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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é apresentar as capacidades e limitações de um Regimento de Cavalaria 
Mecanizado em um Reconhecimento de Localidade, atrelado ao desenvolvimento de novos materiais 
e ao aperfeiçoamento da doutrina vigente, buscando atender as novas demandas e desafios dos 
conflitos atuais. A produção deste artigo, de cunho exploratório, se baseou na pesquisa de manuais 
de campanha, artigos científicos, Internet e entrevista. A pesquisa se cunha nas diretrizes de 
emprego lavradas na doutrina vigente, voltadas para aplicação em uma localidade ou ambiente 
urbanizado, propondo ao final deste trabalho uma readequação e atualização das Técnicas,Táticas e 
Procedimentos(TTP), visto a implementação de modernos meios mecanizados, aéreos e de 
optrônicos. 
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ABSTRACT 
The objective of this work aims to introduce the capabilities and limitations of a mechanized local 
cavalry regiment, attached to the development of new materials and improvement of current doctrine, 
seeking to attend the new demands and challenges of modern conflicts. The production of this article, 
of exploratory focus, was based on reasearch of campaign manuals, scientitic articles, internet na 
interviews. The research focus on employment directives engrossed on current doctrine, turned to 
aplication on locality or urban enviroment, offering at end of this work adaptation and update of 
techniques, tactics and procedures, with the implementation of modern mechanized, aerial and 
optronic means in sight. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No último século, a história mostrou a crescente importância que as cidades 

e os ambientes urbanizados tiveram entre as forças beligerantes de qualquer conflito 

armado. Fruto das demandas provenientes das muitas circunstâncias características 

destes locais, as Forças Armadas tem procurado desenvolver novos materiais e 

aperfeiçoar suas doutrinas, buscando adaptação ao complexo ambiente. 

O Exército Brasileiro, através de seus Projetos Estratégicos tem buscado 

mitigar suas limitações de material, gerando novas capacidades e adequações nas 

suas doutrinas de emprego. 

 Dentro desta lógica, um reconhecimento se torna uma ação precípua a 

qualquer comandante tático, afim de se buscar informações mínimas, no intuito de 

balizar decisões precisas. 

 Embora diversas unidades dentro da Força Terrestre possam desempenhar 

este tipo de missão, segundo BRASIL, (2017), a Cavalaria Mecanizada reúne  

características para o desempenho desta tarefa, como comunicações amplas e 

flexíveis, proteção blindada, potência de fogo e grande mobilidade. 

Os Regimentos de Cavalaria Mecanizados, dotados dos atributos 

mencionados, se mostram capazes de cumprirem esta ação, em especial, os 

Pelotões de Cavalaria Mecanizado, conforme prescreve o Manual de Campanha C 

EB70-MC-10.222 A Cavalaria nas Operações, 1ª Edição, 2018. Entretanto, apesar 

da aplicação de novos meios recentemente incorporados a estas frações 

mecanizadas, como por exemplo os aéreos, blindados e optrônicos, as Técnicas, 

Táticas e Procedimentos (TTP), e alguns aspectos da doutrina vigente, não 

acompanharam essa transformação. 

A finalidade deste artigo consiste em uma proposta de novas Técnicas, 

Táticas e Procedimentos (TTP), criadas com advento de novas capacidades 

oriundas dos materiais adquiridos recentemente por parte do RC Mec, para 

aplicação no reconhecimento de localidade. Também como finalidade, com base na 

pesquisa realizada, fazer algumas observações e sugestões para o aperfeiçoamento 

das diretrizes emanadas nos manuais de campanha vigentes. 
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1.1 PROBLEMA 

 

A Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro, tem procurado aprimorar 

suas viaturas, armamentos, instrumentos de tiro e de observação, criando novas 

capacidades para o seu emprego. Entretanto, a amplitude e o detalhamento dos 

manuais vigentes na Cavalaria, abordando sobre essa técnica de reconhecimento, 

não incorporaram a doutrina estas novas capacidades, sendo necessária uma 

atualização, e possível revisão na base doutrinária destas literaturas, em especial, 

um detalhamento no tocante as TTP. 

Somando-se ao fato que, apesar da Cavalaria Mecanizada ser apta a 

realizar operações de reconhecimento nestas regiões, muitos óbices são discutidos 

quanto a seu emprego. Conforme afirmam EBLING e SILVEIRA, (2016), os 

combates realizados em ambientes urbanos trazem diversos ensinamentos que 

merecem ser observados, no tocante a baixas de civis e efeitos colaterais 

desnecessários, como por exemplo observado em Grozny.  

O efeito colateral negativo, produzido em uma localidade pelo emprego dos 

armamentos coletivos dos Pel C Mec, como o canhão 90mm das Viaturas Blindadas 

de Reconhecimento (VBR) ou do Mrt 81mm, podem contribuir diretamente para o 

apoio ou não da população local. 

A falta de proteção balística eficiente nas viaturas do Grupo de Exploradores 

e nas Viaturas Blindadas de Reconhecimento, contra armamentos de grossos 

calibres, e também contra IED (Improvised Explosives Devices), comumente 

utilizados por insurgentes nestas áreas, também geram mais incógnitas para o 

emprego dessas frações nesse reconhecimento.  Exemplos recentes corroboram 

estas informações, como os combates desenvolvidos em Grozny em 1994 à 1995 ,e 

mais recentemente no Afeganistão, de 2001 à 2014. 

No sentido de orientar o incremento e absorção destas novas tecnologias as 

tropas mecanizadas quanto ao seu emprego num reconhecimento de localidade, foi 

formulado o seguinte problema: 

Quais TTP e aspectos doutrinários de um RC Mec, na situação de um 

reconhecimento de localidade, devem ser aperfeiçoados, e qual seria a melhor forma 

de empregar os recém adquiridos  meios de emprego militar nessa situação? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de determinar quais as possibilidade foram criadas, com o recebimento 

de novas viaturas e armamentos por parte de um RC Mec, para serem empregadas 

em um reconhecimento de localidade, o presente estudo tem como propósito, 

abordar os impactos gerados nas TTP e nos preceitos doutrinários para essa 

operação.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento 

lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar as características e peculiaridades de um ambiente urbano e 

de localidade, destacando sua relevância em qualquer operação militar; 

b) Apresentar a organização e composição das frações que enquadram 

um RC Mec  ; 

c) Apresentar os preceitos doutrinários vigentes, e as Técnicas,Táticas e 

Procedimentos empregadas pelo RC Mec  numa Localidade; 

d) Apresentar as características dos materiais incorporados as tropas 

mecanizadas, destacando suas capacidades; 

e) Identificar as implicações que esses meios resultaram na forma de 

emprego dos RC Mec no Rec de Localidade, tomando como base conceitos do 

combate em localidade que possam ser aproveitados no reconhecimento; 

f) Formular sugestões de novas TTP e preceitos doutrinários que possam 

auxiliar na atualização da literatura que  aborda sobre o assunto. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Com o advento do Emprego da Força Terrestre, mais enfaticamente a partir 

dos anos 2000, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, tais como, Operações 

Fronteira Sul e Operação Ágata, para combate de ilícitos trans fronteiriços, e mais 

recentemente, na intervenção Federal no Rio de Janeiro, o Exército tem procurado 

enfatizar o seu adestramento em especial nas operações em ambiente urbano. 

