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Resumo 
O presente artigo tem por objetivo analisar o emprego do Pelotão Provisório de Exploradores (Pel Provs 
Exp) no monitoramento de Regiões de Interesse para a Inteligência (RIPI) durante o ataque 
coordenado. Nesse sentido, foi desenvolvido o estudo bibliográfico na literatura vigente, com base na 
Doutrina Militar Terrestre, que permitiu identificar as características do Pel Provs Exp e realizar sua 
comparação com o Pelotão de Exploradores. O estudo bibliográfico possibilitou ao presente estudo, 
ainda, a descrição do emprego do Regimento de Cavalaria Mecanizado em um ataque coordenado e 
sua relação com a consciência situacional. Para complementar os dados obtidos pela revisão da 
literatura, foram realizados questionários e entrevistas, com o objetivo de verificar as experiência vividas 
por militares que comandaram Pelotões de Cavalaria Mecanizado e Esquadrões de Cavalaria 
Mecanizado e suas percepções sobre o emprego do Pel Provs Exp no monitoramento de RIPI e sua 
contribuição para a obtenção da consciência situacional. Ao final do trabalho, considerando os 
conhecimentos adquiridos pela presente pesquisa, o estudo apresenta uma proposta de inclusão de 
Objetivo Individual de Instrução no Programa-Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo e do 
Soldado de Cavalaria (PPQ 02/2). 
 
Palavras-chave: Pelotão Provisório de Exploradores. Pelotão de Exploradores. Regiões de Interesse 
para a Inteligência. Monitoramento de RIPI. Consciência Situacional. Ataque Coordenado. 
 
Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo analizar el empleo del Pelotón Provisional de Exploradores (Pel 
Provs Exp) en el monitoramiento de Regiones de Interés para Inteligencia (RIPI) durante el ataque 
coordinado. En este sentido, se desarrolló el estudio bibliográfico enmarcado en la literatura actual, 
basado en la Doctrina Militar Terrestre, lo que permitió identificar las características del Pelotón 
Provisional de Exploradores y realizar su comparación con el Pelotón de Exploradores (Pel Exp). El 
estudio bibliográfico también permitió, describir el uso del RC Mec en un ataque coordinado y su 
relación con la conciencia situacional. Para complementar los datos obtenidos de la revisión de la 
literatura, se realizaron cuestionarios y entrevistas, con el objetivo de verificar las experiencias vividas 
por los militares que comandaban Pelotones de Caballería Mecanizada (Pel C Mec) y Escuadrones de 
Caballería Mecanizada (Esqd C Mec) y sus apreciaciones sobre el uso de Pelotón Provisional de 
Exploradores en el monitoramiento de RIPI y su contribución a la obtención de conciencia situacional. 
Al final del trabajo, considerando los conocimientos adquiridos por la presente investigación, el estudio 
presenta una propuesta para incluir un Objetivo de Instrucción Individual en el Programa Instruccional 
Estándar para la Calificación del Cabo y del Soldado de Caballería (PPQ 02/2). 
 
Palabras-clave: Pelotón provisional de exploradores. Pelotón de exploradores. Regiones de interés 
para la inteligencia. Monitoramiento de RIPI. Conciencia situacional. Ataque coordinado. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Exército Brasileiro vem buscando a incorporação de capacidades e 

competências necessárias para seu emprego na Era do Conhecimento. Nesse 

contexto, a Função de Combate Inteligência apresenta papel fundamental no 

processo de obtenção da consciência situacional dos comandantes em todos os 

níveis, por ser a responsável pela produção dos conhecimentos necessários para as 

operações (BRASIL, 2013). 

A Função de Combate Inteligência pode ser definida como “o conjunto de 

atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados empregados para assegurar a 

compreensão do ambiente operacional, as ameaças, os oponentes, o terreno e as 

considerações civis” (BRASIL, 2015a). 

A Função de Combate Inteligência executa tarefas para atender às 

Necessidades de Inteligência (NI) do Comandante, com o objetivo de satisfazer as 

necessidades de conhecimento e possibilitar o planejamento e a condução das 

operações (BRASIL, 2015a). Esta Função de Combate engloba a atividade de 

Inteligência Militar propriamente dita, assim como as de vigilância, reconhecimento e 

aquisição de alvos (BRASIL, 2015a). 

A Inteligência Militar é o conjunto de atividades e tarefas técnico-militares 

exercidas em caráter permanente, com o objetivo de produzir conhecimentos de 

interesses dos Comandantes e seus Estados-Maiores (BRASIL, 2015b). Para que 

seja efetiva, é necessário que os integrantes da Força Terrestre, no exercício de 

suas funções, atuem como um sensor e participem do Ciclo de Inteligência (BRASIL, 

2015b). Nos níveis operacional e tático das operações, os esforços da Inteligência 

Militar estão voltados para os objetivos essenciais de campanha e trabalham para 

apontar as vulnerabilidades do inimigo que permitam desencadear ações decisivas 

(BRASIL, 2015b).  

O Ciclo de Inteligência é um processo através do qual a inteligência reúne 

dados, transforma-os em conhecimento de inteligência e os põe à disposição do 

Comandante, auxiliando no processo do planejamento (BRASIL, 2015a).  

A Obtenção, segunda fase do Ciclo de Inteligência, tem a finalidade de 

levantar os dados necessários e entregá-los aos analistas, que irão transformá-los 

em conhecimentos de inteligência (2015a). 
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A Obtenção não inclui apenas o pessoal e os meios especializados. Dela 

também fazem parte todos aqueles que realizam atividades próprias a elas, sendo 

todo militar um meio de obtenção de dados (BRASIL, 2016b). 

Os meios de inteligência que dispõe um Comando para a obtenção do 

conhecimento estão relacionados a diversas fontes (BRASIL, 2016b).  

As tropas de exploradores possuem as características voltadas para a busca 

de dados sobre o inimigo e o terreno (BRASIL, 2002b) e o Regimento de Cavalaria 

Mecanizado (RC Mec) pode valer-se de seus Grupos de Exploradores (G Exp) para 

formar Pelotões Provisórios de Exploradores (Pel Provs Exp) e executar sua 

obtenção. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

As operações ofensivas necessitam de uma inteligência efetiva que ajude o 

comando operativo a evitar o esforço principal do inimigo e surpreendê-lo (BRASIL, 

2015a). Nesse tipo de operação, a Função de Combate Inteligência, através do 

Processo de Integração Terreno, Condições Meteorológicas, Inimigo e 

Considerações Civis (PITCIC), deve proporcionar ao Comandante uma adequada 

consciência situacional (BRASIL, 2015a). 

O PITCIC é um processo que analisa como o terreno, as condições 

meteorológicas e as considerações civis afetam as nossas operações e as do 

inimigo, auxiliando na tomada de decisões e subsidiando o Exame de Situação, 

particularmente durante a montagem das linhas de ação (BRASIL, 2016b). 

