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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho consiste em analisar o atuação do Pelotão de Exploradores (Pel Exp) do 
Esquadrão de Cavalaria Leve (Esqd C L), integrante de uma Força-Tarefa Aeromóvel (FT Amv), como 
meio de obtenção de dados sobre o inimigo durante uma operação de manutenção de uma cabeça-
de-ponte aeromóvel (cbça-pnt Amv). Busca-se analisar suas capacidades para este tipo de operação, 
realizar uma síntese da doutrina hoje vigente no Exército Brasileiro de emprego desta fração, com 
uma análise da organização e meios disponíveis dentro desta tropa. A produção deste artigo, de 
cunho exploratório, se baseou na pesquisa de manuais de campanha, artigos científicos, internet, 
Relatórios de Informação Doutrinários e entrevistas. Foi aplicado um questionário com integrantes e 
ex-integrantes do Esqd C L e uma entrevista com um antigo Comandante do Esqd e com um antigo 
Oficial de Operações. A pesquisa cunha-se nas diretrizes de emprego lavradas na doutrina vigente, 
voltadas para aplicação em uma operação defensiva de uma Força-Tarefa Aeromóvel, propondo, ao 
final, uma readequação e atualização da Doutrina para o emprego desta fração em operações 
defensivas integrando as FT Amv, onde a forma de emprego mais adequada das frações do Esqd foi 
a frente da defesa circular da cabeça-de-ponte aeromóvel. 

 
Palavras-chave: Pelotão de Exploradores. Força-Tarefa Aeromóvel. Operações Defensivas. 
Esquadrão Cavalaria Leve. 

 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this work is to analyze the performance of the Platoon of Explorers (Pel Exp) of the 
Light Cavalry Squadron (Esqd C L) member of an Aeromobile Task Force (FT Amv) as a means of 
obtaining data on the enemy during a maintenance operation of an aeromobile bridgehead (cbça-pnt 
Amv), analyzing its capabilities for this type of operation, making a synthesis of the doctrine currently 
in force in the Brazilian Army of employment of this fraction , with an analysis of the organization and 
means available within this troop. The production of this exploratory article was based on the research 
of campaign manuals, scientific articles, Internet, Doctrinal Information Reports and interviews. Was 
applied a questionnaire with members and former members of Esqd C L and an interview with aformer 
Commander of the Esqd and with a former Operations Officer The research is based on the 
employment guidelines drawn up in the current doctrine, aimed at applying in a defensive operation of 
an Aeromobile Task Force, proposing at the end of this work a readjustment and updating of the 
Doctrine for the use of this fraction in defensive operations integrating the FT Amv,where the most 
appropriete form of use of the Esqd fractions was the front of the circular bridgehead circular defense. 
 

 
Keywords: Platoon of Explorers. Light Cavalry Squadron. Aeromobile Task Force. Defensive 
Operations.

                                            
*1  Capitão da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) em 2010.  
**2Capitão da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) em 2008. Mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (ESAO) em 2020. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

De forma coerente com os novos desafios do combate moderno e consciente 

da urgência em atualizar os conceitos doutrinários de emprego da Força Terrestre (F 

Ter), o Exército Brasileiro (EB) vem utilizando, cada vez mais, suas Forças de 

Emprego Estratégico (FEE). Neste contexto, a Bda Inf L (Amv) apresenta-se como 

uma destas Forças de Emprego Estratégico de ponta na Doutrina Militar Terrestre 

atual (BRASIL, 2017).        

Empregada sobretudo no contexto de operações ofensivas, a Brigada de 

Infantaria Leve (Aeromóvel) é ordinariamente utilizada para garantir objetivos à 

retaguarda das linhas defensivas do inimigo. 

Atualmente, busca-se a conquista ou a destruição imediata de objetivos 

estratégicos para retirar a capacidade do inimigo em prosseguir no combate e reduzir 

as perdas humanas (BRASIL, 2017). Neste contexto, as Operações Aeromóveis (Op 

Amv) crescem de importância juntamente com as ações de blindados e fogos maciços 

em profundidade. O emprego do meio aéreo orgânico permite à F Ter multiplicar o 

seu poder de combate (BRASIL, 2017). 

Operações Aeromóveis são aquelas realizadas por forças de helicópteros (F 

Helcp) e/ou forças-tarefas aeromóveis, e  visam a execução de operações de 

combate, de apoio ao combate e de apoio logístico em benefício de determinado 

elemento da F Ter (BRASIL, 2017). Estas são consideradas operações 

complementares, ou seja, são destinadas a ampliar, aperfeiçoar e/ou complementar 

as operações básicas nas situações de guerra e não guerra, a fim de maximizar a 

aplicação dos elementos do poder de combate terrestre (BRASIL, 2017). 

Em um quadro de Op Amv, o Assalto Aeromóvel (Ass Amv) é a operação na 

qual uma FT Amv, sob o comando de uma Força de Superfície (F Spf), desloca tropa 

adestrada e equipada visando à conquista e manutenção de regiões do terreno e à 

participação na destruição de forças inimigas (BRASIL, 2017). 