O RC Mec como principal instrumento e vetor das Bda C Mec na obtenção 
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de dados à Força Terrestre, deve ser apto a realizar, dentre as operações de 

segurança, ações de reconhecimento. Inseridas num contexto de reconhecimento, 

as localidades têm se tornado importantes acidentes capitais em qualquer operação 

militar. A relevância do fator humano, e a cobertura da opinião pública contribuíram 

para a necessidade de ações ‘’cirúrgicas’’ nestes complexos ambientes, e com o 

mínimo efeito colateral possível. 

 

 

 

 

   Indo ao encontro dessas informações, a incorporação da VBTP Guarani e 

da VTR LINCE as tropas mecanizadas, com seus modernos sistemas de armas e 

optrônicos, dentre outras tecnologias, permitiram aos comandantes uma melhor 

consciência situacional do ambiente, além de criarem novas capacidades as tropas 

de Rec, e também de suprimirem deficiências até então presentes. 

 

 

 

 

 

Todavia, conceitos doutrinários até então vigentes, se tornaram ‘’passivos’’ na 

literatura, deixando por vezes estas novas tecnologias em sub emprego no campo 

de batalha. Portanto, como objetivo final deste trabalho, foram elencadas idéias que 

possam contribuir para uma atualização e revisão das TTP e do planejamento da 

execução de um reconhecimento de localidade. Tudo isso num sentido de melhor 

empregar os recentes materiais de emprego militar recebidos pelas tropas 

mecanizadas. Como afirma Guderian, (2009), “Novas armas requerem novas 

táticas”. 

 

 

 

“Os combates realizados anteriormente nesse tipo de ambiente 
trazem alguns ensinamentos e merecem ser observados para que 
baixas de civis e danos desnecessários nas cidades não 
prejudiquem a continuidade das operações, como por exemplo na 
Batalha de Grozni (1994 -1995)10 em que o exército russo 
devastou a cidade com fogos de artilharia” (EBLING; SILVEIRA, 
2016). 

  “O uso crescente de tecnologia avançada, a rapidez da 
concentração estratégica, o uso da inteligência de imagens e de 
sinais, a necessidade de se combater em localidades ainda 
habitadas e o uso de blindados para incrementar o choque e a 
velocidade conformam, em linhas gerais, a citada mudança na 
forma de combater. Isto ocasionou uma onda de revisões e 
modificações doutrinárias em muitos exércitos do mundo” 
(ALVARES; MARCELO, 2019) 
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2 METODOLOGIA 

 

O presente artigo foi confeccionado através de uma pesquisa exploratória, 

fruto de diversas fontes bibliográficas oficiais, e de renomados autores com 

‘’asperidade’’ sobre assunto em referência, presentes em diferentes sítios na internet 

e na biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, visando comprovar a 

problemática e a importância do assunto. Também foram introduzidas perspectivas e 

experiências deste autor, que desempenhou a função de Comandante de Pelotão de 

Cavalaria Mecanizado, nos 1º Regimento de Cavalaria Mecanizado e 16º Esquadrão 

de Cavalaria Mecanizado e de Oficial de Operações, no qual participou de diversas 

operações onde esse tipo de reconhecimento foi empregado.  

Somado a uma entrevista com o Cap Cav JASSON ALCEU SANTOS DA 

COSTA, que participou da missão de Paz do Haiti (17º Contingente\ 2012-13), e 

desempenhou a função de Cmt Esqd no 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado, 

participando também da Intervenção Federal, ocorrida em 2018, lidando no terreno 

com os mais recentes meios blindados, mecanizados e meios aéreos não tripulados 

que o Exército Brasileiro adquiriu, como a Vtr Lince K2, a VBTP Guarani e o drone 

Mavic Pro. Com base nessas experiências, o trabalho se direciona para o 

levantamento e aperfeiçoamento das Técnicas, Táticas e Procedimentos vigentes no 

Reconhecimento  á localidade, se fundamentando nas possibilidades e limitações 

desses materiais. 

Inicialmente serão apresentadas as características que moldam uma 

localidade e um ambiente urbano, destacando a sua cada vez maior importância nos 

últimos grandes conflitos. Na seqüência, será abordada a organização e doutrina 

que o Exército Brasileiro emprega no Regimento de Cavalaria Mecanizado para esse 

tipo de reconhecimento, procurando abordar sobre as possibilidades e limitações 

que a tropa mecanizada encontra, com foco nas deficiências apresentadas.  

 Conseguinte, será feita uma sucinta apresentação dos mais novos meios 

blindados, mecanizados e VANT incorporados pela tropa mecanizada, ressaltando 

suas possibilidades. Na sequência, serão abordados conceitos e TTP do combate à 

localidade empregados ao reconhecimento em localidade. Por último, serão 

apresentados as implicações da utilização destes novos materiais, e sugestões de 

novas Técnicas, Táticas e Procedimentos que podem ser aperfeiçoadas afim de 

cumprir este tipo de missão. 
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Na abordagem do problema, foram utilizados os conceitos de pesquisa 

qualitativa, pois as diferentes descrições, conceitos e informações obtidos através 

das fontes de consulta referenciadas e entrevista, foram fundamentais para a 

compreensão e entendimento do assunto. 

 

2.1 METODOLOGIA DA REVISÃO DE LITERATURA  

        

O Trabalho de pesquisa se direcionou para uma discussão das implicâncias 

na Doutrina e nas TTP (Técnicas, Táticas e Procedimentos), por parte de um RC 

Mec, na execução de um reconhecimento de localidade, utilizando para isso, os 

novos materiais adquiridos pela Força Terrestre, e recém implementados nestas 

unidades, com destaque para as VBTP Guarani, VTR LINCE e Torre REMAX com 

seu conjunto remoto de tiro. 

Da literatura vigente e publicações mais recentes, alguns trabalhos foram de 

interesse para essa pesquisa, como as do Maj Cav Cléber Henrique Bernardes 

Simões, que faz uma análise da 2º batalha de Fallujah, a despeito dos aspectos 

relevantes das lições aprendidas que podem ser aproveitadas pelo Exército 

Brasileiro nesta conflito em área urbana. Também, o artigo do Maj Cav Alex 

Alexandre de Mesquita sobre ‘’Ideias sobre a Infantaria Mecanizada”,  descrevendo  

as implicações e a geração de poder de combate ao Exército Brasileiro com o 

advento da Brigada de Infantaria Mecanizada, e por sua vez da VBTP Guarani. 

Junto a isso o artigo do Maj Irwin Oliver, que discorre sobre forças mecanizadas na 

guerra irregular, facilitando o entendimento do papel relevante  do emprego do 

blindado no ambiente urbano. 

Esses trabalhos, somados as informações contidas nos manuais 

estrangeiros ATTP-3-06.11 e ATP 3-06, que discorrem sobre o emprego em áreas 

urbanas e seus fundamentos, contribuíram para um detalhamento deste peculiar 

ambiente operacional, e os diversos fatores que influenciam as operações.  