Na 4ª fase do PITCIC, a “Determinação das Possíveis Linhas de Ação da 

Ameaça” é onde o Estado-Maior poderá determinar as possíveis linhas de ação (L 

Aç) que a ameaça poderá tomar e determinar áreas e atividades que, quando 

identificadas, indicarão a L Aç escolhida pela ameaça (BRASIL, 2016b). A área onde 

se acredita que ocorra uma atividade que pode determinar a L Aç adotada pelo 

inimigo é denominada Região de Interesse Para Inteligência (RIPI). As RIPI são 

agrupadas em um Calco de Eventos e auxiliam o Oficial de Inteligência na 

determinação de seus Elementos Essenciais de Inteligência (EEI) (BRASIL, 2016b). 
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Os EEI configuram-se nas NI de mais alta prioridade relativas às ameaças e às 

características da área de operações, cujos planejamentos de obtenção são 

realizados no Plano de Obtenção do Conhecimento (POC) (BRASIL, 2016b).  

Na doutrina brasileira, os Pelotões de Exploradores (Pel Exp) que integram os 

Regimentos de Carros de Combate (RCC) e Regimentos de Cavalaria Blindados 

(RCB) são as tropas vocacionadas para o levantamento de dados sobre o inimigo no 

monitoramento de RIPI e possuem Programa-Padrão de Instrução adequado à sua 

necessidade de adestramento voltado para a execução de atividades de Inteligência. 

O RC Mec não possui em sua composição um Pel Exp formado, mas conta 

com os exploradores dos G Exp dos Pelotões de Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec), 

que atuando em estruturas provisórias podem integrar o Pel Provs Exp. 

Tendo em vista que uma das possibilidades do Regimento de Cavalaria 

Mecanizado para o cumprimento das missões é organizar-se em frações provisórias, 

constituindo entre elas o Pelotão Provisório de Exploradores, e com base no acima 

descrito, cabe o questionamento: O Pelotão Provisório de Exploradores do 

Regimento de Cavalaria Mecanizado, ao realizar o monitoramento de Regiões de 

Interesse para a Inteligência em um ataque coordenado, contribui para a obtenção 

da Consciência Situacional do Comadante? 

 

1.2  OBJETIVOS  

 

O objetivo geral da presente pesquisa é analisar o emprego do Pelotão 

Provisório de Exploradores do RC Mec em monitoramento de RIPI, durante o ataque 

coordenado.  

Para alcançar o objetivo geral proposto, os seguintes objetivos específicos 

foram formulados: 

a. Descrever as características do Pelotão Provisório de Exploradores;  

b. Comparar o Pelotão Provisório de Exploradores do RC Mec com o Pelotão 

de Exploradores orgânico dos Regimentos de Carros de Combate (RCC) e 

Regimentos de Cavalaria Blidandos (RCB); 

c. Analisar as possibilidades do Pelotão Provisório de Exploradores para o 

monitoramento de RIPI; 

d. Descrever o conceito de consciência situacional; 
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e. Descrever o emprego do RC Mec no ataque coordenado; e 

f.  Concluir sobre a necessidade de atualização do suporte teórico do Pelotão 

Provisório de Exploradores. 

 

1.3  JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

A obtenção da consciência situacional dos comandantes em todos os níveis é 

de extrema importância para fundamentar o processo decisório e tem sua relevância 

destacada nas Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 

2013). 

Nos escalões menores, é relevante ao comandante conhecer a organização e 

os efetivos da ameaça, assim como seus procedimentos táticos, articulação e 

possíveis linhas de ação, sendo importante obter dados que possam determinar 

indícios e alertas (BRASIL, 2016b). 

Indício é toda e qualquer evidência, positiva ou negativa, da atividade, da 

ameaça, das considerações civis ou qualquer característica da área de operações que 

revele as vulnerabilidades ou a adoção ou rejeição, de determinada possibilidade do 

oponente ou que possa influir na seleção de uma linha de ação pelo comandante 

(BRASIL, 2016b). 

O monitoramento dos indícios permite alertar o comandante sobre a L Aç 

adotada pelo inimigo e aumentar a segurança para as nossas tropas. Tal 

monitoramento pode ser realizado através do estabelecimento das RIPI. 

O Pelotão de Exploradores (Pel Exp) é a tropa orgânica dos regimentos e 

batalhões blindados e foi concebido para “dotar as unidades blindadas de um meio 

ágil e eficiente para aumentar a gama de informações de que o comandante precisa 

para decidir” (BRASIL, 2002c), apresentando as características necessárias para a 

realização do monitoramento de RIPI. 

O RC Mec não possui em sua organização um Pel Exp constituído, aos 

moldes do que ocorre nas tropas de natureza blindada. No entanto, durante um 

ataque coordenado, o RC Mec doutrinariamente pode se constituir em grupamentos 

de forças, em um formato modular que permite compor um escalão de ataque, uma 

base de fogos e a reserva (BRASIL, 2002a), evidenciando estruturas provisórias. 

Nessa composição, a base de fogos é composta pelo Morteiro Pesado (Mrt P) 

e Seção de Missil Anticarro (Sec Msl AC) orgânicos do regimento, podendo ser 

reforçada pelos Morteiros Médios (Mrt Me) e Seções de Viaturas Blindadas de 
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Reconhecimento (VBR). Já o escalão de ataque e a reserva são constituídos, 

preferencialemente, pelo combinado VBR/Fuzileiros Blindados (BRASIL, 2002a).  

Sendo assim, pode-se observar que os exploradores não configuram 

elementos com poder de choque relevante para a execução do ataque, fato 

reafirmado no trecho abaixo: 

Cabe ressaltar que, face ao tipo de instrução e aos módulos de 
adestramento cumpridos pelo Pel Exp, a possibilidade de emprego como 
peça de manobra é considerado como um fato excepcional, devendo ser 
motivo de detalhado estudo de situação e mantida por curtos períodos de 
tempo. (BRASIL, 2002c). 

Verifica-se então que os Pelotões Provisórios de Exploradores dos RC Mec, 

ao não comporem nenhum dos escalões destacados para realizar o ataque 

coordenado, devem ser empregados em missões de reconhecimento e vigilância, 

tendo como uma de suas principais missões o monitoramento de RIPI. 

Porém, ao mesmo tempo em que o Pelotão Provisório de Exploradores 

constitui um importante meio de Inteligência de Fontes Humanas (HUMINT) 

disponível para o monitoramento de RIPI em um ataque coordenado, a Doutrina 

Militar Terrestre (DMT) pouco aborda suas capacidades, possilidades e deficiências 

para atuar nessa situação. 

Tendo em vista que o Pelotão de Exploradores das tropas blindadas possui 

sua doutrina consolidada, a pesquisa pretende comparar tais tropas de 

exploradores, com o intuito de analisar as possibilidades do Pelotão Provisório de 

Exploradores no monitoramento de RIPI e, assim, contribuir para a formulação de 

doutrina das tropas mecanizadas.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar o emprego do Pelotão Provisório 

de Exploradores em monitoramento de RIPI, durante o ataque coordenado, como 

elemento para a obtenção da consciência situacional. 

Sendo assim, verificou-se como variável independente o emprego do Pelotão 

Provisório de Exploradores do RC Mec, que, de acordo com seu nível de atuação, 

influencia a variável dependente. 

A variável dependente trata-se da obtenção da consciência situacional, que é 

executada mediante análise e julgamento dos conhecimentos e informações 
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relavantes obtidos na identificação dos aspectos que mais se destacam dos fatores 

operacionais e dos fatores de decisão.  

A pesquisa utilizou o método de abordagem qualitativo, procurando entender 

a relação entre o emprego dos Pelotões Provisórios de Exploradores no 

monitoramento de RIPI no ataque coordenado e seu reflexo na obtenção da 

consciência situacional, tratando-se de uma questão complexa e que não pode 

valer-se apenas de quantificações. 