Dentro do Assalto Aeromóvel existe a fase defensiva desta parte da manobra, 

chamada de operação de manutenção da cabeça-de-ponte-aeromóvel (cbça-pnt-

Amv). Nela, após conquistar o objetivo elencado, a FT Amv, estabelece uma defesa 

circular no entorno do objetivo já conquistado e ali permanece até a chegada de uma 

força de junção (BRASIL, 2017). 
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As tropas de Infantaria Leve, em particular da Brigada de Infantaria Leve 

Aeromóvel, são as mais aptas para executar o Ass Amv (BRASIL, 2017). Apesar de 

sua aptidão para o Ass Amv devido às peculiaridades de sua estrutura organizacional, 

do seu material (particularmente o armamento e equipamento) e do adestramento 

específico, as forças de Infantaria Leve Aeromóvel apresentam as seguintes 

limitações quanto ao seu emprego nessa operação: 

 

1. vulnerabilidade à execução de operações em terrenos abertos; 
2. mobilidade tática restrita (equivalente à mobilidade do homem a pé), após 
o desembarque das aeronaves; 
3. reduzido apoio de fogo orgânico; 
4. transporte orgânico destinado, basicamente, ao comando e controle, ao 
apoio de fogo e ao apoio logístico, repercutindo nas ações dentro da cabeça 
de ponte aérea e nas ações após a substituição; 
5. baixa ação de choque (BRASIL, 2017, p. 2-25). 

 

Neste contexto, surgem as frações de Cavalaria de forma suprir as 

necessidades da FT Amv durante as Op Amv através de suas características, dos 

quais se destacam sua mobilidade tática, alto poder de fogo e ação de choque são as 

capacidades que faltava à tropa em questão. 

Entretanto, o papel a ser desempenhado pela Cavalaria nesta fase da 

Operação ainda permanece indefinido. O emprego do Pelotão de Exploradores (Pel 

Exp), fração orgânica do Esquadrão de Cavalaria Leve (Esqd C L) que integra uma 

Força-Tarefa Aeromóvel, vem se alternando com o emprego Pelotão de 

Reconhecimento (Pel Rec), orgânico dos Batalhões de Infantaria Leve (BIL), nas 

tarefas de reconhecimento e segurança durante a operação de manutenção da 

cabeça-de-ponte aeromóvel (BRASIL, 2019). 

Neste contexto, missões atribuídas, ora ao Pelotão de Exploradores, ora 

atribuída ao Pelotão de Reconhecimento, é o monitoramento de Regiões de Interesse 

Para Inteligência (RIPI) e o levantamento de dados sobre o inimigo que se aproxima 

da cabeça-de-ponte (BRASIL, 2019). 

Entretanto, no âmbito do Exército Brasileiro, a tropa convencional, que em sua 

concepção de criação, possui as melhores capacidades de reconhecer, vigiar e cobrir 

grandes distâncias no campo de batalha e, assim, obter dados sobre o inimigo, é a 

tropa de Cavalaria Mecanizada (C Mec).  O Pelotão de Exploradores do Esquadrão 

de Cavalaria Leve foi criado com os mesmos propósitos das tropas de Cavalaria 
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Mecanizada, com as adaptações necessárias para ser helitransportado, razão de ser 

da Brigada Aeromóvel. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

Atualmente, observa-se que o Esqd C L, integrante da Brigada de Infantaria 

Leve (Aeromóvel), vem sendo empregado em missões bem diferentes daquelas 

atribuídas a outras tropas de reconhecimento da Cavalaria, em especial durante a 

fase de manutenção da cabeça-de-ponte aeromóvel. O fato de o manual de campanha 

do Esquadrão ainda estar em fase de aprovação junto ao Centro de Doutrina do 

Exército contribui para que as missões atribuídas ao Esquadrão não sejam bem 

definidas. Neste contexto, o Pelotão de Reconhecimento, orgânico dos Batalhões de 

Infantaria Leve, se alterna com os Pelotões de Exploradores do Esquadrão nas 

atividades de Reconhecimento e Segurança em prol das Forças-Tarefas Aeromóveis. 

Atribuir a uma tropa especialista em reconhecimento e segurança missões 

secundárias e que não busque alcançar o máximo destas capacidades vem se 

tornando uma constante dentro das Forças-Tarefas Aeromóveis. A busca de dados 

sobre o inimigo tem sido relegada a segundo plano ou sendo atribuída a outras tropas 

menos vocacionadas durante as operações de manutenção de cabeça-de-ponte 

aeromóvel.  

 Em um ambiente operacional tão incerto, como no caso de uma cabeça-de-

ponte aeromóvel, do qual o inimigo pode surgir de todas as direções e com um poder 

de combate inesperado, é desejoso que sejam empregadas tropas cujo fim específico 

seja a busca por informações sobre o Inimigo que se aproxima.  