A Biblioteca Digital do Exército, bem como o Portal do Centro de Doutrina do 

Exército, foram ferramentas importantes de pesquisa para este artigo. A dissertação 

do Cap Cav Arthur da Silva Martins Morais é um exemplo, na qual se justifica a 

importância do emprego do SARP nas frações mecanizadas, e de como inseri-lo 

como uma ferramenta durante o reconhecimento de uma área urbanizada, 
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detalhando neste trabalho, pelo próprio autor, sua forma de emprego, e assim 

contribuindo para uma atualização das TTP deste reconhecimento. Nesse escopo, 

se inclui também, a dissertação do Cap Cav Gustavo Alessi de Castro, que fala 

sobre o tema ‘’O emprego de morteiros dos esquadrões de cavalaria mecanizados 

nos conflitos em áreas urbanizadas”. Tal trabalho, descreve de maneira precisa a 

função de combate fogos, de uma subunidade mecanizada, em uma área 

urbanizada deflagrada, de tal forma que contribui para esta pesquisa no 

entendimento direto da influência do fator humano e político neste ambiente. 

Por último, os manuais EB80-MC-10.309, C2-20, C 2-36 e a Caderneta Técnicas 

de Combate Nr 12 do Centro de Instrução de Blindados, na qual descrevem a doutrina 

vigente no Exército Brasileiro, e algumas Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) inerentes 

as tropas mecanizadas, durante uma reconhecimento de uma localidade. 

Através da compilação das informações oriundas dos trabalhos e manuais 

apresentados, e das respostas aos objetivos específicos que orientam este artigo, teremos 

um produto que servirá de subsídios para uma atualização das TTP neste tipo de 

reconhecimento. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Os dados desta pesquisa foram adquiridos através de uma coleta de dados 

documental buscando publicações e manuais, sendo eles nacionais e estrangeiros, 

que tratam diretamente sobre o tema. 

Na bibliografia estrangeira, foram priorizados manuais do Exército dos 

Estados Unidos da America, pois este participou dos últimos principais conflitos, em 

campanhas que se desenvolveram neste ambiente operacional. Estas publicações 

pesquisadas, abordam de maneira ampla o desenvolvimento do combate urbano e 

seu planejamento. 

Também foram subsídios deste artigo, manuais de campanha utilizados pela 

Cavalaria Mecanizada e Blindada, e também publicações do CI Bld e de militares 

com experiências em intercâmbios em outros exércitos. Foram também realizadas 

entrevistas, sendo anexada a este trabalho a de um militar elencado pelo autor que 

pode contribuir com informações relevantes. 
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2.3 ENTREVISTAS 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com alguns militares que 

participaram de adestramentos e missões semelhantes em ambiente urbana, como 

por exemplo no Haiti, Complexo da Maré e Chapadão. Foi realizada também uma 

entrevista presencial com o militar referenciado abaixo: 

Nome Justificativa 

JASSON ALCEU SANTOS DA 

COSTA – Cap EB 

Experiência como Cmt SU na Operação 

São Francisco VII, Missão Paz HAITI e 

Olimpíadas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES         

 

Nos últimos grandes conflitos, a história tem nos mostrado a cada vez maior 

relevância, na qual, regiões urbanizadas e localidades, afetam as decisões de 

emprego de qualquer comandante tático. 

 

 

            

 

 

 

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), no período da Guerra 

Fria, demonstrava elevada preocupação com a hipótese da migração dos combates 

para as crescentes áreas urbanas, conforme transcrição de uma edição da revista 

Military Review, de 1977: 

 

 

 

 

 

  

 

   “As cidades têm sido sempre centros de gravidade, mas agora 
estão mais magnéticas que nunca. Elas concentram pessoas e 
poder, comunicações e controle, conhecimento e capacidades, 
agregando tudo o que isso envolve. Elas também são o 
equivalente pós-moderno das selvas e das montanhas. Um 
militar não preparado para as operações urbanas em seu amplo 

espectro não está preparado para o amanhã”. (PETERS, 2001) 

  “Os piores problemas surgem quando se imagina que um país 
por inteiro poderá tornar-se urbanizado de tal forma que as 
cidades se constituam nas principais características do terreno 
(cerca de 70% da população da Alemanha Ocidental vive 
atualmente em áreas urbanas), porque não é somente o número 
dos que moram em grandes subúrbios contínuos que torna as o 
potencial para a utilização de terreno urbano como parte de  
áreas urbanas importantes, mas sim o somatório de fatores entre 
os quais figuram a distribuição física de pequenas vilas, a 
localização das áreas construídas em relação às florestas e rios e 
o potencial para a utilização de terreno urbano como parte de um 
as o potencial para a utilização de terreno urbano como parte de 
um planejamento militar”. (BRACKEN, 1977, p.70). 
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  Em conseqüência do desenvolvimento humano, e da concentração de 

poder econômico e político nessas regiões, a migração dos combates para os 

ambientes urbanos se tornou inevitável. 

 

 

 

 

 

 

 Diversas justificativas se dão quanto ao fato destas localidades se tornarem 

importantes acidentes capitais. O Exército Brasileiro em sua Doutrina Delta (BRASIL, 

1996), no nível estratégico, determina a atribuição de objetivos e “pontos sensíveis 

de importância política, econômica ou militar tais como cidades, indústrias bélicas, 

usinas, entroncamentos rodo ferroviários, portos e aeroportos, regiões de passagem 

e radares”. As cidades de Karbala e An Najaf, no Iraque, são exemplos recentes 

desta importância que essas localidades desempenham. Na ocasião, o Exercito 

Americano necessitou conquistá-las afim de servirem como áreas de suporte 

logístico, para uma área de operações com mais de 600(seiscentos) Km de 

profundidade. (FAGAN, 2006).  

Nas regiões edificadas, as infra-estruturas, as construções, o terreno e 

população estão fundidos num só ambiente. Estas áreas proporcionam excelentes 

cobertas e abrigos, mas em contrapartida apresentam muitas dificuldades em sua 

defesa, em virtude da grande possibilidade de serem neutralizadas ou destruídas 

pelo fogo. Estas mesmas, quando reduzidas a escombros, mantém suas 

características defensivas, mas acabam tornando o terreno restritivo, e muitas vezes 

impeditivos para o emprego de tropas blindadas e mecanizadas (BRASIL, 1999).              

Nestas localidades, com diversos tipos de edificações, o combate se 

apresenta de maneira aproximada, com limitados campos de tiro e de observação, 

estando o movimento canalizado nas diferentes ruas e becos, e dificultando o 

comando das tropas (BRASIL, 1999). 

  “ A condução efetiva das operações urbanas requer uma 
compreensão básica dos ambientes urbanos. Atualmente, mais 
de 50% da população mundial vive em áreas urbanas e deve 
aumentar para 70% até 2050, tornando as operações militares 
nas cidades inevitáveis e a norma. (ATP 3-06: ARMY 
TECHNIQUES PUBLICATION. Washington, DC: Headquarters 
Deparment of the Army, 2017, p. 1-1). 
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         Figura 1 – Diferentes tipos de Construções num ambiente urbano 

         Fonte: EUA (FM90-10-1, 2002, p.2-30) 

 

Fruto da complexidade da progressão, e no combate nesses ambientes, 

segundo BRASIL, (2019), quando possível as áreas edificadas devem ser 

desbordadas e isoladas. Também, segundo BRASIL, (2002), o RC Mec deve evitar 

áreas edificadas, mas poderá combater em localidade. 

