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RESUMO 

 

A doutrina militar é difundida, dentre outros meios, pelos manuais de 

campanha, que visam a padronização de procedimentos, conceitos e métodos com 

o objetivo de orientar o preparo e o emprego de uma determinada fração. O manual 

em vigor, que versa sobre o emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, 

encontra-se defasado. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo a criação de 

um subcapítulo, que trata especificamente sobre o emprego do Esqd C Pqdt nas 

operações de junção, proporcionando assim, melhores condições para o 

adestramento das frações que irão operar em proveito da Brigada de Infantaria 

Paraquedista. A confecção do presente trabalho de conclusão de curso, de cunho 

exploratório, é fruto da análise da doutrina nacional e da doutrina norte americana, 

bem como de artigos científicos e da resposta de questionário por militares com 

experiência aeroterrestres, além disso, também foi analisado um caso histórico, 

envolvendo tropas paraquedistas, realizando operação de junção. Por fim, como 

resultado da presente pesquisa, foi elaborado um apêndice, como sugestão de 

subcapítulo, que poderá compor um futuro manual do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista. 

 

Palavras chaves: Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, Manual, Operação 

de Junção, Doutrina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Military doctrine is disseminated, among other means, by campaign manuals, 

which aim to standardize procedures, concepts and methods with the objective of 

guiding the preparation and employment of a specific fraction. The current manual, 

which deals with the use of the Parachute Cavalry Squadron, is outdated. Therefore, 

this work aims to create a subchapter, which deals specifically with the use of the 

Parachute Cavalry Squadron in link up operations, thus providing the best conditions 

for training the fractions that will operate for the benefit of the Parachute Infantry 

Brigade. The confection of this course conclusion work is the result of the analysis of 

the national doctrine and the North American doctrine, as well as scientific articles and 

the response to a questionnaire by military personnel with airborne experience, 

besides analysis a historical case, involving paratroopers, performing a link up 

operation. Finally, as a result of this research, an appendix was elaborated, as a 

suggestion for a subchapter, which can compose a future manual of the Parachute 

Cavalry Squadron. 

 

Key words: Parachute Cavalry Squadron, Manuals, Link up operations, 

Doctrine.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O 1º Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (Esqd C Pqdt) foi criado pela 

Portaria Nr 070-EME, de 21 de dezembro de 1981, para operar em proveito da Brigada 

de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt). Sua localização, próxima a meios aéreos, 

que oferecem a capacidade de atuar em qualquer ponto do território nacional em curto 

espaço de tempo, o torna uma unidade ímpar da arma de Cavalaria (BRASIL, 2019a). 

Segundo sua base doutrinária, dentre as capacidades operativas do Esqd C 

Pqdt, destaca-se a capacidade de realizar operações constituindo um elemento de 

segurança e economia de força em proveito da Bda Inf Pqdt, de participar de 

operações de guerra com mobilidade estratégica, quando apoiado por outros meios e 

prontidão (BRASIL, 2019a). 

O Esqd C Pqdt está apto a participar, em proveito da Bda Inf Pqdt, de operações 

básicas ofensivas e defensivas, podendo empregar, prioritariamente, plataformas 

aéreas/aeromóveis para alcançar vantagem sobre o inimigo. Além disso, pode realizar 

também as operações complementares, dentre as quais estão as operações de 

junção, que tem como ponto crítico para sua execução o fator tempo, dessa forma, o 

Esqd C Pqdt, por ser a tropa orgânica da Bda Inf Pqdt que possui como características, 

velocidade, mobilidade e flexibilidade, proporcionada por seus meios leves e 

mecanizados, é a tropa mais apta a realizá-las (BRASIL, 2020a). 

Visando padronização e orientação adequada para tais operações, são 

disponibilizados manuais. Em geral, tais instrumentos tem como função orientar sobre 

métodos, permitir a padronização de procedimentos, aprimorar e melhorar a 

comunicação entre os setores organizacionais; servem como guia para instruir na 

correção de problemas, orientação de procedimentos, resolução de certas 

queixas/falhas adversas previsíveis. Em suma, manuais servem para adequada 

compreensão pelo sujeito das orientações necessárias para execução de algo. São 

compostos por normas, instruções e passo a passo. 