Quanto à natureza de abordagem, a presente pesquisa caracteriza-se por ser 

uma pesquisa do tipo aplicada de cunho qualitativo dos dados, tendo como objetivo 

gerar conhecimentos dirigidos à solução de problemas reais, especificamente 

relacionados ao emprego dos Pelotões Provisórios de Exploradores no 

monitoramento de RIPI. 

Quanto ao objetivo geral, trata-se de uma pesquisa descritiva que pretende 

estabelecer relações entre as variáveis para entender o objeto de estudo. 

Em relação aos procedimentos técnicos adotados, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica em manuais, artigos e publicações para, através da doutrina vigente, 

analisar o problema. Também foram realizados levantamento de dados com a 

execução de questionários e entrevistas. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Como ponto de partida do tema proposto para a pesquisa, foi realizada a 

juntada de manuais e demais publicações sobre o tema.  

Para a pesquisa bibliográfica, foram adotados os seguintes métodos de 

inclusão: publicações com até 20 (vinte) anos; estudos publicados em português; 

estudos sobre missões de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de 

Alvos (IRVA); estudos sobre obtenção da consciência situacional em Operações 

Ofensivas; estudos sobre a Função de Combate Inteligência; e estudos sobre o 

emprego do Pelotão de Exploradores e tropas mecanizadas. 

Foram adotados os seguintes métodos de exclusão: estudos fora da 

delimitação temporal definida como critério de inclusão; e estudos de fontes não 

confiáveis.  
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2.2 COLETA DE DADOS 

 

Como forma de aprofundar o conhecimento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de questionários 

e entrevistas. 

 

2.2.1 Questionários 

 

O universo definido para responder ao questionário foi limitado a Oficiais de 

Cavalaria oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras que serviram em RC 

Mec e que desempenharam a função de Comandante de Pelotão de Cavalaria 

Mecanizado (Pel C Mec) ou Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec), a 

partir do ano de 2016, inclusive, em uma amostra com 39 militares voluntários. 

Com os questionários, pretendeu-se comparar as experiências vividas pelos 

militares ao comandar um Pel C Mec ou Esqd C Mec e sua percepção sobre o 

emprego dos Pelotões Provisórios de Exploradores no monitoramento de RIPI. 

O questionário foi elaborado contendo perguntas abertas e fechadas, sendo 

realizado o pré-teste do instrumento com 04 (quatro) militares, como forma de dirimir 

dúvidas e diminuir a possibilidade de erros ao avaliar as respostas. 

 

2.2.2 Entrevistas 

 

Como forma de complementar os dados colhidos com os instrumentos 

anteriormente citados, foram realizadas quatro entrevistas com militares 

especialistas possuidores do Estágio Tático do Pelotão de Exploradores e/ou 

instrutores do assunto no Centro de Instrução de Blindados (CIBld), que tenham 

servido em RC Mec e desempenhado as funções de comandante de Pel C Mec ou 

Esqd C Mec. Tais militares foram selecionados por possuírem uma visão ampla do 

objeto de estudo em questão. 

NOME JUSTIFICATIVA 

THALES ASSIS DOS SANTOS DORNELES – 
Cap EB 

Possuidor do Estágio Tático do Pelotão de 
Exploradores e experiência como Cmt Pel C Mec 
nos anos de 2013 e 2014 no 11º RC Mec. 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados (continua) 
Fonte: O autor 
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NOME JUSTIFICATIVA 

IGOR SAUCHA – Cap EB 

Instrutor do CIBld e Coordenador do Estágio 
Tático do Pelotão de Exploradores no ano de 
2017 e experiência como Cmt Pel C Mec nos 
anos de 2010 a 2012 no 11º RC Mec e de 2011 
a 2015 no 16º Esqd C Mec. 

LUIS UMBERTO SILVA RODRIGUES FILHO – 
Cap EB 

Possuidor do Estágio Tático do Pelotão de 
Exploradores e experiência como Cmt Esqd C 
Mec no ano de 2020 no 17º RC Mec. 

LUIQUE RODRIGO RODRIGUES 
BETTERVIDE – Cap EB 

Possuidor do Estágio Tático do Pelotão de 
Exploradores e experiência como Cmt Pel C Mec 
nos anos de 2011 e 2012 no 5º RC Mec e Cmt 
Esqd C Mec no ano de 2019 no 10º RC Mec. 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados (conclusão) 
Fonte: O autor 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O PELOTÃO DE EXPLORADORES 

 

O Pel Exp, orgânico dos RCC e RCB, é uma fração apta para a atividade de 

Inteligência, por ter a capacidade de estabelecer postos de observação e vigia, entre 

outras (BRASIL, 2019a). 

No âmbito de sua unidade, está enquadrado no esquadrão de apoio e é 

constituído por 01 (um) grupo de comando e 02 (dois) grupos de exploradores, 

conforme a seguir: 

 

FIGURA 1 – Constituição do Pel Exp (continua) 
Fonte: BRASIL, 2002c 

 



12 

  

 

FIGURA 1 – Constituição do Pel Exp (conclusão) 
Fonte: BRASIL, 2002c 

 

Sobre seu emprego para o monitoramento de RIPI, foi possível confirmar, por 

meio das entrevistas, que o Pel Exp realmente se trata de uma fração apta para 

executar tal atividade. 

Segundo o Cap Bettervide, o Pel Exp é apto a realizar o monitoramento de RIPI 

devido a sua mobilidade e o nível de instrução especializada de seus integrantes. O 

Cap Luis Filho entende que, devido às suas características, possui a capacidade de 

se infiltrar sem ser percebido pelo inimigo, atividade esta que é essencial para a 

realização do monitoramento. 

Apesar de suas características voltadas para a execução da atividade de 

monitoramento, o Cap Saucha destaca que a dotação atual de material da fração 

prejudica as ações, carecendo de viaturas mais apropriadas, que garantam maior 

mobilidade e furtividade, além de melhores equipamentos para monitoramento 

furtivo em distâncias seguras e de equipamento rádio que possibilite seu emprego 

em grandes distâncias. 

Ainda sobre seu emprego no monitoramento de RIPI, os entrevistados foram 

unânimes ao afirmar que, durante o ataque coordenado, o pelotão deve ser 

empregado com o objetivo de observar as movimentações da reserva do inimigo, 
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evitando a surpresa e garantindo maiores segurança à manobra e consciência 

situacional do comandante. 

 

3.2 O PELOTÃO PROVISÓRIO DE EXPLORADORES 

 

O RC Mec possui 03 (três) Esquadrões de Cavalaria Mecanizados como peça 

de manobra que, de acordo com o previsto no Manual de Campanha do RC Mec, 

apresentam a seguinte constituição: 

 

FIGURA 2 – Estrutura organizacional básica do RC Mec 
Fonte: BRASIL, 2002a 

 

Já o Esqd C Mec é composto por 03 (três) Pelotões de Cavalaria Mecanizado 

como elementos de manobra: 

 

FIGURA 3 – Estrutura do Esqd C Mec 
Fonte: BRASIL, 2002a 

 

Dependendo dos Fatores da Decisão a serem considerados para o 

cumprimento de uma missão, o RC Mec pode abandonar sua estrutura 
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organizacional tradicional e organizar-se em Subunidades (SU) ou Pelotões (Pel) 

com estruturas provisórias. 