Com essas diversificadas características, o ambiente se apresenta de 

maneira extremamente perigosa as forças combatentes. A necessidade de 

blindagens mais modernas, a utilização de meios optrônicos e aéreos,  afim de dar o 

alerta antecipado quanto a detecção de ameaças, vem como resposta ao emprego 

maciço de armamentos anti carro, explosivos improvisados e da utilização de 

Caçadores. 

No Exército Brasileiro, diferentes naturezas de tropas possuem a capacidade 

de executar um reconhecimento de uma área urbana, com destaque para Aviação 

do Exército, as Turmas de Caçadores e as Tropas C Mec. Conforme descreve 

BRASIL, (2018), o Pel C Mec, orgânico dos Regimentos de Cavalaria Mecanizado, 

se apresenta como a fração capaz de executar este tipo de missão devido as suas 

particularidades. Mas na necessidade de um investimento, a natureza mecanizada 

não se constitui como mais apta a realização desta tarefa. 



11 

 

 

                 Figura 2 – Diferentes ‘’camadas’’ no ambiente de uma localidade 

                 Fonte: EUA (FM90-10-1, 2002, p.1-16) 
 

Diante destas características temerárias a qualquer tropa, e aos riscos 

deduzidos no tocante a entrada nestes ambientes, alguns questionamentos se 

fazem relevantes quanto a necessidade de reconhecer uma localidade. Um destes 

questionamentos seria se, de fato, existe a necessidade de se reconhecer toda 

localidade ou somente pontos específicos dela. Outra idéia seria se a tropa poderia 

reconhecer apenas itinerários que desviassem da mesma, não sendo necessário 

abordá-la, e assim evitando-se a perda de tempo e de foco no objetivo da missão 

imposta que um RC Mec desempenha em proveito por exemplo de uma Divisão de 

Exército ou de uma Grande Unidade. 

       

           Figura 3 – Padrões básicos de ruas internas 
           Fonte:  EUA (ATP 3-06, 2017, p.1-8) 
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  Figura 4 – Principais padrões urbano 

  Fonte:  EUA (ATP 3-06, 2017, p.1-7) 
 

Com base nessas idéias, as tropas que executam a missão de 

reconhecimento de uma localidade, devem ser capazes de adotar uma mudança de 

atitude para combater em localidade a qualquer momento. 

    

3.1   ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO RC MEC  

Segundo o manual C 2-20, o Regimento de Cavalaria Mecanizado: 

 

 

 

 

   

Para cumprir sua gama de missões, e potencializar seu emprego, os RC 

Mec são organizados compondo um Estado Maior, três Esquadrões de Cavalaria 

Mecanizado, constituindo elementos de movimento e manobram e um Esquadrão de 

Comando e Apoio, constituindo elemento de logística, além de poderem mobiliar 

Forças Tarefas ao receberem outras subunidades da Brigada. 

 

“a. é organizado, equipado e instruído para cumprir, 
principalmente, missões de reconhecimento e segurança. 
b. O regimento (Rgt) realiza, também, operações ofensivas e 

defensivas, no cumprimento de suas missões de reconhecimento 
e segurança ou como elemento de economia de forças.” 

(BRASIL, 1982, p 1-1) 
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                             Figura 5 - Estrutura organizacional do R C Mec                                         

                             Fonte: BRASIL (C2-20, 2002, p.1-5) 
 
 

Buscando uma maior flexibilidade e potencialidade de suas frações 

orgânicas, BRASIL, (1982), prevê também a possibilidade num emprego modular 

das subunidades pelo comandante de Regimento, atuando através de Pelotões 

Provisórios: 

 

 

 

 

 

 

Na citação abaixo, se faz um paralelo na doutrina dos Esquadrões de 

Cavalaria das Brigadas Stryker, unidades com missões semelhantes e 

correspondentes, de maneira ampla, aos Regimentos de Cavalaria Mecanizados no 

Exército Brasileiro, no tocante a essência comum de seu emprego, em ambos 

Exércitos, e da importância da missão na qual essas unidades desempenham em 

proveito de outras: 

 

 

 

 

 

   

    

Já na constituição dos esquadrões de cavalaria mecanizado, os mesmos 

são formados por três Pelotões de Cavalaria Mecanizado, uma Seção de Comando 

e uma Seção de Morteiro Médio, à duas peças. 

“Em princípio, o Cmt R C Mec empregará sua U organizada em 
Esqd C Mec, estruturados em Pel C Mec. Entretanto, a missão 
atribuída ao Rgt, o terreno onde irá operar e o inimigo poderão 
impor a necessidade de serem modificadas as estruturas básicas 
da unidade e / ou dos esquadrões, reforçando-os ou retirando-
lhes Pel, ou ainda, organizando-se SU e Pel com estruturas 

provisórias” . (BRASIL, 1982, p 1-11) 

‘’ O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado deve estar preparado 
para colher informações do campo de batalha, oportunamente 
atualizando o planejamento do comando enquadrante e 
sincronizando em tempo a manobra. Suas missões o fazem 
transitar pela Função de Combate Inteligência e a Função de 
Combate Movimento e Manobra. Deve ser os olhos e ouvidos do 
comando enquadrante, portanto, devendo demonstrar capacidades 
que permitam ver sem ser visto e informar sem ser interceptado ou 

engajado’’.  (EUA, 2010) 
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              Figura 6 - Esquadrão de Cavalaria Mecanizado  

              Fonte: BRASIL (C2-20, 2002, p.1-8) 
 

Como elemento básico de emprego das subunidades do RC Mec, os 

Pelotões de Cavalaria Mecanizado, são organizados por um Grupo de Comando, um 

Grupo de Exploradores, agora devendo serem mobiliados com a VTR LINCE, 

equipadas com REMAX, uma Seção VBR, composta de duas Vtr EE-9 Cascavel,  

um Grupo de Combate, embarcado numa VBTP GUARANI com REMAX e uma 

Peça de Apoio, também transportada pela mesma viatura.  

No geral, fruto da recente incorporação de meios blindados e mecanizados 

adquiridos pelo Exército, existem variantes no tocante ao emprego de viaturas, em 

virtude da ainda não distribuição majoritária, e substituição por esses novos meios 

nos RC Mec.  

 

     Como elemento de apoio logístico e de fogo dentro do Regimento, o 

Esquadrão de Comando e Apoio é formado pelos seguintes elementos: uma Seção 

de Comando, um Pelotão de Comando, um Pelotão de Comunicações, um Pelotão 

de Suprimento, um Pelotão de Morteiro Pesado (dotado do Mrt 120mm), um Pelotão 

de Manutenção e um Pelotão de Saúde. 

