Posto de Segurança Estático (PSE) na Op PAC, Segurança de Vias na Avenida Brasil e 

PSE no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro durante a Op 

GUANABARA. 

 

19. Qual foi a organização apresentada pelos Pelotões de Cavalaria Mecanizado (Pel C 

Mec) do Esqd C Mec que o Sr. Integrou? 

Resp: Cada operação era diferente. Na providência eram empregados 03 (três) GC completos 

integrando 01 (um) Pel Fuz, na Op GUANABARA trabalhamos com 03 (Três) GC Completos (01 

[uma] Esquadra [Esq] Escotilhada e 01 [uma] Esq Desescotilhada) com Adj, No Haiti foi empregado 

o Grupo Operacional (GO) (Motorista, Atirador, Comandante [Cmt] do GO, 3 Cabos/Soldados). O 

Aadjunto era Cmt GO. Não havia viatura do Cmt em nenhum dos casos. No Alemão até a chegada 

dos Cascavéis era só Pel Fuz. Quando os Cascavéis chegaram, a guarnição estava completa, mas 

o disparo elétrico da Metralhadora AAe não funcionava, portanto foi pouco utilizado. Se fosse usar, 



 

 

era o caso adaptar a Metralhadora portátil. Os Cascavéis foram empregados em um Pel VBR de 

02 (duas) seções (04 (quatro) cascavéis). 

 

20. O Esqd C Mec que o Sr. integrou empregou Pelotões Provisórios? 

Resp: Sim, Pel Fuzileiros (todas), Pel VBR (Alemão) e Pel Exploradores (Alemão). 

 

21. O Esqd C Mec que o Sr. integrou empregou os integrantes da Peça de Apoio em 

Operações GLO? A referida Subunidade Ocupou alguma base e teve que ser empregado na 

segurança desta? 

R esp: Não, Utilizar o Canhão 90 mm ou Morteiro Médio não é o caso pois a munição pode se 

tornar um engenho falhado e gerar danos colaterais. Os militares da Peça de apoio foram reforçar 

a Base e a Seção de Manutenção, pois ficávamos muito tempo ocupando uma posição (20 (vinte) 

horas na preparação para a incursão) e tínhamos que patrulhar para baixar a temperatura das 

viaturas. Ocupamos a base, porém não fazíamos a segurança da base, outra unidade fazia a 

segurança (Fábrica da Coca-Cola) 

 

22. Quais Meios de Emprego Militar (MEM) o Esqd C Mec que o Sr. Integrou utilizou? 

Resp: Marruá, Urutu, Cascavel e Moto 

 

23. O Esqd C Mec que o Sr. integrou empregou a VBR EE9- Cascavel em Op GLO? O 

Sr. julga ser necessário o emprego de uma viatura com as capacidades desta em Op GLO? 

Resp: Sim. O Poder dissuasório é grande, assim que o Exército Brasileiro (EB) chegou no 

Complexo, podia ser ouvido nos rádios “o Exército está com canhão”, infligindo um grande impacto 

dissuasório nos criminosos. A coaxial foi empregada poucas vezes, pois ela não tinha ângulo para 

atingir todos os alvos. Foi empregada basicamente a Proteção Blindada dela. Havia várias ruas 

onde existiam seteiras em muros que amarravam o tiro para a entrada das ruas. 

 

24. O Esqd C Mec que o Sr. integrou atingiu algum dos seguintes OII durante a 

preparação para missões de GLO ou julga que deveriam ser atingidos para as referidas missões?  

i. 09 Q-409 (Operar o sistema de controle primário para o tiro direto). 

j. 09 Q-410 (Operar o sistema de controle secundário e o sistema de controle para o tiro 

indireto); 

k. 27 Q-402 (Utilizar as técnicas de progressão do pelotão e da seção CC-VBR e de 

ocupação de posição de tiro); 

l.  29 Q-403 (Embarcar e desembarcar da VBTP parada); 

m.  29 Q-404 (Embarcar e desembarcar da VBTP em movimento); 



 

 

n.  29 Q 407 (Entrar em posição e desencadear o procedimento de execução dos fogos);  

o.  29 Q-408 (Realizar movimento sob fogos e vistas do inimigo); Sim, muito importante  

p.  29 Q-409 (realizar o assalto, a consolidação e a reorganização). 

q.  

Resp: Sim, são muito importantes menos o 27 Q-402, pois a VBR não trafegava por muita 

vielas, obrigando a realização de progressões a pé. Saliento que o 29 Q-407 é importantíssimo 

para que o militar escotilhado saiba da onde está vindo a ameaça e desembarque para a direção 

correta. 