A evolução da doutrina militar terrestre é uma constante em qualquer exército 

que tenha como objetivo a manutenção e, até mesmo, a ampliação de suas 

capacidades operativas. Alinhado a esse pensamento, o Exército Brasileiro vem 

reformulando e atualizando sua Doutrina Militar Terrestre, especialmente com as mais 

recentes publicações de manuais iniciadas no ano de 2014. 



 

 

 Nesse sentido, a Instrução Provisória (IP) 2-33 – Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista, datada de 1994, figura como um dos manuais doutrinários que carecem 

de atualização.  Portanto, para que esteja alinhado com a Doutrina Militar Terrestre 

vigente e para que possa servir de orientação geral para o adestramento e emprego 

do Esqd C Pqdt em proveito da Brigada de Infantaria Pára-quedista o Esqd C Pqdt 

precisa de um suporte doutrinário atual. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

A IP 2-33, único manual existente sobre o Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista, apresenta-se defasada, não apenas sobre a doutrina de emprego 

daquela subunidade paraquedista, como também em relação aos seus meios e 

composição. 

Além disso, a Força Terrestre vem passando por uma reformulação e atualização 

de sua Doutrina Militar, iniciada em 2014, com intuito de adequar os diversos manuais 

existentes. 

 Assim sendo, cresce de importância a consecução do presente trabalho, que 

tem como finalidade a elaboração de um subcapítulo do Manual de Campanha para o 

Esqd C Pqdt, coerente com os novos conceitos doutrinários em vigor. 

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

 Exprimindo a demanda por atualização doutrinária existente para o Esqd C 

Pqdt, pode ser apontado o seguinte problema de pesquisa para norteamento deste 

trabalho: Quais são as atualizações em manual doutrinário, relativas ao emprego do 

Esqd C Pqdt em operações de junção, que se fazem necessárias para a melhor 



 

 

organização e emprego do Esqd C Pqdt em proveito das Operações Aeroterrestres 

(Op Aet) EB70MC-10.217? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

A confecção do subcapítulo - Operações de Junção - que poderá compor o 

EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA será norteada 

pelos seguintes objetivos:  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Considerando o objetivo integrador relacionado à confecção do manual EB70-

MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, analisar o emprego do 

Esqd C Pqdt em operações de junção, a fim de atualizar sua organização e emprego 

em proveito das Operações Aeroterrestres, apresentando uma proposta de 

atualização harmonizada no formato de capítulo de manual doutrinário. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

  

 

 Visando delimitar e alcançar o desfecho esperado do objetivo geral, foram 

elencados objetivos específicos que conduziram a execução deste estudo, conforme 

exposto: 

 
a) Revisar a Operação Market Garden relacionando-a com as operações 

de junção; 

b) Analisar a operação de junção no contexto do emprego do Esquadrão 

de Cavalaria Paraquedista; 



 

 

c) Apresentar proposta de atualização em relação ao emprego do Esqd C 

Pqdt nas operações de junção com intuito de atender ao objetivo 

integrador. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

a) O que dizem os manuais de campanha - Operações, Força Tarefa 

Blindada e Brigada de Infantaria Paraquedista (no prelo) - sobre as 

operações de junção? 

b) O que são Operações Aeroterrestres? 

c) De que maneira o emprego do Esqd C Pqdt nas operações de junção 

está inserido no contexto das Operações Aeroterrestres (EB70MC-

10.217)? 

d) Como é realizada a operação de junção no Exército Norte Americano? 

e) De que forma o caso histórico analisado pode contribuir para a 

concepção do objetivo deste estudo? 

f) Como atender ao objetivo integrador da elaboração do manual? 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

Esse estudo se justifica na necessidade de, por meio da pesquisa científica, 

identificar as possibilidade de emprego do Esqd C Pqdt nas operações de junção, 

visando explorar ao máximo as capacidades dessa Organização Militar (OM) em 

proveito da Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt). 

Com isso, pretende-se apresentar uma proposta de subcapítulo para o Manual 

EB70-MC-10 XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, com intuito de 

nortear o preparo e o emprego do Esqd C Pqdt neste tipo de operação, podendo servir 

ainda, como fonte para estudos mais aprofundados sobre o assunto. 

 

 



 

 

2 METODOLOGIA  

 

 

Neste capítulo, por meio da explanação da metodologia de pesquisa e do objeto 

de estudo, foram definidas as questões centrais de estudo, delineamento da 

pesquisa, a definição dos critérios de pesquisa para seleção dos materiais que irão 

compor o estudo, e limitações da metodologia. 