 

 

                                  Figura 7 - Esquadrão de Comando e Apoio  
                                  Fonte: BRASIL (C2-20, 2002, p.1-6) 
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3.1.1 PRECEITOS DOUTRINÁRIOS, POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES NO REC 

DE LOCALIDADE 

 

 Em 2018 o Exército Brasileiro publicou o manual de Campanha EB70-MC 

10.303 Operações em Áreas Edificadas, descrevendo princípios e características 

das operações neste ambiente. Contudo, fruto da decorrente participação do 

Exército dos Estados Unidos da América em conflitos com essas peculiaridades, 

cabe ressaltar os fundamentos descritos para essas operações, contidas no  Manual 

de Campanha ATP 3.06 Operações Urbanas, do Exército dos Estados Unidos, 2017: 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Figura 8 – Fundamentos das Operações Urbanas 
   Fonte: EUA (ATP 3.06, 2017, p 2-7) 

 

 

  “(1)  Realizar operações de inteligências agressivas. 
        (2)  Manter uma capacidade de combate próxima. 

   (3)  Evitar a aproximação de atrito. 
   (4)  Controlar o essencial. 
   (5)  Minimizar os danos colaterais. 
   (6)  Separar combatentes de não combatentes (DICA). 
   (7)  Preservar a infraestrutura crítica. 
   (8)  Restabelecer os serviços essenciais. 
   (9)  Entender a dimensão humana . 
   (10) Criar um ambiente de colaboração de informação. 
   (11) Controle de transição.” (EUA, 2017, pag 2-7) 
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De acordo com BRASIL, (2018), forças blindadas e mecanizadas deverão, 

quando possível, desbordar uma localidade, evitando seu investimento, e passagem 

no seu interior.      

Na hipótese de um reconhecimento, BRASIL, (2002), descreve que, quando 

possível, essa abordagem deva ser feita pelas vias de acesso que incidam pelos 

flancos ou pela retaguarda desta localidade.  Além disso, este reconhecimento deve 

ser precedido de uma observação criteriosa. Caso haja premência de tempo, poderá 

ser realizado embarcado, ou pelo fogo.  

 

 

 

                

       

        

Observa-se também, que em BRASIL, (1982), o reconhecimento desta 

localidade poderá se realizador a pé ou embarcado, devendo a amplitude da 

localidade e os fatores de decisão, como a missão, premência de tempo e terreno 

determinarem tal forma. Caso estas áreas forem pequenas, as VBR deverão apoiar 

pelo fogo os elementos que realizarão a progressão dentro da mesma, buscando 

realizar o levantamento dos objetivos de reconhecimento. Sendo esses elementos, 

preferencialmente, compostos pelo Grupo de Exploradores e Grupo de Combate dos 

Pel C Mec.             

Na situação desta localidade ser de maior vulto, os elementos do Grupo de 

Exploradores, ou de Combate progride até a primeira quadra, onde a Seção VBR 

cerrará seus meios a frente, com a devida proteção aproximada, afim de prestar seu 

apoio a uma continua progressão por lanços. A Peça de Apoio é responsável por 

prestar apoio de fogos indiretos aos elementos que realizam o investimento, 

devendo a mesma permanecer em coordenação com esses, e ocupar uma posição 

na qual possa ter alcance de utilização de seu morteiro médio.           

Na missão de reconhecimento, um RC Mec investe num ambiente urbano 

com a missão de reconhecer, e não de combater. Mas fruto do desencadeamento de 

uma ameaça, este reconhecimento poderá virar um combate urbano, devendo as 

unidades envolvidas estarem aptas a realizarem o as técnicas e procedimentos 

previstos para este embate.              

   “O planejamento e a condução das operações baseiam-se, 
necessariamente, em informações acerca do inimigo e do 
ambiente operacional que podem ser obtidas, dentre outras 
formas, por meio de reconhecimentos aéreos e terrestres. O 
reconhecimento terrestre surte melhor efeito se realizado por 
uma forca capaz de estabelecer e manter o contato com o 
inimigo, bem como de atuar em profundidade e com rapidez”. 

(BRASIL, 2018, p.2-2) 
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A Cavalaria pode ter que combater em áreas edificadas, com a finalidade de 

limpar uma localidade defendida e necessária para prosseguir sem seu avanço, 

manter abertas as vias de transportes terrestres críticas ou pela não disponibilidade 

de elementos mais aptos à realização de tais ações (BRASIL, 1999). 

                                          

                Figura 9 – Reconhecimento de localidade (1ºFase) 

                 Fonte: BRASIL (C2-36, 1982, p.26) 

 

                        

                                Figura 10 – Reconhecimento de localidade (2ºFase) 

                                Fonte: BRASIL (C2-36, 1982, p.27) 
 

Conforme o BRASIL, (2002), determina, as VBR devem, quando necessário, 

realizar fogos no segundo piso dos prédios e casas, permitindo que os elementos de 

fuzileiros possam abordar estas edificações de ‘’cima para baixo’’, realizando a 

neutralização das resistências inimigas, quando surgirem. Salienta-se também, a 

não progressão pelo meio das vias dentro destas localidades, pois constituíssem, a 

priori, possíveis locais batidos pelos fogos inimigos. 
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           Figura 11 – Acesso ao 2º piso do edifício utilizando uma viatura blindada. 

           Fonte: BRASIL (EB80-MC-10.309, Bda C Mec, 2019, p.220) 

   

Na hipótese do reconhecimento se transformar num ataque, ou num 

combate à localidade, o Manual de Campanha EB80-MC-10.309, Brigada de 

Cavalaria Mecanizada, 2019, também elenca diversas possibilidades que essas 

viaturas blindadas podem se valer quando empregadas diretamente com os 

elementos que realizam a progressão:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “As viaturas blindadas do RCB (SU CC e Fuz Bld) e do RC Mec 
(VBR, Fuz Bld e Exp) são utilizadas para neutralizar as posições 
inimigas pelo fogo dos canhões e metralhadoras e para permitir 
que os fuzileiros blindados (e os exploradores) cerrem sobre o 
inimigo para destruí-lo. Pode-se utilizar o apoio de fogo das VBC 
CC e das VBR para destruir posições fortificadas e barricadas.” 
(BRASIL, 2019, p.4-149) 
 
 “As VBC CC e VBR têm capacidade para abrir pontos de entrada 
nos edifícios, isolar objetivos conquistados dentro da área 
construída, destruir muros e obstáculos de arame para a tropa a 
pé, rebocar outras viaturas blindadas, desobstruir vias e realizar 
fogo contra blindados inimigos. Deve-se atentar para a escolha 
correta do tipo de munição a ser utilizada, a fim de se buscar o 
máximo de eficiência e, também, dar segurança à tropa a pé, 
evitando baixas desnecessárias.” (BRASIL, 2019, p.4-149) 
 
   “As viaturas blindadas podem, também, ser utilizadas para 
transporte alternativo de pessoal, material, água, munição e 
outros materiais, dentro da área edificada. Outra possibilidade 
dos blindados é a de facilitar o acesso da tropa a andares 
superiores das edificações. Nesse caso, os fuzileiros e os 
exploradores utilizam as viaturas, basicamente, para acessar o 
segundo andar das edificações.” (BRASIL, 2019, p.4-150) 
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 Junto a isso, BRASIL, (2019), enuncia também, de forma detalhada, dentro 

das 3 fases do investimento a localidade, outros possibilidades que os blindados 

podem desempenhar, sendo vários destas utilizadas no reconhecimento e na 

progressão no interior das mesmas (grifos do autor): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se também que o Caderno de Técnicas de Combate Nr 12, Ações 

em Ambiente Urbano, 2014, enfatiza que a tropa que reconhece deve estar apta a 

modificar sua atitude, para investir e combater no interior da localidade, caso haja 

necessidade.  