Não há um consenso entre os atuais manuais de campanha sobre qual tropa 

seria a mais apta a ser utilizada como o vetor de inteligência do comando da Força-

Tarefa Aeromóvel durante a manutenção da cabeça-de-ponte aeromóvel. Os Pelotões 

de Reconhecimento dos Batalhões de Infantaria Leve e os Pelotões de Exploradores 

do Esquadrão vêm se alternando na referida tarefa sem uma definição sobre qual 

tropa deve ficar encarregada de tal atividade e qual delas possui as melhores 

capacidades para o cumprimento de tal missão. 

 Em face disto, a presente pesquisa tem como questionamento principal: a 

forma de atuação dos Pelotões de Exploradores do Esqd C L na obtenção de dados 
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sobre o inimigo, em proveito do comando de uma Força-Tarefa Aeromóvel, durante a 

manutenção de uma cabeça-de-ponte aeromóvel, é adequada?  

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral  
 

Tem-se como objetivo geral analisar a atuação do Pelotão de Exploradores na 

obtenção de dados referentes ao inimigo durante a operação de manutenção da 

cabeça-de-ponte aeromóvel.  

 

1.2.1.1 Objetivos Específicos 
 

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

formulados: 

a) descrever quais atividades o Pelotão de Exploradores desempenha na 

defesa circular da cabeça-de-ponte aeromóvel para obter informações e dados sobre 

o inimigo; 

b) apresentar a doutrina vigente sobre a obtenção de informes durante a defesa 

circular na cabeça-de-ponte aeromóvel (o uso alternado do Pelotão de exploradores 

e do Pelotão de Reconhecimento); 

c) apresentar uma proposta de emprego do Pelotão de Exploradores na 

manutenção da cabeça-de-ponte aeromóvel para obter os dados referentes ao 

inimigo; 

d) comparar o uso do Pelotão de Exploradores do Esquadrão e do Pelotão de 

Reconhecimento dos Batalhões de Infantaria Leve nas atividades de obtenção de 

dados sobre o inimigo;e 

e) realizar uma análise da forma de emprego do Pel Exp do Esqd C L com base 

nos meios existentes em Quadro de Dotação de Material Previsto na Organização 

Militar. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

A presente pesquisa trata de um assunto que, notoriamente, apresenta uma 

lacuna no conhecimento. Durante uma operação de manutenção de cabeça-de-ponte 

aeromóvel, é preciso que se aproveite ao máximo as capacidades das tropas que 

executem esta missão. Operar na retaguarda das linhas inimigas é uma situação de 

extremo perigo; missões muito bem definidas para as tropas empenhadas são fatores 

preponderantes ae sucesso; e estabelecer quais missões específicas a tropa de 

Cavalaria desempenhará é vital para o sucesso das operações aeromóveis.  

 A presente pesquisa trata a temática sob a perspectiva da Doutrina Militar 

Terrestre, de forma a entender quais são as principais necessidades verificadas 

durante o planejamento do comandante tático para, assim, realizar uma operação de 

manutenção da cabeça-de-ponte aeromóvel que aumente a consciência situacional 

do comandante da Força-Tarefa em questão.  

 O trabalho busca demonstrar e valorizar o emprego do Pelotão de 

Exploradores na busca de dados referentes ao inimigo durante a defesa circular da 

cabeça-de-ponte aeromóvel, atividade cerne das tropas de reconhecimento da Arma 

de Cavalaria. 

O presente artigo busca, ainda, direcionar o planejamento dos comandantes 

das FT Amv, de modo a evitar a duplicidade de missões entre os Pelotões de 

Exploradores e os Pelotões de Reconhecimento nesta parte da manobra. 

 

2 METODOLOGIA 
 

O referido artigo foi confeccionado através de uma pesquisa exploratória de 

diversas fontes bibliográficas oficiais, com base em renomados autores do assunto 

em referência presentes em diferentes sítios na internet, e de Relatórios de 

Informação Doutrinárias Operacionais, de modo a comprovar a problemática e a 

importância do assunto. Também, foram introduzidas perspectivas e experiências de 

diversos militares que desempenharam funções operacionais no 1º Esquadrão de 

Cavalaria Leve nas Operações Além da Vanguarda e Agulhas Negras, nas quais as 

operações aeromóveis são amplamente empregadas.  
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Inicialmente, apresenta-se as formas atuais de emprego do Pelotão de 

Exploradores em uma operação de manutenção de cabeça-de-ponte aeromóvel. 

Seguido disto apresenta-se algumas situações onde o Cmt de uma FT Amv deu ao 

Pelotão de Reconhecimento dos Batalhões de Infantaria Leve a missão de obter 

informações do Inimigo. Após, compara-se as características, peculiaridades, 

potencialidades e deficiências desta tropa e do Pelotão de Exploradores do Esqd para 

cumprir tais tarefas. 