Os esquadrões e pelotões provisórios poderão ser organizados com 
frações homogêneas de exploradores (Exp), de fuzileiros blindados (Fuz 
Bld), de viaturas blindadas de reconhecimento (VBR) ou de morteiros ou, 
com uma composição desses tipos de frações (BRASIL, 2002a). 

O Pelotão de Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec) é composto por 01 (um) 

Grupo de Comando (Gp Cmdo), 01 (um) Grupo de Exploradores (G Exp), 01 (uma) 

Seção de Viaturas Blindadas de Reconhecimento (Seç VBR), 01 (um) Grupo de 

Combate (GC) e 01 (uma) Peça de Apoio. 

 
FIGURA 4 – Organograma do Pel C Mec 
Fonte: BRASIL, 2006 
 

O Pel C Mec pode ser desmembrado para dar origem à pelotões provisórios, 

quando enquadrado no âmbito do Esqd C Mec (BRASIL, 2006). Neste caso, o 

Pelotão Provisório de Exploradores será composto pelos 03 (três) G Exp dos 

pelotões do Esqd C Mec e apresentará a seguinte consituição: 

FRAÇÃO PATRULHA COMPOSIÇÃO VIATURA 

Gp Cmdo - 

Cmt Pel 

Sd Exp/Motr 

Sd R Op  

1º G Exp 1ª Pa G Exp 

3º Sgt Cmt G Exp 

Sd At 

Sd Exp/Motr  

Sd Exp 

Sd At 

Sd Exp Motr  

QUADRO 2 – Constituição do Pel Prov Exp (continua) 
Fonte: BRASIL, 2006 
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FRAÇÃO PATRULHA COMPOSIÇÃO VIATURA 

1º G Exp 2ª Pa G Exp 

Cb Aux 

Sd At 

Sd Exp/Motr  

Sd Exp 

Sd At 

Sd Exp Motr  

2º G Exp 

1ª Pa G Exp 

3º Sgt Cmt G Exp 

Sd At 

Sd Exp/Motr  

Sd Exp 

Sd At 

Sd Exp Motr  

2ª Pa G Exp 

Cb Aux 

Sd At 

Sd Exp/Motr  

Sd Exp 

Sd At 

Sd Exp Motr  

3º G Exp 

1ª Pa G Exp 

3º Sgt Cmt G Exp 

Sd At 

Sd Exp/Motr 
 

Sd Exp 

Sd At 

Sd Exp Motr 
 

2ª Pa G Exp 

Cb Aux 

Sd At 

Sd Exp/Motr 
 

Sd Exp 

Sd At 

Sd Exp Motr 
 

QUADRO 2 – Constituição do Pel Prov Exp (conclusão) 
Fonte: BRASIL, 2006 

 

Acerca do emprego do Pel Provs Exp nos RC Mec, foi possível verificar 

através da pergunta 4 do questionário que 83% dos militares já participaram de 

atividades compondo o Pel Provs Exp, sendo a maioria delas durante 

adestramentos. 
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GRÁFICO 1 – Participação dos militares em operações com o 
Pel Provs Exp 
Fonte: o autor 

 

Tendo em vista sua experiência em comando de Pel C Mec e Esqd C Mec, 

além de sua comprovada atuação em operações, como observado no gráfico acima 

demonstrado, a amostra de militares submetidos ao questionário também foi 

estimulada a responder a respeito da utilização do Pel Provs Exp como meio de 

obtenção de dados durante o ataque coordenado, devido ao seu baixo poder de 

choque. 

Com base nesse questionamento, observa-se que, por meio da pergunta 5 do 

questionário, mais de 97% dos militares concordam total ou parcialmente com seu 

emprego nesse tipo de atividade, conforme o gráfico que segue. 

 

GRÁFICO 2 – Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre a 
concordância a respeito da utilização do Pel Provs Exp para o levantamento de 
dados durante o ataque coordenado 
Fonte: o autor 
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3.3 O PELOTÃO PROVISÓRIO DE EXPLORADORES NO MONITORAMENTO DE 

RIPI 

 

Sobre a capacidade do Pel Provs Exp para o monitoramento de RIPI, através 

da pergunta 6 do questionário, foram obtidos resultados relativos à comparação da 

fração com o Pel Exp, levando em consideração suas dotações de pessoal e de 

material, conforme demonstra o Gráfico 3. 

 
GRÁFICO 3 – Comparação da capacidade de monitoramento de RIPI do Pel Provs Exp 
com o Pel Exp, tendo em vista sua dotação de pessoal e material 
Fonte: o autor 

 

Analisando os dados desse item, é possível perceber que, por conter em sua 

composição maior efetivo e quantidade de meios em relação ao Pel Exp, 72% da 

amostra aponta que o Pel Provs Exp apresenta uma capacidade de monitoramento 

de RIPI superior.  

Ainda na pergunta 6, 01 (um) militar entendeu que o Pel Provs Exp não 

possui capacidade igual à do Pel Exp para o monitoramento de RIPI, com a seguinte 

justificativa: “O Pel Exp atua constituído pelo período de pelo menos um ano, 

diferentemente do pelotão provisório. Quem assume o Pel Provs Exp tende a 

planejar sempre raciocinando no emprego do Pel C Mec, dada a natureza de sua 

tropa. Além disso, o Pel Provs Exp, por não ser uma fração adestrada em conjunto, 

acaba por não possuir as mesmas Técnicas de Ação Imediatas (TAI), condutas, etc, 
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mesmo possuindo vantagem numérica de militares, viaturas e armamento”.  

O Cap Dorneles destaca que, enquanto o Pel Exp tem a capacidade de 

mobiliar e operar até 03 (três) postos de observação para realizar o monitoramento 

de RIPI, o Pel Provs Exp, devidamente adestrado, pode vir a ter o dobro dessa 

capacidade. 

Como forma de aprofundar o estudo e complementar os dados obtidos pelo 

Gráfico 3, os militares da amostra foram questionados sobre sua participação em 

operações com a realização do monitoramento de RIPI. 

 

GRÁFICO 4 – Participação em operações com monitoramento de RIPI 
Fonte: o autor 

 

O Gráfico 4 expressa que 59% dos militares não participaram de 

adestramentos envolvendo o monitoramento de RIPI.  A falta de adestramento foi 

destacada pelos militares entrevistados como uma dificuldade ou limitação para o 

emprego do Pel Provs Exp no monitoramento de RIPI. 

Para o Cap Dorneles, dificilmente os RC Mec executam exercícios com 

formação de pelotões provisórios e, além disso, os Programas-Padrão de Instrução 

do RC Mec não contemplam todas as missões do Pel Exp para o adestramento dos 

G Exp dos Pel C Mec. 

Alinhado a esse pensamento, o Cap Bettervide acredita que o Pel Provs Exp 

teria dificuldade quanto à compreensão da dimensão de sua missão de 

monitoramento de RIPI em proveito do RC Mec, uma vez que, em relação aos G 

Exp, o nível técnico do Pel Exp é diferenciado pela natureza das missões que 
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executa e pelo escalão ao qual atua em proveito. Também destaca que os G Exp, 

inseridos nos Pel C Mec, têm como principal objetivo a busca pelo contato com o 

inimigo, privilegiando a manobra e técnicas de engajamento, diferente do que ocorre 

no Pel Exp. 