 

 

 

 

 

 

Conforme BRASIL, (2019), descreve, dois métodos de investimento são 

comumente empregados num investimento. Sendo eles, o seletivo e sistemático. No 

método seletivo, algumas edificações  ou posições onde são conhecidas a presença 

 
  “Na fase do isolamento, os CC e as VBR podem ser 
empregados fora da área construída, cobrindo as avenidas de 
maior tráfego e alta velocidade que abordam a área 
edificada, a fim de apoiar as demais fases do ataque e, 
também, para prevenir a chegada de reforços do inimigo. 
Pel C Mec ou Pel Provisórios de Exp dos RC Mec podem ser 
empregados nas demais vias de acesso, a fim de se 
completar o isolamento da região.”  (BRASIL, 2019, p.4-151) 

 
  “Na fase de conquista de área de apoio na periferia, os CC 
e as VBR devem permanecer fora da área construída para 
apoiar, por meio do fogo direto de seus canhões, o assalto 
as primeiras edificações da área edificada. As demais 
viaturas blindadas podem progredir junto com os fuzileiros 
blindados (e exploradores), responsáveis pelo assalto, a fim de 
dar-lhes relativa proteção no deslocamento em terreno 
descoberto. Nesse deslocamento, os fumígenos das viaturas 
blindadas podem ser utilizados com objetivo de negar a 
observação da tropa por parte dos inimigos existentes na orla e 
no interior da área edificada.” (BRASIL, 2019, p.4-151) 
 
   “Na fase de progressão no interior da área edificada, as 
viaturas blindadas serão empregadas tanto no investimento 
seletivo quanto no investimento sistemático.” (BRASIL, 
2019, p.4-151) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   “O As tropas de reconhecimento não investem na localidade 
com a missão de combater, mas sim com a missão de 
reconhecer. Entretanto, as unidades assumem o risco de que a 
missão pode vir a se transformar em um combate urbano. Desta 
maneira, a tropa deverá estar treinada quanto às técnicas de 
progressão (a pé e embarcados) e tiro, entre outras.”. (BRASIL, 

2014, p 3) 
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do inimigo são ignoradas, afim de que um objetivo principal seja conquistado. Dentro 

do eixo que conduz à esse objetivo, podem ser conquistadas algumas edificações 

por fuzileiros e exploradores. Obrigatoriamente, nesse método, devem ser previsto 

dois eixos de aproximação para esse objetivo, pois caso um deles seja interrompido, 

a tropa possa se deslocar através do outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já no método sistemático, todas as edificações constantes dentro da área de 

responsabilidade de uma tropa devem ser limpas, devendo os blindados 

acompanhar o deslocamento da tropa desembarcada proporcionando, 

principalmente, apoio de fogo, durante os deslocamentos. Os fuzileiros blindados e 

exploradores são utilizados para designar alvos, assaltar e destruir posições 

inimigas, realizar limpeza de edificações e neutralizar e destruir armas anticarro.( 

BRASIL, 2019).         

Prioritariamente neste método, os blindados devem ser empregados á frente 

dos fuzileiros e exploradores desembarcados. O avanço deve ser feito de quadra em 

quadra, por lanços, tendo apoio mútuo entre os carros, que possuem baixa 

capacidade de observação, e as tropas á pé. Caracteriza-se por ser uma progressão 

extremamente lenta. 

 

     

 

     

 

 

 

   “No método seletivo, o emprego dos CC (e em algumas 
situações, das VBR) deve ser priorizado devido à sua velocidade 
de deslocamento, proteção blindada e poder de fogo. Os fatores 
da decisão indicam quais meios blindados serão necessários 
para atingir-se o objetivo estabelecido no interior da área 
construída. Deve-se levar em consideração, por exemplo, o 
armamento utilizado pela tropa inimiga e a conseqüente 
necessidade de maior ou menor blindagem nas viaturas, bem 
como as características da área edificada quanto à mobilidade 
das viaturas. Em geral, as viaturas blindadas sobre lagartas são 
mais manobráveis do que as viaturas blindadas sobre rodas, por 
realizarem curvas com raios menores e, por vezes, realizarem o 
pivoteamento; e pela capacidade de transporem escombros com 

mais facilidade.”. (BRASIL, 2019, p.4-151) 

   “Em áreas edificadas, os CC/VBR serão mais bem empregados 
aos pares (Seção), devido à restrição de espaço nas ruas da 
área. Caso a situação permita, a seção é empregada em uma 
mesma via e cada viatura blindada deve ocupar um lado da rua, 
direcionando seus tiros nos andares mais baixos das edificações 
à frente. Os fuzileiros desembarcados seguem à retaguarda dos 
blindados, provendo segurança nas laterais e retaguarda com 

foco nas posições mais elevadas.”. (BRASIL, 2019, p.4-154) 
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3.1.2 MEIOS BLINDADOS E TECNOLOGIAS INCORPORADAS ÀS TROPAS 

MECANIZADAS 

   

Buscando renovar seus meios blindados e mecanizados, o Exército 

Brasileiro na última década, realizou um amplo programa de modernização de suas 

viaturas, inserido em seus projetos estratégicos. A aquisição em 2014 da nova 

família de blindados de transportes sobre rodas Guarani, e em 2018 das VBL LINCE, 

são exemplos da busca de novas capacidades para as tropas mecanizadas.   

Inserido nestas duas viaturas, o Reparo Automatizado X (REMAX), 

composto por um reparo modular estabilizado, pode comportar em seu berço tanto 

uma metralhadora .50, sem necessidade de regulagem da folga do cano e tempo de 

percussão, quanto uma moderna metralhadora MAG 7.62 QCB. 

Junto a esse sistema, que é remotamente controlado por um operador de 

dentro do veículo, também faz parte um módulo de optrônicos,  solidário ao 

armamento, permitindo o atirador detectar alvos a até 5000m, e enxergar com um 

zoom de 26 vezes alvos, além de possuir infra vermelho e telêmetro laser.  

Outra característica é um computador balístico também integrado, na qual o 

sistema executa correções balísticas de maneira automática, sem necessidade do 

atirador fazer compensações, incluindo a possibilidade de desabilitar a integração 

com o armamento, podendo a torre ser utilizada apenas como elemento de 

observação e detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 12 – REMAX montado sobre a plataforma GUARANI 

                                           Fonte: Sitio Defesa Net 

   “Possui, ainda, o modo observação, no qual o sistema de 
armas é desabilitado, mas seu módulo optrônico continua ativo, 
podendo ser empregado em uma situação em que o pelotão 
esteja inserido como uma Força-Tarefa (FT) em ambiente urbano 
e a presença de civis não combatentes seja um risco ao sucesso 
da operação. Essa ferramenta mostra-se extremamente útil para 
o emprego do Pel C Mec, também, em Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem”. (MACHADO, 2017) 
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                          Figura 13 – REMAX configurado na plataforma LINCE                                                          

                          Fonte: Sitio Defesa Net 
 

 

                           Figura 14 – Vista da tela do atirador da REMAX 

                           Fonte: Artigo Científico EsAO Cap Cav Deotti, 2019       
 

Até o recebimento dos primeiros lotes destas viaturas com o REMAX 

integrado, a proposta era a distribuição com prioridades para a recém criada Brigada 

de Infantaria Mecanizada, em Cascavel- PR. Porém, em virtude da intervenção 

federal no Rio de Janeiro e das Olimpíadas, a Força Terrestre realocou a prioridade 

de recebimento desses meios, fruto da necessidade de emprego.      