Por último, realiza-se a discussão dos resultados obtidos por meio do confronto 

entre a pesquisa bibliográfica e os ensinamentos registrados por meio das pesquisas, 

de forma a se levantar possíveis respostas às questões propostas. 

No que tange à abordagem do problema, utiliza-se majoritariamente a forma 

qualitativa. Valeu-se do método indutivo de consolidação do conhecimento para o 

confronto das entrevistas exploratórias, dos questionários e da coleta documental, na 

busca por alcançar o objetivo geral da presente pesquisa. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Inicia-se o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, a 

fim de viabilizar a solução do problema colocado. A revisão teórica foi baseada na 

literatura do período de dezembro de 2004 a dezembro de 2019, delimitação esta que 

baseou-se no momento em que o Esqd C L passou a pertencer à 12ª Bda Inf L (Amv).  

O limite anterior foi determinado almejando incluir as análises sobre o emprego 

do Esqd C L em Op Amv no âmbito da 12ª Bda Inf L (Amv), bem como colher lições 

aprendidas neste tipo de operação desde a inclusão da Esqd C L nesta tropa de 

emprego estratégico. 

A revisão ocorreu através de buscas no BDEx e Sistema de Monografias e 

Teses do Exército Brasileiro, em periódicos, livros, arquivos, relatórios e revistas 

nacionais de assuntos militares.  

Foram utilizadas as palavras-chave “Pelotão de Exploradores”, “Força-Tarefa 

Aeromóvel”, “Operações Defensivas”, “Esquadrão Cavalaria Leve” e “manutenção de 

cabeça-de-ponte”, sendo selecionados apenas os artigos em inglês e português. As 

fontes de busca foram complementadas pela coleta de manuais de campanha do EB 

referentes ao tema. 
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Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações defensivas e aeromóveis, tendo em vista o objetivo do artigo. 

a. Critérios de inclusão:  

- Estudos publicados em português e inglês relacionados a operações 

aeromóveis, operações defensivas, segurança e cabeça-de-ponte aeromóvel; 

- Manuais doutrinários do Exército Brasileiro e do Exército dos EUA. 

 b. Critério de exclusão:  

- Estudos do Exército Brasileiro sobre Operações Aeromóveis publicados antes 

do Esqd C L pertencer à 12ª Bda Inf L (Amv). 

           

2.1.1  Coleta De Dados 
 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados através da realização de 

entrevistas e questionários. Estes foram elaborados e direcionados a elementos que 

desempenharam funções de comando nos Pelotões de Exploradores do Esquadrão 

de Cavalaria Leve em adestramentos no contexto de operações de manutenção de 

cabeça-de-ponte aeromóvel. 

O universo reduzido justifica-se pela experiência e capacidade da amostra da 

pesquisa, sendo essencial para esta a vivência em operações aeromóveis no âmbito 

da 12ª Bda Inf L (Amv). 

 

2.1.1.1 Entrevistas 
 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas com os seguintes especialistas, em ordem 

cronológica de execução (ver Quadro 1). 

 

Nome Justificativa 

RAFAEL BARBOSA PEREIRA – Maj 
Cav EB 

Experiência como Comandante do  Esqd C 
L  nos anos de 2017 e 2018 

ODAIR DE JESUS JR- Cap Cav 
Experiência como Oficial de Operações do  

Esqd C L  nos anos de 2017 e 2018 
QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 
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Com base nessas experiências, o trabalho direciona-se para a modernização e 

o aperfeiçoamento da doutrina de emprego do Pelotão de Exploradores do Esquadrão 

de Cavalaria Leve em uma operação de manutenção de uma cabeça-de-ponte, na 

qual esta fração desempenha o papel principal de buscar os dados sobre o inimigo 

que se aproxima da Zona de Ação de uma Força-Tarefa Aeromóvel, aumentando a 

consciência situacional do comandante desta Força. 

 

2.1.1.2 Questionário 
 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais e sargentos 

que exerceram a função de Comandante de Pelotão, Adjunto de Pelotão e 

Comandante de Grupo de Exploradores entre os anos de 2015 e 2019, participantes 

Operações Além da Vanguarda e Agulhas Negras, ocorridas anualmente no 

cronograma de atividades da 2ª Divisão de Exército (comando enquadrante da 12ª 

Bda Inf L Amv). O estudo foi limitado particularmente a 15 oficiais e sargentos da Arma 

de Cavalaria oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de 

Sargento das Armas, respectivamente, devido à sua formação mais completa e 

especialização para o comando das pequenas frações. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 As pesquisas sobre o possível emprego do Esqd C L como o principal meio de 

obtenção de dados sobre o inimigo nas operações de manutenção de cabeça-de-

ponte aeromóvel buscou verificar se esta fração possui as características necessárias 

para ser lançada à frente da defesa circular do entorno da cabeça-de-ponte 

aeromóvel. Atuando o mais à frente possível das tropas que realmente defendem o 

objetivo anteriormente conquistado, os Pelotões de Exploradores dariam o primeiro 

alerta ao Comando da Força-Tarefa Aeromóvel sobre a aproximação de um inimigo 

que se movimentaria com o intuito de contra-atacar para reconquistar o objetivo 

perdido no assalto aeromóvel. 