Ainda na mesma vertente, o Cap Saucha entende que existe uma falta de 

orientação doutrinária no sentido de como organizar, preparar e empregar o Pel 

Provs Exp nesse tipo de missão. 

Tendo em vista os dados acima apresentados, os militares submetidos à 

pergunta 8 do questionário responderam a respeito da contribuição do atual 

Programa-Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo e do Soldade de Cavalaria 

(PPQ 02/2) (BRASIL, 2001) utilizado para a instrução dos G Exp para seu preparo 

para o monitoramento de RIPI. 

 

GRÁFICO 5 – Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre a concordância a 
respeito da contribuição do PPQ do G Exp para seu preparo para o monitoramento de RIPI 
Fonte: o autor 

 

Com base na assertiva descrita no parágrafo anterior e analisando o Gráfico 

5, podemos verificar que somente 4% dos militares submetidos à pergunta 

concordam totalmente com a contribuição do PPQ do G Exp para seu preparo para 

o monitoramento de RIPI, evidenciando, juntamente com os dados abordados 

anteriormente, a lacuna que existe no preparo das frações para esse tipo de missão. 

Ao final do questionário, na pergunta 10, foram obtidas respostas descritivas 

sobre o assunto, das quais podemos destacar as seguintes: 

a. “Para que o PPQ contribua plenamente com o preparo dos G Exp para o 
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monitoramento de RIPI, deve ser dada ênfase em instruções de contrainteligência, 

inteligência e rastreamento”; e 

b. “Os G Exp dos RC Mec deveriam ser adestrados seguindo, além de seu 

cronograma previsto, o cronograma de instrução do estágio tático de exploradores, 

para que, quando for formado o Pel Provs Exp, a tropa esteja totalmente ciente de 

suas atribuições e suas capacidades”. 

 

3.4 O MONITORAMENTO DE RIPI NO ATAQUE COORDENADO E A 

CONSCIÊNCIA SITUACIONAL 

 

Ainda como forma de orientar o presente trabalho a atingir seus objetivos 

propostos, a pergunta 9 do questionário procurou investigar o emprego e a 

contribuição do Pel Provs Exp para a obtenção da consciência situacional do 

Comandante do RC Mec no ataque coordenado. O resultados dos questionários 

submetidos à amostra é expresso no Gráfico 6. 

 

GRÁFICO 6 – Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre a 
concordância a respeito da contribuição do emprego do Pel Provs Exp para a 
obtenção da consciência situacional do Cmt do RC Mec no ataque coordenado 
Fonte: o autor 

 

Com a exposição do gráfico acima, fica evidenciado que 87% da amostra 

concorda totalmente com a contribuição do Pel Provs Exp para a obtenção da 

consciência situacional diante do cenário em estudo, evidenciando, assim, a 

versatilidade das estruturas provisórias do RC Mec. 
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As entrevistas realizadas com especialistas apontaram na mesma direção dos 

questionários, com o Cap Dorneles destacando que o Pel Provs Exp seria os “olhos 

do comando lançados em pontos importantes do terreno”, mesmo com capacidades 

aquém daquelas exercidas pelo Pel Exp, segundo o Cap Bettervide. 

O Cap Luis Filho ressalta que, com o monitoramento de RIPI bem executado, 

o Comandante obterá informações essenciais como a localização e valor da reserva, 

o momento em que os meios logísticos se aproximam para ressuprir o inimigo, a 

presença do Comandante da fração inimiga, entre outros, aumentando 

consideravelmente a oportunidade de obter sucesso em seu ataque. 

Por fim, o Cap Saucha faz um contraponto à opinião dos demais 

entrevistados, pois acredita que, atualmente, o Pel Provs Exp não contribui para a 

obtenção da consciência situacional no cenário em estudo, devido às suas atuais 

configuração, organização e preparo. Afirma, ainda, que a fração carece de 

capacidades que perdeu em função da obsolescência de seu material ou que nunca 

chegou efetivamente a ter, estando entre elas: monitoramento e combate noturno; 

mobilidade através campo; detecção e identificação de alvos; condução e correção 

de tiro; proteção; furtividade; e comunicações amplas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com relação aos objetivos propostos no início deste estudo, conclui-se que a 

presente investigação atendeu a seus propósitos, conseguindo ampliar os 

conhecimentos a respeito do emprego do Pel Provs Exp no monitoramente de RIPI, 

durante o ataque coordenado. 

A revisão da literatura possibilitou descrever as características do Pel Provs 

Exp e realizar sua comparação com o Pel Exp, além de descrever o conceito de 

consciência situacional e o emprego do RC Mec no ataque coordenado, com ênfase 

nas estruturas provisórias. Além disso, sua integração com os demais instrumentos 

de coleta de dados foi muito útil ao evidenciar a lacuna existente no preparo dos G 

Exp e seu reflexo direto no emprego dos Pel Provs Exp.  

A compilação dos dados oriundos dos questionários e das entrevistas com os 

especialistas permitiu elucidar, com maior clareza, as atividades previstas a serem 

executadas pelos Pel C Mec e Esqd C Mec a respeito do preparo e emprego dos Pel 
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Provs Exp no monitoramento de RIPI, demonstrando a falta de conhecimentos 

específicos da fração e a possibilidade de aprimoramento do PPQ 02/2. 

Verificou-se, também, a necessidade da renovação do material específico dos 

exploradores, como forma de aumentar sua aptidão para o monitoramento de RIPI, 

bem como a indispensável realização de adestramentos do Pel Provs Exp como 

fração constituída. Ambos os assuntos, porém, não serão contemplados como 

objeto da solução prática do presente estudo, sendo recomendado que sejam 

objetos de maiores estudos. 

Recomenda-se, portanto, que seja realizado uma adequação das Técnicas, 

Táticas e Procedimentos (TTP) empregadas pelos G Exp em sua qualificação, como 

forma de padronizar seus conhecimentos com aqueles já praticados pelos Pel Exp 

no monitoramento de RIPI, a fim de potencializar seu emprego para a obtenção da 

consciência situacional do Comandante do RC Mec no ataque coordenado. 

Apesar da necessidade de atualização do suporte teórico de preparo dos G 

Exp, é possível concluir sobre o inegável potencial que o Pel Provs Exp possui de 

contribuir na obtenção da consciência situacional durante o ataque coordenado, ao 

ser empregado no monitoramente de RIPI, fato apresentado ao longo de todo o 

estudo.  

Sugere-se, então, que seja acrescentado um Objetivo Individual de Instrução 

na Matéria Peculiar “21 O EXPLORADOR E A PATRULHA”, no PPQ 02/2, conforme 

o Apêndice A ao presente trabalho. 
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APÊNDICE A – Solução Prática de Conclusão de Curso 2020 

 

Título do trabalho: O EMPREGO DO PELOTÃO PROVISÓRIO DE 

EXPLORADORES DO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO NO 

MONITORAMENTO DE REGIÕES DE INTERESSE PARA A INTELIGÊNCIA 

NO ATAQUE COORDENADO. 

Autor: Cap Cav GUILHERME LOPES DA SILVA 

Ano: 2020 

a. Proposta de acréscimo do Objetivo Individual de Instrução (OII) Q-403 (TA) 

na Matéria Peculiar 21 O EXPLORADOR E A PATRULHA, do Programa-

Padrão de Instrução do Cabo e do Soldado de Cavalaria (PPQ 02/2). 