 

25. O Esqd C Mec que o Sr. integrou produziu Informes, Relatórios de Reconhecimento, 

Relatórios de Patrulha ou Levantamentos de Área? 

Resp: Não. 

 

26. O Esqd C Mec que o Sr. integrou atingiu os seguintes OII do PPQ 02/2, durante a 

preparação para Op GLO? 

g.  21 Q-401 (Reconhecer a importância do Informe); Sim, Sim, com certeza 

h.  21 Q-402 (Descrever conduta no interrogatório); Sim, Sim. 

i.  21 Q-403 (Reconhecer itinerários, pontes, bosques e casarios); Sim, importantíssimo 

j.  21 Q-405 (Integrar uma patrulha de reconhecimento);Sim, Sim 

k.  21 Q-408 (Atuar em uma escolta de Comboios); Sim, Sim e 

l.  32 Q 401 (instalar e operar um posto de observação e (ou) escuta). Sim, Sim 

Resp: Sim. Todos são importantes. 

 

27. O Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado para manter o terreno, por longo 

prazo? 

Resp: Sim, mantivemos por 03 (três) dias o cerco no Complexo do Alemão até o início da 

incursão. Na Op PAC os pelotões se revezavam na Patrulha e no PSE (Caixa D’ água e Bandeira), 

ficando 04 (quatro) horas na posição (02 (dois) GC (um em cada posição) Com 02 (dois) Atiradores 

de Escol na Caixa D’água).  

 

28. O Esqd C Mec que o Sr integrou foi empregado desembarcado de suas viaturas, 

durante Operações de GLO? 

Resp: Sim. Na Op PAC foi empregado sem as viaturas. 

 

29. O Esqd que o senhor integrou foi empregado priorizando a Proteção Blindada, 

Mobilidade, Potência de Fogo e a Ação de Choque? 



 

 

Resp: Nas três, o fuzileiro embarcado garantiu a Mobilidade. Na Op ARCANJO o Pel VBR não 

empregou a mobilidade, sendo empregado em PSE. Proteção Blindada foi evidenciada em todas 

as Op, exceto na PAC. Potência de Fogo foi evidenciada em todas. A Ação de Choque foi 

fundamental para a entrada no Complexo do Alemão pois os blindados conseguiam sobrepujar os 

obstáculos. 

Obrigado pela Participação 

Atesto a veracidade da entrevista: 

_____________________________________ 

Eric Franco de Lima Bonfadini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

APÊNDICE C - ENTREVISTA COM O MAJOR JORGE ALFREDO HENRIQUES OLIVEIRA 
O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico do Cap Cav Eric Franco de 

Lima Bonfadini, cujo tema é O Emprego da Cavalaria em Operações de Cooperação e 
Coordenação com Agências: O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado em Operações de Garantia 
da Lei e da. Pretende-se, atender uma necessidade corrente nas U e SU de Cavalaria. Tropas de 
Cavalaria carecem de um referencial doutrinário para balizar seu preparo e emprego em Operações 
de GLO. A criação de um Caderno de Instrução com esta finalidade suprirá aquela demanda e 
proporcionará um amparo para que os Comandantes em todos os níveis possam planejar o 
emprego de Esqd Cav aproveitando o máximo dos princípios de emprego da Arma Ligeira e de 
seus meios orgânicos 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi selecionado, 
dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a 
gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor será muito importante, e solicito que o senhor 
complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 
dos seguintes contatos: 

Eric Franco de Lima Bonfadini (Capitão de Cavalaria – AMAN 2011) 
Celular: (21) 9676-98424 
E-mail: bonfadini.eric@eb.mil.br  

 

IDENTIFICAÇÃO 

30. Posto/graduação, Nome-de-guerra e Experiências em GLO, integrando um 

Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Qual OM)? 

Resp: Major Jorge Alfredo Henriques Oliveira. Participou da Operação ABAFA (2006), Operação 

MERCOSUL (2007), 8º Contingente da MINUSTAH (Nov 2007/Maio 2008), Operação 

GUANABARA (2008), Mundial Militar de Vôlei (2009), Operação ARCANJO (2012), Operação SÃO 

FRANCISCO (2015), Operação SAPOPEMBA (2016), Op GLO em Brasília (2017). Serviu de 2006 

a 2010 e de 2015 a 2016 no 15º RC Mec e no 3º Esqd C Mec em 2017. 