Dentre os Programas Estratégicos do Exército, o Guarani destaca-se por 

conferir capacidades que trarão impactos positivos à Infantaria e à Cavalaria, 

“propiciando a geração de aptidões diversas para o cumprimento de uma variada 

gama de tarefas e missões” . (CCOMSEx, 2015, p. 20). 

Além disso, o Exército incorporou outros meios optrônicos em algumas de 

suas unidades mecanizadas, dentre eles o binóculo CORAL-CR, que possuiu 

integrado a seu sistema uma bússola magnética, GPS e visão termal. Outra 

novidade são os SARP, com destaque para os modelos TIRIBA e HORUS 100, , 
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este ultimo desenvolvido por uma parceria entre o Instituto Militar de Engenharia 

(IME) e Centro Tecnológico do Exército (C T Ex). 

 Ambos enquadrados na Categoria 1, implicando num raio de ação de até 

27Km, podendo operar em uma altitude de até 1500m e voar por até 2 horas.  Nesse 

escopo de ampliação de capacidades, a Força Terrestre planeja até 2030, uma 

distribuição abrangendo todas as unidades mecanizadas. 

 

3.1.3 NOVAS POSSIBILIDADES E SUGESTÃO DE FASEAMENTO NO 

PLANEJAMENTO E TTP (TÉCNICAS TÁTICAS E PROCEDIMENTOS) DO 

RC MEC NO RECONHECIMENTO DE LOCALIDADE 

 

Inicialmente, na localidade a ser reconhecida, devem ser definidos objetivos 

específicos e pontuais a serem reconhecidos, devendo estas áreas serem divididas 

em regiões de responsabilidades, a fim de facilitar a coordenação e progressão 

dentro destas, caso haja necessidade. 

                   

                        Figura 15 – Divisão da localidade em áreas de responsabilidade 
(Técnica  de busca e ataque)                           

                        Fonte: EUA (FM 3-06.11, 2011, p.1-14) 

         

Após isso, o reconhecimento em si, deve ser dividido em 3 fases, conforme 

orienta o Caderno de Técnicas de Combate Nr 12, Ações em Ambiente Urbano, 
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2014. Sendo estas fases, a aproximação, ocupação do posto de observação e 

reorganização. Na fase de aproximação as unidades empregadas, devem procurar 

utilizar caminhos desenfiados e vias de acesso secundárias, procurando não serem 

detectados pela possível ameaça existente na localidade.  

Na fase de ocupação de PO, as frações ocupam posições na orla e 

proximidades desta localidade, na qual possam acompanhar e ter vistas sobre as 

movimentações dentro da localidade, e também aos objetivos a serem reconhecidos, 

exemplo de uma construção ou região específica.  A partir deste momento, utilizam-

se os meios de SARP disponíveis, e de optrônicos, como binóculo CORAL-CR e 

também os instrumentos ópticos embarcados no REMAX, na busca de um melhor 

detalhamento e levantamento de informações.       

Caso não se consiga levantar todas as informações necessárias e haja 

necessidade de um maior detalhamento, as tropas de reconhecimento poderão 

entrar na localidade, se valendo das técnicas de progressão e de investimento, seja 

ele seletivo ou sistemático. Nesse investimento, as ações de reconhecimento devem 

estar baseadas nos fatores de decisão e nas necessidades de informação. 

 

          Figura 16 – Desencadeamento de uma ação de reconhecimento em uma localidade 

conforme a demanda no aprofundamento das informações.    

          Fonte: EUA (ATP 3-06, 2017, p.4-12) 
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O manual de Campanha FM ATP 3-06 Operações Urbanas, do Exército 

Americano, 2017, destaca a importância da capacidades de observação e de 

levantamento de informações precisas pelas tropas de reconhecimento, para o 

sucesso das operações nestes ambientes: 

 

 

      

 

 

 

 

 

Fazendo um paralelo com a forma de investimento, este processo de 

reconhecimento seria realizado de maneira seletiva ou sistemática. 

                 

 

      

 

Após levantadas todas as necessidades de informação, o reconhecimento 

migra para sua última fase, a reorganização. Caracteriza-se pelo reagrupamento dos 

meios e prosseguimento no deslocamento. Pois na maior parte dos casos, o 

reconhecimento de uma localidade, se insere de forma pontual em uma missão de 

reconhecimento de eixo, que por sua vez esta inserida numa missão de Força de 

Cobertura que um RC Mec desempenha em proveito de uma Brigada ou Divisão. 

No tocante as TTP, na hipótese da necessidade de se entrar na localidade, 

esse reconhecimento poderá ser realizado embarcado ou desembarcado. Na 

situação desembarcado, preferencialmente as VBTP Guarani devem se deslocar á 

frente, de forma que se explore as capacidades de blindagem e de seus 

instrumentos ópticos , a fim de se detectar  e neutralizar ameaças o mais 

   “Para obter detalhes sobre as disposições de ameaças na área 
urbana, é preciso ter capacidade de reconhecimento para 
observar as profundezas da área e a capacidade de inteligência 
para determinar o provável curso de ação defensivo da ameaça. 
Com essas informações, os comandantes podem determinar 
pontos decisivos e aplicar discretamente o poder de combate do 
Exército contra eles. As operações ofensivas urbanas eficazes 
exigem uma compreensão situacional detalhada de uma área de 
interesse que se estende muito além do perímetro da área 
urbana.” (EUA, 2006, pag 7-14) 
 

          Figura 17 –  Processo seletivo e sistemático 
          Fonte: Caderneta Nr 12 Ações em ambiente urbano, 2014. 

p19 
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prematuramente possível, e com o mínimo efeito colateral. Os fuzileiros realizam 

proteção aproximada das viaturas e quando necessário utilizam-nas para ter acesso 

a outros andares das construções.                      

A Seção VBR permanece á retaguarda, e realiza lanços de maneira a 

desempenhar apoio de fogo aproximado a essas frações, utilizando seu canhão 

quando realmente for estrito e necessário. A peça de apoio, que provê apoio de fogo 

indireto, deve bater exclusivamente as principais vias de acesso que incidem na 

localidade. Deve-se constar no plano de fogos, áreas de fogo proibido, sendo o 

morteiro empregado dentro da região urbana em último caso. Preceitos do Direitos 

Humanos nos Conflitos Armados (DICA) devem ser observados.  

De acordo com o manual de DICA utilizado nas Forças Armadas, “um 

ataque deve ser dirigido unicamente contra objetivos militares”, sendo eleita a 

direção e o momento do ataque, com vistas a reduzir perdas e danos ao pessoal civil 

e bens de natureza civil (BRASIL, 2011, p. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

Quando embarcado, o reconhecimento no interior da localidade deve ser 

feito por lanços de quadra em quadra, evitando o deslocamento pelo centro das 

ruas, e também por um mínimo de duas vias de acesso até a conquista do objetivo 

de reconhecimento.  