OII TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO MÍNIMO 

Q-403 

(TA) 

Integrar o Pel Prov 

Exp no monitoramento 

de RIPI 

O instrutor deverá realizar uma 

patrulha-escola, em terreno 

variado, com os militares dos 

grupos de exploradores da 

mesma SU para realizar um 

monitoramento de RIPI a uma 

distância aproximada de 15 Km. 

Na região da RIPI, deverá existir 

pequena figuração, simulando 

uma determinada atividade. 

Os militares deverão, 

ao final da execução 

da patrulha, estar em 

condições de definir 

monitoramento de 

RIPI, as 

características de 

uma infiltração tática 

e as atividades de 

rastreamento e 

contra rastreamento. 

 

SUGESTÕES PARA OBJETIVOS 

INTERMEDIÁRIOS 
ASSUNTOS 

- Definir Inflitração Tática. 

- Descrever as características de uma operação de 

infiltração. 

- Definir monitoramento de RIPI, AOI e PD. 

- Definir Rastreamento e Contra Rastreamento. 

- Identificar os tipos de Rastreamento e Contra 

Rastreamento Rlz pelas tropas de Exp. 

- Rlz Atv de Rastreamento e Contra Rastreamento. 

3. Infiltração Tática 

4. Monitoramento de RIPI 

5. Rastreamento e Contra 

Rastreamento 

 



APÊNDICE B - Questionário sobre o Pelotão Provisório de Exploradores 

 

O presente questionário é parte integrante do Artigo Científico do Cap Cav 

Guilherme Lopes da Silva, cujo tema é O Emprego do Pelotão Provisório de 

Exploradores do RC Mec no monitoramento de RIPI para o Ataque 

Coordenado. 

No estudo, pretende-se analisar o emprego do Pelotão Provisório de 

Exploradores (Pel Provs Exp) em monitoramento de RIPI, durante o ataque 

coordenado, como elemento para a obtenção da consciência situacional. 

O questionário é voltado aos oficiais oriundos da Academia Militar das 

Agulhas Negras que tenham desempenhado as funções de comandante de 

Esqd C Mec ou Pel C Mec a partir do ano de 2016, inclusive. 

A última questão reserva espaço para seu e-mail, caso queira receber uma 

cópia do presente trabalho. 

Desde já, agradeço sua colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimento através dos contatos: 

Celular - (61)99307-3933 

E-mail - lopessilva.guilherme@eb.mil.br 

Guilherme Lopes da Silva (Capitão de Cavalaria - AMAN 2011)   

 

1 Qual a turma de formação do Sr? 

 

2 Qual seu nome de guerra? 

 

3 Qual das funções o Sr já desempenhou? 

Cmt Esqd C Mec 

Cmt Pel C Mec 

 

4 O Sr já participou de adestramentos ou missões reais empregando o Pel 

Provs Exp?   

Sim, de adestramentos 

Sim, de missões reais 

Não participei 

 



5 O Sr concorda que é adequada a formação de Pel Provs Exp e sua utilização 

para o levantamento de dados, no ataque coordenado, devido ao seu baixo 

poder de choque? 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Não concordo nem discordo 

Discordo parcialmente 

Discordo totalmente 

 

6 Tendo em vista que os Pel Provs Exp do RC Mec  são constituídos pelos 03 

(três) Grupos de Exploradores (G Exp) dos pelotões do Esqd C Mec, num total 

de 13 Viaturas Blindadas de Reconhecimento Leves (VBRL) e que o Pel Exp 

dos RCC/RCB é constituído por 01 Gp Cmdo e 02 Gp Exp, num total de 06 

VBRL, o senhor considera que o Pel Provs Exp possui as mesmas 

capacidades de monitoramento de RIPI que o Pel Exp? Caso acredite que não 

possua, por favor explique por que. 

Possui capacidade maior 

Possui capacidade igual 

Possui capacidade menor 

Não possui capacidade 

 

7 O Sr já participou de adestramentos ou missões reais onde foi realizado o 

monitoramento de RIPI? 

Sim, de adestramentos 

Sim, de missões reais 

Não participei 

 

8 O Sr concorda que o Programa Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo 

e do Soldado de Cavalaria (PPQ 02/2), utilizado para a instrução dos militares 

do G Exp do Pel C Mec, contribui para seu preparo para o monitoramento de 

RIPI? 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Não concordo nem discordo 



Discordo parcialmente 

Discordo totalmente 

 

9 O Sr concorda que o emprego do Pel Provs Exp pode contribuir para a 

obtenção da consciência situacional do Cmt do RC Mec no ataque 

coordenado? 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Não concordo nem discordo 

Discordo parcialmente 

Discordo totalmente 

 

10 O Sr gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 

estudo? 

 

11  Informe o seu e-mail 



APÊNDICE C - Entrevista sobre o Pelotão Provisório de Exploradores 

 

A presente entrevista é parte integrante do Artigo Científico do Cap Cav 

Guilherme Lopes da Silva, cujo tema é O Emprego do Pelotão Provisório de 

Exploradores do RC Mec no monitoramento de Regiões de Interesse para a 

Inteligência (RIPI) para o Ataque Coordenado. 

No estudo, pretende-se analisar o emprego do Pelotão Provisório de 

Exploradores em monitoramento de RIPI, durante o ataque coordenado, como 

elemento para a obtenção da consciência situacional. 

Desde já, agradeço sua colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimento através dos contatos: 

Celular - (61)99307-3933 

E-mail - lopessilva.guilherme@eb.mil.br 

Guilherme Lopes da Silva (Capitão de Cavalaria - AMAN 2011)   

 

1 Quais as características mais relevantes do Pelotão de Exploradores 

(Pel Exp), na opinião do Sr? 

As principais características do Pel Exp são a sua mobilidade e flexibilidade, 

que permitem à fração realizar uma série de missões mesmo com limitações, 

como o poder de fogo e a dependência de apoio logístico, principalmente de 

suprimentos Cl III e IV. 

 

2 O Sr considera o Pelotão de Exploradores (Pel Exp) uma tropa apta a 

realizar o monitoramento de RIPI? Por quê? 

O Pelotão de Exploradores é apto a realizar monitoramento de RIPI, dada a 

sua mobilidade e o nível de instrução especializada dos seus integrantes em 

missões de reconhecimento. 

 

3 Como o Sr visualiza o monitoramento de RIPI pelo Pel Exp durante um 

ataque coordenado?  

O Pelotão de Exploradores poderá atuar auxiliando na correção de tiros de 

artilharia e morteiro ou mesmo monitorando as ações do inimigo como o 

movimento de tropas em reforço, por exemplo, mantendo desta forma o Cmt do 



Rgt atualizado quanto às evoluções no combate e facilitando o processo 

decisório.  

 

4 Com base em sua experiência no RC Mec, o Sr considera que o Pelotão 

Provisório de Exploradores (Pel Prov Exp) do RC Mec possui as mesmas 

capacidades de monitoramento de RIPI que o Pel Exp? Por quê? 

Acredito que não. Pela característica das missões desempenhadas pelo Pel 

Exp, a formação e adestramento dos seus militares exigem instruções mais 

específicas do que na formação dos integrantes do G Exp de um RC Mec. 

Apesar da semelhança na organização e material e até mesmo na parte 

técnica dos reconhecimentos realizados, o Pel Provs Exp necessitaria de 

alguns conhecimentos e também de módulos dentro da qualificação que 

permitissem aos Cmt das patrulhas e até mesmo de pelotão criar uma noção 

tática da fração e de como atuar em proveito do Regimento neste nível. 