Outro fato a se destacar é que os Pelotões de Exploradores teriam condições 

de mobiliar Postos Avançados de Combate à frente das defesas preparadas pelas 
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companhias de Infantaria dos Batalhões. Esse emprego dual não comprometeria 

nenhuma das missões do Esquadrão 

Atuando à frente da defesa circular, o Esquadrão seria também a tropa 

encarregada de realizar a Junção com as tropas aliadas que atingiriam a cabeça-de-

ponte. 

Alguns aspectos doutrinários têm influência direta sobre os resultados. 

Analisando a composição do Pelotão de Exploradores, pode-se verificar a mobilidade 

que esta tropa possui. 

                

 

Figura 1 – Composição do Pelotão de Exploradores 
Fonte:  RIDOP 1° Esqd C L 2017 

 

 

A pergunta 04 do questionário (gráfico 01) buscou evidenciar dados acerca da 

mobilidade que o Pelotão de Exploradores possui foram os seguintes: todos aqueles 

militares questionados sobre a mobilidade do Pelotão de Exploradores acreditam que 

esta fração possui mobilidade suficiente para monitorar RIPI à frente da cabeça-de-

ponte aeromóvel, dando o alerta oportuno ao comando da Força-Tarefa Aeromóvel. 

Um dos entrevistados, o Cap Cav Odair de Jesus Jr, Oficial de Operações do 

Esquadrão, inclusive afirmou que a missão de monitoramento de RIPI deve ser a 

missão principal do Pelotão de Exploradores durante a Operação de manutenção de 

cabeça-de-ponte aeromóvel. Ele acredita que a semelhança do Pelotão de 
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exploradores com Pelotão de Cavalaria Mecanizado, dá a essa fração as condições 

de um eficaz monitoramento de RIPI, assim como obter os dados sobre o Inimigo 

necessários ao comando da FT Amv> 

 

          

 

GRAFICO 1 – Avaliação da mobilidade do Pelotão de Exploradores 
Fonte: O autor 

 

 

Atuar isolado à frente de outras tropas faz com que o Pelotão de Exploradores 

necessite de um alto poder de fogo tanto para sua própria segurança, quanto para 

deter, mesmo que momentaneamente, o avanço do inimigo. Informar ao comando da 

Força-Tarefa Aeromóvel e fazer o Inimigo cessar seu movimento e se desdobrar para 

esclarecer são os objetivos do Pelotão de Exploradores ao utilizar seu poder de fogo. 

Isso dá o tempo necessário para que o comando da Força-Tarefa Aeromóvel analise 

o inimigo que se aproxima, elabore um plano de ação coerente com aquilo que se 

deseja e tome a decisão mais acertada acerca do que realmente seria a melhor linha 

de ação pra fazer frente a essa ameaça que se aproxima do objetivo que ela defende. 

Analisando o armamento orgânico do Pelotão de Exploradores, pode-se verificar o 

seu poder de fogo (ver Quadro 2). 
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 Quadro 2 – Quantidade de Armamento Coletivo por Viatura do Pelotão de Exploradores 
 Fonte: RIDOP 2017 1º Esqd C L 

 

 

Coerente com os dados do Quadro 2, o gráfico ilustra os resultados acerca do 

poder de fogo que o Pelotão de Exploradores possui. Demonstra que a maioria dos 

entrevistados e questionados acredita que esta fração possui o poder de fogo 

necessário para atuar à frente da defesa circular da cabeça-de-ponte. Dentre todas 

as tropas da brigada, seria a de Cavalaria a mais apta a atuar isolada fornecendo o 

alerta oportuno ao comando da FT Amv sobre a aproximação inimiga (ver Gráfico 2 

abaixo). 
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GRAFICO 2 – Avaliação do poder de fogo do Pelotão de Exploradores 
Fonte: O autor 

 

Em uma Operação de manutenção de cabeça-de-ponte aeromóvel, onde há  

escassez de meios e de pessoal, normalmente uma mesma tropa fica responsável 

por desempenhar mais de uma atividade ao mesmo tempo. Foram elencadas algumas 

missões normalmente atribuídas ao Pelotão de Exploradores durante esta manobra 

de forma a verificar quais delas seriam cumpridas com eficiência por estes enquanto 

o mesmo monitorassem Regiões de Interesse para Inteligência. As tarefas que a 

maioria dos entrevistados elencaram foram o patrulhamento da Linha de 

Reconhecimento e Segurança, o retardamento da força inimiga que viesse a incidir 

na defesa circular da cabeça-de-ponte e a junção com a tropa que viesse a ser 

acolhida. 

Das três missões que foram apontadas pelos militares entrevistados, duas são 

possíveis de serem cumpridas concomitantemente com a missão de monitoramento 

de RIPI:  retardamento da força inimiga que viesse a incidir na defesa circular da 

cabeça-de-ponte e a junção. 