 

QUESTIONAMENTOS 

31. O Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado em missões de Reconhecimento, 

Segurança, Contra Reconhecimento, Ligações de Combate, Incursões, Ações contra forças 

irregulares em um Quadro de Garantia da Lei e da Ordem? 

Resp: A Subunidade que integrei foi empregado em todas estas missões, menos Contra 

Reconhecimento. Realizei missões de segurança quando fui passado ao Cmdo de uma Cia para 

apoiar uma incursão. 
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32. Quais foram as Missões que o Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec) 

que o senhor integrou em Operações de GLO cumpriu? 

Resp: A Missão de Escolta de Comboio foi muito realizada. No Mundial Militar de Vôlei em 2009 

ocorreu a mobília de um Posto de Segurança Estático no Maracanãzinho. 

 

33. Qual foi a organização apresentada pelos Pelotões de Cavalaria Mecanizado (Pel C 

Mec) do Esqd C Mec que o Sr. Integrou? 

Resp: A maioria das vezes com um Pelotão de Fuzileiros com Viatura Blindada de Transporte 

de Pessoal (VBTP) ou Viatura Leve (Vtr L). No Mundial de 2009 foi empregado Pel C Mec com Vtr 

L.  

 

34. O Esqd C Mec que o Sr. integrou empregou Pelotões Provisórios? 

Resp: Sim. Somente o Pelotão de Fuzileiros. 

 

35. O Esqd C Mec que o Sr. integrou empregou os integrantes da Peça de Apoio em 

Operações GLO? A referida Subunidade Ocupou alguma base e teve que ser empregado na 

segurança desta? 

Resp: Sim em função de Fuzileiros.  

 

36. Quais Meios de Emprego Militar (MEM) o Esqd C Mec que o Sr. Integrou utilizou? 

Resp: Vtr Leves e VBTP. 

 

37. O Esqd C Mec que o Sr. integrou empregou a VBR EE9- Cascavel em Op GLO? O 

Sr. julga ser necessário o emprego de uma viatura com as capacidades desta em Op GLO? 

Resp: Não. Julgo o emprego necessário, principalmente por poder realizar o disparo da 

Metralhadora embarcado. 

 

38. O Esqd C Mec que o Sr. integrou atingiu algum dos seguintes OII durante a 

preparação para missões de GLO ou julga que deveriam ser atingidos para as referidas missões?  

r. 09 Q-409 (Operar o sistema de controle primário para o tiro direto); 

s. 09 Q-410 (Operar o sistema de controle secundário e o sistema de controle para o tiro 

indireto); 

t. 27 Q-402 (Utilizar as técnicas de progressão do pelotão e da seção CC-VBR e de 

ocupação de posição de tiro); 

u.  29 Q-403 (Embarcar e desembarcar da VBTP parada); 

v.  29 Q-404 (Embarcar e desembarcar da VBTP em movimento); 



 

 

w.  29 Q 407 (Entrar em posição e desencadear o procedimento de execução dos fogos);  

x.  29 Q-408 (Realizar movimento sob fogos e vistas do inimigo);  

y.  29 Q-409 (realizar o assalto, a consolidação e a reorganização). 

Resp: Sim. Todos são importantes. O 29 Q-407 foi treinado exaustivamente, tanto na Missão 

de Paz no Haiti quanto nas Op GLO no Rio de Janeiro. 

 

39. O Esqd C Mec que o Sr. integrou produziu Informes, Relatórios de Reconhecimento, 

Relatórios de Patrulha ou Levantamentos de Área? 

Resp: Relatórios de patrulha e, eventualmente relatórios de reconhecimento. Colaborávamos 

com levantamento de Área. No Haiti fazíamos patrulha por áreas reconhecendo-as. 

 

40. O Esqd C Mec que o Sr. integrou atingiu os seguintes OII do PPQ 02/2, durante a 

preparação para Op GLO? 

m.  21 Q-401 (Reconhecer a importância do Informe); 

n.  21 Q-402 (Descrever conduta no interrogatório);  

o.  21 Q-403 (Reconhecer itinerários, pontes, bosques e casarios);  

p.  21 Q-405 (Integrar uma patrulha de reconhecimento); 

q.  21 Q-408 (Atuar em uma escolta de Comboios); 

r.  32 Q-401 (instalar e operar um posto de observação e (ou) escuta). 