 

5 Ainda com base em sua experiência no RC Mec, o Sr visualiza alguma 

dificuldade ou limitação para o emprego do Pel Prov Exp no 

monitoramento de RIPI?   

A principal dificuldade no meu entendimento seria na compreensão da 

dimensão da missão. Como abordado anteriormente, embora muitas técnicas 

de reconhecimento utilizadas na formação e adestramento dos Grupos de 

Exploradores e dos Pel Exp sejam as mesmas, o nível técnico do Pelotão de 

Exploradores é diferenciado pela natureza das missões que executa e pelo 

escalão ao qual atua em proveito. Pela própria característica da missão do 

Grupo de Exploradores inserido dentro de um Pelotão de Cavalaria 

Mecanizado, que tem como objetivo a busca pelo contato com o inimigo, a 

formação destes militares além de técnicas de reconhecimento privilegia a 

manobra e técnicas de engajamento, dada a complexidade das missões que 

pode realizar como Operações Ofensivas e Defensivas. 

 

6 O Sr acredita que o Pel Prov Exp, ao ser empregado no monitoramento 

de RIPI em um ataque coordenado, pode contribuir com a obtenção da 

consciência situacional do comandante do regimento? Por quê?   



Sim, acredito que pode colaborar, mesmo aquém em comparação com o 

Pelotão de Exploradores, por fatores já citados anteriormente. No entanto 

poderá informar quanto à movimentação de tropas inimigas durante um ataque 

coordenado, por exemplo, desta forma mantendo o Cmt de um Regimento 

atualizado e mais apto na condução do processo decisório.  

 

 

LUIQUE RODRIGO RODRIGUES BETTERVIDE - Cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE D - Entrevista sobre o Pelotão Provisório de Exploradores 

 

A presente entrevista é parte integrante do Artigo Científico do Cap Cav 

Guilherme Lopes da Silva, cujo tema é O Emprego do Pelotão Provisório de 

Exploradores do RC Mec no monitoramento de Regiões de Interesse para a 

Inteligência (RIPI) para o Ataque Coordenado. 

No estudo, pretende-se analisar o emprego do Pelotão Provisório de 

Exploradores em monitoramento de RIPI, durante o ataque coordenado, como 

elemento para a obtenção da consciência situacional. 

Desde já, agradeço sua colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimento através dos contatos: 

Celular - (61)99307-3933 

E-mail - lopessilva.guilherme@eb.mil.br 

Guilherme Lopes da Silva (Capitão de Cavalaria - AMAN 2011)   

 

1 Quais as características mais relevantes do Pelotão de Exploradores 

(Pel Exp), na opinião do Sr? 

Mobilidade. 

 

2 O Sr considera o Pelotão de Exploradores (Pel Exp) uma tropa apta a 

realizar o monitoramento de RIPI? Por quê? 

Com certeza, pois, apesar de todas as outras missões que lhe são atribuídas, o 

Pel Exp é uma peça que foi concebida para a consciência situacional do Cmt, 

como podemos observar logo na introdução do Caderno de Instrução de 

Pelotão de Exploradores: “O Pelotão de Exploradores veio dotar as unidades 

blindadas de um meio ágil e eficiente para aumentar a gama de informações 

que o comandante necessita para decidir, além de proporcionar economia dos 

meios de que dispõe.” 

 

3 Como o Sr visualiza o monitoramento de RIPI pelo Pel Exp durante um 

ataque coordenado?  

Com relação à técnica empregada, seria a mesma utilizada nas patrulhas de 

Rec ponto e observação. Com relação ao emprego no ataque propriamente 

dito, devido ao efetivo maior, tal emprego poderia ser fracionado, e parte da 



fração, em D-1 do dia do ataque, poderia ser lançada para realizar patrulhas e 

ocupar PO e executar o monitoramento de RIPI, principalmente para observar 

os movimentos da reserva inimiga no desenrolar do ataque, de forma a evitar a 

surpresa por parte do inimigo. Enquanto isso, a outra parte da fração poderia 

cumprir missões de apoio a tropa com balizamentos de itinerários, 

reconhecimentos de posições, ligações e vigilância. 

 

4 Com base em sua experiência no RC Mec, o Sr considera que o Pelotão 

Provisório de Exploradores (Pel Prov Exp) do RC Mec possui as mesmas 

capacidades de monitoramento de RIPI que o Pel Exp? Por quê? 

Acredito que as capacidades em termos de monitoramento sejam as mesmas, 

porém com um alcance maior, basicamente por possuírem mais meios e 

efetivo. Enquanto o Pelotão de Exploradores teria a capacidade de mobiliar e 

operar até três postos de observação para realizar o monitoramento de RIPI, o 

Pelotão Provisório, se fosse igualmente adestrado, teria o dobro dessa 

capacidade.  

  

5 Ainda com base em sua experiência no RC Mec, o Sr visualiza alguma 

dificuldade ou limitação para o emprego do Pel Prov Exp no 

monitoramento de RIPI?   

A única dificuldade que eu visualizo é com relação ao adestramento, pois 

dificilmente os RC Mec executam exercícios com formação de pelotões 

provisórios, pelo menos não me recordo. Ainda sobre o adestramento, acredito 

que os programas padrão de instrução de RC Mec não contemplem todas as 

missões do Pel Exp para o adestramento dos grupos de exploradores dos Pel 

C Mec. 

 

6 O Sr acredita que o Pel Prov Exp, ao ser empregado no monitoramento 

de RIPI em um ataque coordenado, pode contribuir com a obtenção da 

consciência situacional do comandante do regimento? Por quê?   

Sim, porque uma vez empregados no monitoramento ou observação de um 

determinado ponto, a missão principal desde elemento seria manter ligação 

constante com o escalão superior, informando o mesmo acerca das atividades 

ocorridas na área de responsabilidade a ele atribuída. Como foi dito no Estágio 



de Exploradores, “eles seriam os olhos do comando lançados em pontos 

importantes do terreno”. 

 

 

THALES ASSIS DOS SANTOS DORNELES - Cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE E - Entrevista sobre o Pelotão Provisório de Exploradores 

 

A presente entrevista é parte integrante do Artigo Científico do Cap Cav 

Guilherme Lopes da Silva, cujo tema é O Emprego do Pelotão Provisório de 

Exploradores do RC Mec no monitoramento de Regiões de Interesse para a 

Inteligência (RIPI) para o Ataque Coordenado. 

No estudo, pretende-se analisar o emprego do Pelotão Provisório de 

Exploradores em monitoramento de RIPI, durante o ataque coordenado, como 

elemento para a obtenção da consciência situacional. 

Desde já, agradeço sua colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimento através dos contatos: 

Celular - (61)99307-3933 

E-mail - lopessilva.guilherme@eb.mil.br 

Guilherme Lopes da Silva (Capitão de Cavalaria - AMAN 2011)   

 

1 Quais as características mais relevantes do Pelotão de Exploradores 

(Pel Exp), na opinião do Sr? 

Flexibilidade, capacidade de deslocamento com alto grau de sigilo e 

adaptabilidade. 

 

2 O Sr considera o Pelotão de Exploradores (Pel Exp) uma tropa apta a 

realizar o monitoramento de RIPI? Por quê? 