 

3.1.4 EFEITOS E IMPACTOS DIRETOS NAS TTP E FORMA DE EMPREGO         

 

 Diante das informações expostas, observa-se que na literatura vigente não 

são abordadas de maneira detalhada e pormenorizada, o planejamento, e também 

as Técnicas, Táticas e Procedimentos que devam ser seguidos para execução de 

um reconhecimento em uma área urbana por parte de um RC Mec.  

Verifica-se também a necessidade de uma readequação e atualização das 

TTP vigentes, em virtude do recebimento de novas viaturas e armamentos.  

 As seguintes precauções serão observadas pelo comandante ao 
se preparar um ataque:  
a) obter informação sobre a presença de bens protegidos na 
área do ataque;  
b) garantir que os ataques se limitem aos objetivos militares;  
c) evitar ou reduzir os danos colaterais; e  
d) não lançar ataques que tenham a perspectiva de causar 
danos colaterais excessivos em relação à vantagem militar 
prevista (proporcionalidade). 
 



27 

 

No tocante ao planejamento, a divisão temporal por etapas na condução 

desta operação deve ter especial atenção. O comandante tático deve procurar 

levantar a real necessidade ou não de se investir na localidade, com o objetivo de 

levantar as necessidades de informação, procurando dentro da possibilidade, evitar 

esta entrada. A divisão da localidade em áreas de responsabilidade deve ser 

prevista, afim de facilitar a coordenação e progressão dentro da mesma, caso seja 

necessária. 

O utilização de blindados à frente no reconhecimento cresce de importância, 

seja no reconhecimento embarcado ou desembarcado. A combinação de sua 

proteção blindada, ação de choque e poder de fogo preciso, em especial á VBTP 

Guarani equipada com REMAX e seus optrônicos solidários ao armamento, diminui 

o efeito colateral sobre as construções e a população que habita essa área, 

influenciando diretamente no apoio local as operações. 

No tocante ao apoio de fogo, em especial ao morteiro médio e pesado, a 

utilização deve ser direcionada para as vias de acesso que incidam sobre esta 

localidade, evitando quando possível os fogos em seu interior, pois sua imprecisão 

sobre um ponto e sim sobre uma área, tendem a causar efeitos colaterais 

indesejáveis, e por vezes, fratricídio, se não coordenado de maneira adequada. 

A utilização e emprego de SARP deve ser enfatizado. Sua capacidade de 

observação e detecção à uma distância considerável, evita a exposição à riscos 

desnecessários a tropa atuante.    

Cuidado especial deve ser ministrado quanto a utilização da Seção VBR 

nesse ambiente, que possui limitados campos de tiro e acessos que canalizam o 

movimento. Por se tratar de um dos meios mais nobres dos Pel C Mec, são alvos 

compensadores de Armas Anti-Carro, devendo quando possível manter distância do 

restante dos elementos de manobra que realizam a progressão, contudo mantendo 

visada e apoio de fogo direto à esses.  Seu Canhão 90mm, por ter um poder de fogo 

demasiado, deve ser empregado com restrições e cautela. 

Afim de servir de subsídio para um melhor emprego das viaturas e sistemas 

de armas e SARP recebidos pelas frações do RC Mec,  formulou-se uma proposta 

de atualização do Programa de Adestramento Avançado (PPA) do Esquadrão de 

Cavalaria Mecanizado, inserindo o Objetivo de Adestramento (OA)  Cav\ 121.10, 

com  a tarefa de reconhecimento de uma área edificada, incorporando nesse 
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objetivo as TTP propostos neste trabalho. Tal objetivo se encontra descriminado no 

anexo B. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

conclui-se que a presente trabalho atingiu o objetivo definido, levantando idéias 

sobre as novas possibilidades criadas com o advento das novas tecnologias 

incorporadas a um RC Mec, para o desempenho da missão de um reconhecimento 

de localidade. 

O RC Mec nos últimos dez anos incorporou tecnologias importantes no 

sentido de preencher um vazio tecnológico, com destaque aos meios de observação 

e detecção. Porém, junto a esse avanço caminha o aperfeiçoamento da doutrina e 

das técnicas de combate aplicadas com o emprego destes materiais de emprego 

militar. 

A revisão de literatura possibilitou a identificação de diferentes formas de 

emprego das peças de manobra que compõe um RC Mec, aliada as noções de 

investimento e combate à localidade, que podem ser adaptadas para uma 

atualização das TTP, quanto a realização desta técnica de reconhecimento. 

  As capacidades geradas, principalmente com o advento da VBTP Guarani, 

VBL LINCE e dos SARP, permitiram a melhor compreensão do campo de batalha, a 

diminuição dos efeitos colaterais nessas áreas humanizadas, e a menor exposição 

da tropa á riscos atinentes a este ambiente. Aos RC Mec, a idéia de ‘’combater para 

informar’’  deve permear o adestramento desta tropa, no sentido que, demandado 

para reconhecer uma área edificada, caso haja necessidade de investimento, a 

atitude de reconhecer pode rapidamente modificar para a de combater. 
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de Campanha EB70-MC-10.309 – BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA. 

Estado-Maior do Exército. 3ed, 2019.  
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Apêndice ‘’A’’ (Entrevista Cap Jasson) 

 

1. O Sr Participou de alguma missão de Reconhecimento de localidade durante a 

missão de Paz no Haiti ou na Intervenção Federal do Rio de Janeiro? 

R: Sim, durante a missão de Paz do Haiti. Na ocasião se tratava especificamente de 

um levantamento de informações de locais específicos de algumas áreas em uma 

localidade próxima a Citié Soleil. 

 

2. Qual era a composição de meios comumente utilizada? 

 R: Somente viaturas leves, sem o emprego de blindados. 

 

3. Meios de SARP eram empregados? 

R: Nessa operação não, mas o batalhão possuia 01 SARP que ficava a disposição 

do G3 quando necessário seu emprego. 

 

4. No quadro de missões que o Sr participou, houve a necessidade de se 

reconhecer toda localidade ou apenas pontos específicos que atendiam as 

necessidades de informação? 

R: Apenas pontos específicos, oriundos de necessidades de informação elencados 

para o desenvolvimento de operações futuras do batalhão. 

 

5. Durante algum reconhecimento, por algum momento ocorreu a necessidade de se 

mudar a atitude de ‘’reconhecer’’ para ‘’combater’’ em localidade? 

R: Não.O reconhecimento desenvolvido foi em uma situação de normalidade. Porém 

a possibilidade de se mudar de ‘’atitude’’ de reconhecer para combater sempre 

existia. 

 

6. Quais a maiores dificuldades elencadas no ambiente urbano quanto aos apectos 

táticos no planejamento que o Sr verificou pelo Cmt responsável? 

R: Campos de tiro reduzidos, movimento altamente canalizado por ruas e vielas, 

ambiente tridimensional, e insurgentes misturados a população local, podendo reagir 

a qualquer momento. 
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Apêndice ‘’B’’ (Proposta alteração PPA Esqd C Mec) 
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