Resp: Sim O levantamento de inteligência tem que ser frequente, portanto deve existir um 

relatório embasado em cada patrulha. O 21 Q-402 é importante pois em toda Patrulha GLO haverá 

contato com civis e suspeitos. A interação com a População local já resulta na aquisição de dados. 

Quando o Esqd C Mec está em Reserva, é necessário que faça o Reconhecimento do Ambiente 

Operacional, para ficar em condições de atuar em toda a Área de Operações. O Q 21 Q-408 é 

fundamental pois tive que realizar escoltas (de pessoal, material, exfiltração, escolta de atletas). O 

32 Q-401 é importante pois tive que mobiliar Postos de Observação na Op SAPOPEMBA. 

 

41. O Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado para manter o terreno, por longo 

prazo? 

Resp: Não, geralmente era substituído. 

  

42. O Esqd C Mec que o Sr integrou foi empregado desembarcado de suas viaturas, 

durante Operações de GLO? 

Resp: Diversas vezes, pois quando a tropa mecanizada era recebida por outra tropa, sempre 

era utilizada para ocupar o terreno ao invés de em uma Ação Típica de Cavalaria (Ex: Posição 

Desembarcada do Urutu para fazer segurança de guarita, ao invés de fazer um patrulhamento ou 



 

 

reconhecimento constante). Isso dificultava o emprego da Cavalaria, pois esta arma é mais apta a 

fazer missões de segurança, reconhecimento, ação de choque. 

 

43. O Esqd que o senhor integrou foi empregado priorizando a Proteção Blindada, 

Mobilidade, Potência de Fogo e a Ação de Choque? 

Resp: Sim.  

 

Obrigado pela Participação 

 

 

Atesto a veracidade da entrevista: 

 

________________________ 

Eric Franco de Lima Bonfadin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

APÊNDICE D - ENTREVISTA COM O CAPITÃO RAFAEL WANDERLEY TEIXEIRA 
O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico do Cap Cav Eric Franco de 

Lima Bonfadini, cujo tema é O Emprego da Cavalaria em Operações de Cooperação e 
Coordenação com Agências: O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado em Operações de Garantia 
da Lei e da. Pretende-se, atender uma necessidade corrente nas U e SU de Cavalaria. Tropas de 
Cavalaria carecem de um referencial doutrinário para balizar seu preparo e emprego em Operações 
de GLO. A criação de um Caderno de Instrução com esta finalidade suprirá aquela demanda e 
proporcionará um amparo para que os Comandantes em todos os níveis possam planejar o 
emprego de Esqd Cav aproveitando o máximo dos princípios de emprego da Arma Ligeira e de 
seus meios orgânicos 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi selecionado, 
dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a 
gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor será muito importante, e solicito que o senhor 
complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 
dos seguintes contatos: 

Eric Franco de Lima Bonfadini (Capitão de Cavalaria – AMAN 2011) 
Celular: (21) 9676-98424 
E-mail: bonfadini.eric@eb.mil.br  

 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Posto/graduação, Nome-de-guerra e Experiências em GLO, integrando um Esquadrão de 

Cavalaria Mecanizado (Qual OM)? 

Resp: Cap Rafael Wanderley Teixeira. Servi na Operação SÃO FRANCISCO (2014), em 

Operações de GLO (2017) e na Intervenção Federal no Estado do RJ (2018).15º RC Mec (Es). 

QUESTIONAMENTOS 

2. O Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado em missões de Reconhecimento, 

Segurança, Contra Reconhecimento, Ligações de Combate, Incursões, Ações contra forças 

irregulares em um Quadro de Garantia da Lei e da Ordem? 

Resp: Sim. 

 

3. Quais foram as Missões que o Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec) que o 

senhor integrou em Operações de GLO cumpriu? 

Resp: Cerco e Investimento de localidade. 

 

4. Qual foi a organização apresentada pelos Pelotões de Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec) 

do Esqd C Mec que o Sr. Integrou? 
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Resp: O Pelotão estava organizado geralmente em 03 (três) Grupos de Combate 

 

5. O Esqd C Mec que o Sr. integrou empregou Pelotões Provisórios? 

Resp: Sim, Pelotões de Exploradores e Pelotões de Fuzlieriso apenas. 

 

6. O Esqd C Mec que o Sr. integrou empregou os integrantes da Peça de Apoio em Operações 

GLO? A referida Subunidade Ocupou alguma base e teve que ser empregado na segurança desta? 

Resp: Utilizou o efetivo da Peça de Apoio dentro do Grupo de Combate. 