Em consonância com os dados acima desritos,o Gráfico 3 demonstra o 

resultados sobre quais tarefas seriam possíveis de serem executadas pelo Pelotão de 

Exploradores concomitantemente ao monitoramento de RIPI durante a operação de 

manutenção da cabeça-de-ponte aeromóvel: 
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GRAFICO 3 – Missões possíveis de serem executadas pelo Pelotão de Exploradores na cabeça de-
ponte Amv 
Fonte: O autor 

 

Neste mesmo contexto conforme ilustra o gráfico 4, para a totalidade dos 

militares questionados na presente pesquisa, a junção também seria outra missão 

para a qual o Pelotão de Exploradores seria a tropa mais apta a executar juntamente 

com o monitoramento de RIPI.  

            

GRÁFICO 4 – Opinião dos entrevistados sobre a possibilidade do Pel Exp executar a Junção 
Fonte: O autor 

 

O major Rafael Barbosa Pereira, antigo comandante do Esquadrão de 

Cavalaria Leve, afirma em sua entrevista que o Pelotão de Exploradores é a tropa 

mais apta a desempenhar a tarefa de monitoramento de RIPI pelo fato de que tal 

atividade estar incorporada às atividades desempenhadas pelas frações de Cavalaria, 
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o que alia-se à natureza e às características da tropa, como a mobilidade e ação de 

choque.  

Ele considera a tarefa de mobiliar Postos Avançados de Combate à frente da 

defesa circular da cabeça-de-ponte uma missão apropriada para as tropas do 

Esquadrão, pois estas possuem grande mobilidade e poder de fogo, principalmente 

no contexto das tropas aeromóveis.   

O major Rafael afirmou, também, que, caso o Cmt FT Amv opte por colocar o 

Pelotão de Exploradores em Reserva ou integrando a defesa circular da cabeça-de-

ponte aeromóvel, este estaria abdicando de desfrutar de todas as capacidades e 

possibilidades que somente este Pel possui, ao mesmo tempo que emprega em 

Reserva sua fração com maior poder de combate numa tarefa que não é a principal.  

Em relação ao QDM para a maioria da amostra, o Pelotão de Exploradores 

carece de meios optrônicos para levantar os dados referentes ao inimigo que se 

aproxima da defesa circular da cabeça-de-ponte aeromóvel. O gráfico 5 aponta que 

66% dos militares questionados consideravam que o pelotão carecia dos meios 

optrônicos necessários ao desempenho de suas funções.  

  

            
GRAFICO 5 – Opinião dos ouvidos sobre a disponibilidade de meios optronicos do Pelotão de 
Exploradores 
Fonte: O autor 

 

Tropas de reconhecimento de todo mundo tem buscado cada vez mais se 

equipar com meios que permitam-lhes enxergar a noite e o mais longe possível. Os 

Pelotões de Exploradores não possuem em sua dotação os meios optronicos que 

outras tropas da mesma natureza possuem.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre a atuação do Esquadrão de Cavalaria Leve na obtenção de dados 

referentes ao inimigo durante a operação de manutenção da cabeça-de-ponte 

aeromóvel.  

A revisão da literatura e os questionários aplicados aos integrantes e ex-

integrantes do Esquadrão de Cavalaria Leve confirmaram que o poder de fogo e a 

mobilidade dos Pelotões de Exploradores conferem a este as características 

essenciais para que opere à frente do perímetro defensivo da cabeça-de-ponte 

aeromóvel, sendo a primeira tropa a ter contato com inimigo que se aproxima.  

O Pelotão de Exploradores é capaz de fazer um inimigo cessar seu movimento 

e desdobrar para esclarecer a situação, dando ao comando da FT Amv o tempo 

necessário para se preparar para repelir um possível contra-ataque. Neste mesmo 

tempo, atualiza o escalão superior sobre os dados acerca do inimigo. 

Este estudo concluiu que utilizar o Pelotão de Exploradores à frente da cabeça-

de-ponte aeromóvel, para buscar o contato com inimigo, na coleta de informações 

sobre este ou aguardar a chegada de Força de Junção, é a forma mais adequada  de 

aproveitar as potencialidades desta tropa. 

 Ademais, o Pelotão de Exploradores ainda carece de meios optrônicos para 

ampliar sua capacidade de monitoramento, especialmente durante à noite. Estes 

meios são essenciais para uma tropa de reconhecimento. 

Concluiu-se, portanto, que a melhor forma de se empregar o Esquadrão de 

Cavalaria Leve, por meio de seus Pel Exp, durante uma Operação de Manutenção de 

uma cabeça-de-ponte aeromóvel é à frente do perímetro defensivo da Força-Tarefa. 