Sim. O Pel Exp possui, devido às suas características, a capacidade de se 

infiltrar sem ser percebido pelo inimigo, o que é essencial para a correta 

ocupação de uma posição para o monitoramento de RIPI. Além disso, se 

equipado corretamente, pode aumentar a capacidade do Cmt tático de intervir 

acertadamente no combate por meio de informações atualizadas e precisas 

sobre o inimigo. 

 

 

 

 



3 Como o Sr visualiza o monitoramento de RIPI pelo Pel Exp durante um 

ataque coordenado?  

O monitoramento de RIPI é essencial para o Cmt decidir com acerto, baseado 

nas diferentes L Aç que possam ser adotadas pelo Ini. Sem o monitoramento 

de RIPI essas L Aç são mais difíceis de serem interpretadas e dificultam a 

tomada de decisão. Durante um ataque coordenado o monitoramento de RIPI é 

essencial na tentativa de localizar a reserva inimiga e em que momento e local 

ela será empregada. Com essas informações o Cmt tático aumenta suas 

chances de obter sucesso em sua manobra. 

 

4 Com base em sua experiência no RC Mec, o Sr considera que o Pelotão 

Provisório de Exploradores (Pel Prov Exp) do RC Mec possui as mesmas 

capacidades de monitoramento de RIPI que o Pel Exp? Por quê? 

Sim. Acredito que o GE dos Pel C Mec, com equipamentos adequados como o 

Binóculo Termal, equipamentos rádio e de geolocalização, além do correto 

armamento e equipamentos de proteção individual já fazem na prática o 

monitoramento de RIPI na faixa de fronteira do MS. Acredito que essa 

capacidade já arraigada nos GE seria utilizada sem problemas por um Pel Prov 

Exp. 

  

5 Ainda com base em sua experiência no RC Mec, o Sr visualiza alguma 

dificuldade ou limitação para o emprego do Pel Prov Exp no 

monitoramento de RIPI?   

Acredito que um fator importante seja o efetivo empregado. No caso de um Pel 

Prov Exp deve-se distribuir corretamente a quantidade de RIPI pelo efetivo, 

evitando aglomerações desnecessárias que podem denunciar a posição de 

monitoramento. O efetivo empregado para monitoramento durante 48 horas é 

de 3 militares, com uma força de reação de 1 GC. 

 

6 O Sr acredita que o Pel Prov Exp, ao ser empregado no monitoramento 

de RIPI em um ataque coordenado, pode contribuir com a obtenção da 

consciência situacional do comandante do regimento? Por quê?   

Sim. O Cmt do Rgt deve ter o máximo de informações que conseguir para 

decidir onde e quando empregar seu ataque principal. Com o monitoramento 



de RIPI bem executado, o Cmt obterá informações essenciais como localização 

e valor da reserva, momento em que os meios logísticos se aproximam para 

ressuprir o Ini, presença do Cmt de fração Ini, entre outros, aumentando 

consideravelmente a oportunidade de obter sucesso em seu ataque. 

 

 

LUIS UMBERTO SILVA RODRIGUES FILHO - Cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE F - Entrevista sobre o Pelotão Provisório de Exploradores 

 

A presente entrevista é parte integrante do Artigo Científico do Cap Cav 

Guilherme Lopes da Silva, cujo tema é O Emprego do Pelotão Provisório de 

Exploradores do RC Mec no monitoramento de Regiões de Interesse para a 

Inteligência (RIPI) para o Ataque Coordenado. 

No estudo, pretende-se analisar o emprego do Pelotão Provisório de 

Exploradores em monitoramento de RIPI, durante o ataque coordenado, como 

elemento para a obtenção da consciência situacional. 

Desde já, agradeço sua colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimento através dos contatos: 

Celular - (61)99307-3933 

E-mail - lopessilva.guilherme@eb.mil.br 

Guilherme Lopes da Silva (Capitão de Cavalaria - AMAN 2011)   

 

1 Quais as características mais relevantes do Pelotão de Exploradores 

(Pel Exp), na opinião do Sr? 

Mobilidade e flexibilidade. 

 

2 O Sr considera o Pelotão de Exploradores (Pel Exp) uma tropa apta a 

realizar o monitoramento de RIPI? Por quê? 

Na atual organização, em material, da fração não considero. O Pelotão de 

Exploradores carece de viaturas mais apropriadas, garantindo mais mobilidade 

e mais furtividade. Além disso, a atual dotação da fração não garante 

monitoramento furtivo em distâncias seguras (ver sem ser visto). O 

equipamento rádio empregado pela fração de Exploradores também deveria 

ser revisto no caso de emprego em grandes distâncias e terrenos muito 

variados. 

 

3 Como o Sr visualiza o monitoramento de RIPI pelo Pel Exp durante um 

ataque coordenado?  

Em compartimentos que garantam a manutenção da consciência situacional do 

Cmt, principalmente para empregar a reserva em momentos adequados e 

contra atacar quando for o caso. A atual organização da fração não garante 



proteção e não oferece capacidade de detecção, identificação, correção e 

condução de fogos em distâncias adequadas. Se o combate for travado no 

período noturno, o emprego se torna ainda mais limitado atualmente. 

 

4 Com base em sua experiência no RC Mec, o Sr considera que o Pelotão 

Provisório de Exploradores (Pel Prov Exp) do RC Mec possui as mesmas 

capacidades de monitoramento de RIPI que o Pel Exp? Por quê? 

Não considero. O pelotão provisório é uma fração formada para uma missão 

específica e com um comando específico e temporário. Nesse caso, a fração 

deixa de trabalhar seu entrosamento e integridade, características relevantes 

para padronização de procedimentos (drills). A falta de Normas Gerais de Ação 

(drills) bem treinadas implica numa necessidade muito maior de coordenação 

de procedimentos e isso golpeia uma característica importante da fração, que é 

a flexibilidade. Além disso, as fontes de doutrina ainda falam muito pouco sobre 

o emprego de frações provisórias, o que não deixa muito claro como organizá-

las ou como prepará-las. 

  

5 Ainda com base em sua experiência no RC Mec, o Sr visualiza alguma 

dificuldade ou limitação para o emprego do Pel Prov Exp no 

monitoramento de RIPI?   

Sim. Falta de orientação doutrinária no sentido de como organizar (material) 

como preparar (pessoal e material) e como empregar; nada foi experimentado 

nesse sentido em missões reais, que seja do meu conhecimento, com 

resultados tangíveis; a capacidade de conduzir um adequado processo de 

engajamento pela fração em tela é extremamente limitada, visto que somente 

consegue enxergar até o limite das lentes binoculares previstas para Unidades 

Mecanizadas, e já bastante defasadas em suas capacidades; falta de 

capacidade de monitoramento noturno; inexistência de proteção blindada, 

mobilidade limitada por pneus inadequados. 

 

6 O Sr acredita que o Pel Prov Exp, ao ser empregado no monitoramento 

de RIPI em um ataque coordenado, pode contribuir com a obtenção da 

consciência situacional do comandante do regimento? Por quê?   



Na atual configuração, organização e preparo não. A fração carece de 

capacidades, que perdeu em função da obsolescência de seu material, ou que 

nunca teve. Estão entre elas: monitoramento e combate noturno, mobilidade 

através campo, detecção, identificação, condução de tiro, correção de tiro, 

proteção, furtividade, comunicações amplas. 

 

 

IGOR SAUCHA - Cap 
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