 

7. Quais Meios de Emprego Militar (MEM) o Esqd C Mec que o Sr. Integrou utilizou? 

Resp: Marruá Tática, Marruá Cargo, Urutu,  Guarani e Lince. 

 

8. O Esqd C Mec que o Sr. integrou empregou a VBR EE9- Cascavel em Op GLO? O Sr. julga 

ser necessário o emprego de uma viatura com as capacidades desta em Op GLO? 

Resp: Não. Julgo ser necessário. 

 

9. O Esqd C Mec que o Sr. integrou atingiu algum dos seguintes OII durante a preparação para 

missões de GLO ou julga que deveriam ser atingidos para as referidas missões?  

a. 09 Q-409 (Operar o sistema de controle primário para o tiro direto); 

b. 09 Q-410 (Operar o sistema de controle secundário e o sistema de controle para o tiro 

indireto); 

c. 27 Q-402 (Utilizar as técnicas de progressão do pelotão e da seção CC-VBR e de 

ocupação de posição de tiro);  

d.  29 Q-403 (Embarcar e desembarcar da VBTP parada); 

e.  29 Q-404 (Embarcar e desembarcar da VBTP em movimento); 

f.  29 Q 407 (Entrar em posição e desencadear o procedimento de execução dos fogos); 

g.  29 Q-408 (Realizar movimento sob fogos e vistas do inimigo); e 

h.  29 Q-409 (realizar o assalto, a consolidação e a reorganização). 

Resp: Utilizei e Julgo importante o 29 Q-403, 29 Q-404, 29 Q-407, 29 Q-408 e 29 Q-409. 

 

10. O Esqd C Mec que o Sr. integrou produziu Informes, Relatórios de Reconhecimento, 

Relatórios de Patrulha ou Levantamentos de Área? 

Resp: Sim. 

 

11. O Esqd C Mec que o Sr. integrou atingiu os seguintes OII do PPQ 02/2, durante a 

preparação para Op GLO ou julga que deveriam ser atingidos? 



 

 

a.  21 Q-401 (Reconhecer a importância do Informe);  

b.  21 Q-402 (Descrever conduta no interrogatório);  

c.  21 Q-403 (Reconhecer itinerários, pontes, bosques e casarios);  

d.  21 Q-405 (Integrar uma patrulha de reconhecimento)  

e.  21 Q-408 (Atuar em uma escolta de Comboios);  

f.  32 Q-401 (instalar e operar um posto de observação e (ou) escuta).  

Resp: Já busquei atingir e julgo importantes o 21 Q-401, 21 Q-403, 21 Q-405 e 32 Q-401. 

 

12. O Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado para manter o terreno, por longo 

prazo? 

Resp: Sim 

 

13. O Esqd C Mec que o Sr integrou foi empregado desembarcado de suas viaturas, 

durante Operações de GLO? 

Resp: Sim 

 

14. O Esqd que o senhor integrou foi empregado priorizando a Proteção Blindada, 

Mobilidade, Potência de Fogo e a Ação de Choque? 

Resp: Sim 

 

15. O Sr. Deseja acrescentar algo mais? 

Resp: Não 

Obrigado pela Participação 

 

Atesto a veracidade da entrevista: 

__________________________ 

Eric Franco de Lima Bonfadini 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO 
O presente questionário é parte integrante do Artigo Científico do Cap Cav Eric Franco de 

Lima Bonfadini, cujo tema é O Emprego da Cavalaria em Operações de Cooperação e 
Coordenação com Agências: O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec) em Operações 
de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO). 

 
Pretende-se, atender uma necessidade corrente nas U e SU de Cavalaria, as quais carecem 

de um referencial doutrinário para balizar seu preparo e emprego em Operações de GLO. A criação 
de um Caderno de Instrução com esta finalidade suprirá aquela demanda e proporcionará um 
amparo para que os Comandantes em todos os níveis possam planejar o emprego de Esqd C Mec 
aproveitando o máximo dos princípios de emprego da Arma Ligeira e de seus meios orgânicos 

 
Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 

dos seguintes contatos: 
 
Eric Franco de Lima Bonfadini (Capitão de Cavalaria – AMAN 2011) 
Celular: (21) 9676-98424 
E-mail: bonfadini.eric@eb.mil.br  
 
 