Ficariam encarregados de dar o alerta oportuno ao comando da FT Amv sobre a 

aproximação inimiga, e retardariam essa Força com seus próprios meios e, caso não 

haja a aproximação inimiga, mas sim da Força de Junção, eles seriam as tropas da 

Brigada Aeromóvel responsáveis por executar a Operação de Junção.  
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ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

2020  
 
 

Título do Trabalho: O EMPREGO DO ESQUADRÃO DE CAVALARIA LEVE NA 

OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O INIMIGO, EM OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

DE CABEÇA-DE-PONTE AEROMÓVEL 

 

Autor: CAP CAV LEANDRO SAMPAIO AGUIAR DO NASCIMENTO 

Ano: 2020  

 

a) Proposta de acréscimo de subitem “ Posição do Pelotão de Exploradores na 

Ocupação de Postos Avançados de Combate na Operação de Manutenção de 

cabeça-de-ponte Aeromóvel”  ao Cap 06, Art II, Item 6-6 (FORÇAS DE SEGURANÇA), 

da IP XX- O Esquadrão de Cavalaria Leve  
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APÊNDICE A - ENTREVISTA 
 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Cav Leandro Sampaio Aguiar do Nascimento cujo tema é: o emprego 

do esquadrão de cavalaria leve, na obtenção de dados sobre o inimigo em operações 

de manutenção de cabeça-de-ponte aeromóvel. Pretende-se, através das 

informações levantadas na presente entrevista, Analisar a atuação do Pelotão de 

Exploradores na obtenção de dados referentes ao inimigo durante a operação de 

manutenção da cabeça-de-ponte aeromóvel. 

Sua Colaboração irá contribuir sobremaneira para a referida atividade. 

Leandro Sampaio Aguiar do Nascimento (Capitão de Cavalaria - AMAN 2010)  

Celular: (24) 99236-3195 

E-mail: leandrosampaio04@hotmail.com 

A entrevista é destinada a dois ex-integrantes do 1º Esquadrão de Cavalaria 

Leve , que participaram das Operações Além da Vanguarda e Agulhas Negras entre 

os anos de 2015 e 2019, nas funções de Comandante do Esquadrão de Cavalaria 

Leve e Oficial de Operações do Esquadrão de Cavalaria Leve . AEROMÓVEL!!! 

 

1. Qual função o Senhor desempenhou nos anos em que integrou o 1º 

Esquadrão de Cavalaria Leve? 

 

2. Quais Operações Aeromóveis o Senhor participou nas funções descritas 

acima? 

 

3. Quais missões o senhor já recebeu do Comando da Força-Tarefa Aeromóvel 

numa Operação de Manutenção de cabeça-de-ponte aeromóvel? 

mailto:leandrosampaio04@hotmail.com
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5. Quais dessas missões o senhor considera mais adequada às características 

do Pelotão de Exploradores e consequentemente à uma tropa de Cavalaria? 

 

6. O Pelotão de Reconhecimento dos Batalhões de Infantaria Leve costumam 

receber do Comando da Força-Tarefa Aeromóvel algumas missões, numa Operação 

de Manutenção de cabeça-de-ponte aeromóvel, que normalmente seriam designadas 

à uma tropa de Cavalaria. O Sr já presenciou isso alguma vez? Qual foram essas 

missões? 

 

7. Qual missão o senhor recebeu do Comando da Força-Tarefa Aeromóvel, 

quando o Pelotão de Reconhecimento recebeu as missões que normalmente seriam 

de uma tropa de Cavalaria? 

. 

8.  O Senhor considera a missão de reforçar as SU que compõe uma defesa 

circular, a mais apta para um Pelotão de Exploradores? Por que? 

 

9. O Senhor considera a missão de Patrulhamento das Linhas de 

Reconhecimento e Segurança, a mais apta para um Pelotão de Exploradores? Por 

que?   

 

10. O Senhor considera a missão de Reserva, a mais apta para um Pelotão de 

Exploradores? Por que? 

 

11.  O senhor considera a missão de mobiliar um Posto Avançado de Combate, 

a mais apta para um Pelotão de Exploradores? Por que? 

 

12. O senhor considera a missão de monitorar Regiões de Interesse para a 

Inteligencia, a mais apta para um Pelotão de Exploradores? Por que? 

 

13.  O senhor acha que o Pelotão de Exploradores é capaz de monitorar 

quantos eixos / frente? 
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14.  Em alguma ocasião, o alerta que o Pelotão de Exploradores deu ao 

Comando da Força-Tarefa Aeromóvel sobre a aproximação do Inimigo, foi decisiva 

para o sucesso da Operação de manutenção da cabeça-de-ponte aeromóvel? 

 

15.  Operações aeromóveis são realizadas em regiões á retaguarda do Inimigo, 

onde a imprevisibilidade sobre o Inimigo é muito grande. O senhor considera que uma 

Força-Tarefa Aeromóvel deva possuir um vetor de inteligência e de obtenção de 

dados sobre o inimigo bem definido neste tipo de operação? 