QUESTIONAMENTOS 

1. De quais Operações, dentre as seguintes, o Sr. Participou? 

a. Operação ARCANJO (Complexo do Alemão – 2010/2012) 

b. Operação SÂO FRANCISCO (Complexo da Maré – 2014/2015) 

c. Operação SAPOPEMBA (Jogos Olímpicos – 2016) 

d. Operação FURACÃO (GLO no Estado do Rio de Janeiro e Intervenção Federal – 

2017/2018) 

e. Outros 

2. Em quais destas missões o Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado? 

a. Reconhecimento 

b. Segurança 



 

 

c.  Contra-Reconhecimento 

d. Ligações de Combate 

e. Incursões 

f. Ações contra Forças Irregulares 

3. Em alguma das Op GLO que o Sr. participou, O Esqd C Mec que o Sr. integrou produziu 

Informes, Relatórios de Inteligência ou Levantamento de Áreas? 

 a. Sim 

b. Não 

4.  Em alguma das Op GLO que o Sr. participou, o Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado 

com organização prevista nos Quadros de Cargos (QC) ou Manuais de Campanha de Cavalaria? 

 a. Sim 

 b. Não 

5.  Em alguma das Op GLO que o Sr. participou, o Esqd C Mec que o Sr. integrou foi organizado 

de forma a desdobrar alguma das seguintes frações? 

 a. Pelotão de Cavalaria Mecanizado 

 b. Pelotão de Exploradores 

 c. Pelotão de Viaturas Blindadas de Reconhecimento 

 d. Pelotão de Fuzileiros Mecanizados 

 e. Pelotão de Morteiros 

 f. Grupo de Exploradores 

 g. Seção de Viaturas Blindadas de Reconhecimento 



 

 

 h. Grupo de Combate 

 i. Peça de Apoio 

6.  Em alguma das Op GLO que o Sr. participou, o Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado 

com alguma das seguintes viaturas? 

 a. VBTP EE-11 URUTU 

 b. VBR EE-9- CASCAVEL 

 c. VBTP GUARANI 

 d. VBL LINCE 

 e. VTL Marruá Tática 

 f. VTNE Marruá Cargo 

7. O Sr. julga pertinente o emprego da VBR EE-9 Cascavel durante Op GLO devido a 

possibilidade de poder realizar o disparo da Metralhadora Coaxial, de forma que os membros da 

guarnição estejam protegidos pela proteção blindada da viatura? 

 a. Sim 

 b. Não 

8. Marque os Objetivos Individuais de Instrução (OII) do Programa Padrão de Instrução de 

Qualificação do Cabo e do Soldado de Cavalaria (PPQ 02/2) que o Sr. julga pertinente para a 

preparação do Esqd C Mec para Op GLO? 

 a. 09 Q-409 (Operar o sistema de controle primário para o tiro direto) (Da Torre da VBR) 

 b. 21 Q-401 (Reconhecer a importância do Informe) 

 c. 21 Q-402 (Descrever conduta no interrogatório) 



 

 

 d. 21 Q-403 (Reconhecer itinerários, pontes, bosques e casarios) 

 e. 21 Q-405 (Integrar uma patrulha de reconhecimento) 

 f. 21 Q-408 (Atuar em uma escolta de Comboios) 

 g. 27 Q-402 (Utilizar as técnicas de progressão do pelotão e da seção CC-VBR e de 

ocupação de posição de tiro) 

 h. 29 Q-404 (Embarcar e desembarcar da VBTP em movimento) 

 i. 29 Q 407 (Entrar em posição e desencadear o procedimento de execução dos fogos) 

 j. 29 Q-408 (Realizar movimento sob fogos e vistas do inimigo) 

 k. 29 Q-409 (realizar o assalto, a consolidação e a reorganização) 

 l. 32 Q 401 (instalar e operar um posto de observação e (ou) escuta) 

9.  Em alguma das Op GLO que o Sr. participou, o Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado 

com a finalidade de manter o Terreno por longo prazo? 

 a. Sim 

 b. Não 

10.  Em alguma das Op GLO que o Sr. participou, o Esqd C Mec que o Sr. integrou foi empregado 

desembarcado de suas viaturas durante Op GLO? 

 a. Sim 

 b. Não 

11. Dentre as seguintes características da Cavalaria de, quais foram observadas no emprego do 

Esqd C Mec que o Sr. integrou durante Op GLO? 

 a. Proteção Blindada 



 

 

 b. Mobilidade 

 c. Potência de Fogo 

 d. Ação de Choque 

12. O Sr. tem alguma observação ou sugestão para o Emprego do Esqd C Mec em Op GLO? 

 

 