 

16.  O senhor considera as tropas de Cavalaria, e consequentemente o Pelotão 

de Exploradores, as mais aptas a serem este vetor de inteligência e de obtenção de 

dados sobre o inimigo? 

 

17. Quais missões o sr já executou concomitantemente durante uma operação 

de manutenção de cabeça-de-ponte aeromóvel? 

 

18.  Quais delas o senhor julga que poderiam ser executadas mantendo a 

eficiência no seu cumprimento? Porque? 

 

19. Quais missões o sr considera ser possível executar, dentre aquelas que o 

sr já elencou, quando o Pelotão de Exploradores tinha como missão monitorar RIPIS 

à frente da defesa circular da cabeça-de-ponte aeromóvel? Por que? 

 

20. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma experiência sua, em 

participações em operações de manutenção de cabeça-de-ponte aeromóvel, a 

presente entrevista? 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 
 

 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Cav Leandro Sampaio Aguiar do Nascimento cujo tema é: o emprego 

do esquadrão de cavalaria leve, na obtenção de dados sobre o inimigo em operações 

de manutenção de cabeça-de-ponte aeromóvel. Pretende-se, através da compilação 

dos dados coletados, verificar quais seriam as capacidades do esquadrão de cavalaria 

leve na obtenção de dados referentes ao inimigo durante a operação de manutenção 

da cabeça-de-ponte aeromóvel. 

Sua Colaboração irá contribuir sobremaneira para a referida atividade. 

Leandro Sampaio Aguiar do Nascimento (Capitão de Cavalaria - AMAN 2010)  

Celular: (24) 99236-3195 

 E-mail: leandrosampaio04@hotmail.com 

O questionário é destinado a integrantes e ex-integrantes do Pelotão de  

Exploradores do 1º Esqd C L, que participaram das Operações Além da Vanguarda e 

Agulhas Negras entre os anos de 2015 e 2019. AEROMÓVEL!!! 

 

1. Qual ano de sua formação? 

(    ) 2004    (    ) 2005   (    ) 2006       ) 2007     (    ) 2008      (    ) 2009    (    ) 2010                  

(    ) 2011    (    ) 2012    (    ) 2013    (    ) 2014     (    ) 2015      (    ) 2016    (    ) 2017 

(    ) 2018     

 

2. Qual função o senhor desempenhou no período em que serviu no 1º Esqd C 

L? 

(    ) Cmt Pel Exp                   (   ) Adj Pel Exp                              (   ) Cmt GE 

 

mailto:leandrosampaio04@hotmail.com
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3. O Sr considera que o Pelotão de Exploradores possui poder de fogo 

suficiente, para atuar á frente da cabeça-de-ponte aeromóvel ( em comparação com 

outras tropas orgânicas da 12ª Bda Inf L Amv em especial Pel Rec e Pel Fuz) , 

buscando o contato com o inimigo e alimentando o Comando da Força-Tarefa 

Aeromóvel com informações acerca deste? 

(   ) Sim                 (   ) Não 

 

4. O Sr considera que o Pelotão de Exploradores possui mobilidade suficiente 

para cumprir missões de monitoramento de RIPI a frente da cabeça-de-ponte 

Aeromóvel? 

(   )Sim                   (    ) Não 

 

5. Baseado em sua experiência em Operações de manutenção de cabeça-de-

ponte Aeromóvel. O Sr considera que o pelotão de exploradores possui capacidade 

para monitorar a frente prevista para ele numa operação de manutenção de cabeça-

de-ponte aeromóvel? 

(   )Sim                   (    ) Não 

 

6. Na opinião do sr, quantos eixos/frentes o sr acha que o Pelotão de 

Exploradores é capaz de monitorar com o poder de fogo que ele possui hoje? 

(  )01           (   ) 02           (   )03         (   )04            

 

7. Quantos eixos/frentes o sr acha que o Pelotão de Exploradores é capaz de 

monitorar com os meios de comando e controle que ele possui hoje? 

(  )01           (   ) 02           (   )03         (   )04            

 

8. Quais missões, além do monitoramento de RIPI, o sr considera o Pel Exp 

apto a cumprir durante uma manutenção da cabeça-de-ponte Aeromóvel? 

a) Patrulhamento de Linha-de-Reconhecimento e Segurança; 

b) Retardamento do Ini que incide na defesa circular da Cabeça-de-Ponte; 

c) Reforço dos elementos em 1º Escalão da defesa Circular da Cabeça-de-

Ponte; 

c) Contra-ataques; 
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d) Todos os itens listados acima. 

       

9. O sr considera que o Pel Exp é uma tropa apta a realizar a junção com a 

tropa que será acolhida na cabeça-de-ponte Aeromóvel? 

(   )Sim                   (    ) Não 

 

10. O sr considera que o Pel Exp possui em QDM, os meios optrônicos 

necessários para levantar dados sobre o Inimigo que se aproxima da defesa Circular 

da Cabeça-de-ponte aeromóvel? 

(   )Sim                   (    ) Não 

 