 

 

2.1 OBJETO FORMAL DO ESTUDO 

 

 

Este trabalho teve como objeto o estudo de manuais do Exército, disponíveis 

em plataformas digitais e publicados nos últimos dez anos. Considerando o processo 

de confecção do subcapítulo – Operações de Junção – que poderá compor o EB70-

MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, o esforço de 

pesquisa foi conduzido em um ciclo de dois anos. 

 

 

2.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

O estudo foi indutivo, de caráter qualitativo exploratório, por meio de revisão 

bibliográfica dos manuais nacionais e internacionais que versam sobre operações de 

junção, tendo em vista que as fundamentações teóricas a respeito desse assunto são 

oriundas de literatura especializada e materiais publicados ou em prelo, como 

manuais militares, artigos científicos e livros. O estudo também teve caráter 

quantitativo, por meio de questionário respondido por militares com experiência em 

tropas aeroterrestres. 

 

 

  



 

 

2.3 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Esta revisão foi composta por pesquisa bibliográfica e o fichamento inicial das 

fontes, por meio do estudo de manuais do Exército Brasileiro como o Manual de 

Operações, o Manual de Operações Aeroterrestres, o Manual A Cavalaria nas 

Operações, o Manual Forças-Tarefas Blindadas, a IP Esquadrão de Cavalaria Pára-

quedista, dentre outros e de manuais Norte Americanos como o FM 3-99 Airborne 

and Air Assault Operations, o ATP 3-21.20 Infantry Battalion, ATP 3-21.8 Infantry 

Platton and Squad, dentre outros, disponíveis em plataformas online, bibliotecas 

digitais e sites oficiais. 

 

 

2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Foram incluídos no estudo somente materiais de fontes oficiais, seguindo os 

seguintes critérios: 

 Manuais doutrinários que estejam em vigor; 

 Língua oficial português brasileiro e inglês. 

 Relatórios da Bda Inf Pqdt e da Bda C Mec; 

 Manuais doutrinários das Forças Armadas. 

Foram excluídos materiais de outras instituições de segurança e manuais 

revogados. 

 

2.5 INSTRUMENTOS  

 

 

Como ferramenta de pesquisa confeccionou-se um questionário composto por 

questões abertas e fechadas (APÊNDICE A), sobre o emprego do Esqd C Pqdt nas 

operações de junção, o qual foi respondido por seus integrantes e ex-

integrantes. Foram abordados temas importantes para a compreensão  de como o 



 

 

Esqd C Pqdt vem sendo empregado nessas operações, quais amparos estão sendo 

utilizados para o preparo das frações, dentre outras questões pertinentes. O 

questionário foi disponibilizado no Google Forms e enviado por e-mail e /ou celular 

para os colaboradores. 

 

  

2.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

No âmbito dos resultados foi produzido o trecho referente ao subcapítulo - O 

Emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista nas Operações de Junção - para 

compor o referido manual. 

Finalizando o processo, no capítulo dos RESULTADOS, no âmbito do TCC, o 

trecho referente ao subcapítulo previsto para o manual observou os preceitos 

contidos nos capítulos IV e V das Instruções Gerais para Publicações Padronizadas 

do Exército (EB10-IG-10.002), 1ª Edição, 2011. 

Na gestão da métrica para escrituração e edição do TCC, foi utilizado o 

Microsoft Word ou Libre Office Writer. Na confecção de gráficos, fotografias e 

desenhos foram utilizados os aplicativos Corel Draw, Paint e Photoshop. Ainda, 

quanto à inserção de figuras e/ou fotografias reproduzidas por meio de scanner, foi 

utilizado o formato TIF ou BMP. 

 

 

 

 

  



 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica subdividida em 

tópicos para facilitação do entendimento do tema por meio do encadeamento de 

ideias, quais sejam: características e finalidades das operações de junção; operações 

aeroterrestres visando maior foco neste tipo de operação; a brigada de infantaria 

paraquedista e o esquadrão de cavalaria paraquedista inseridos nas operações de 

junção, para verificar a importância e como são executadas essas operações; 

operação de junção no Exército Norte Americano, com o intuito de verificar como uma 

tropa testada em combate, que serve de referência para a doutrina brasileira, as 

executa; e por fim o estudo de casos históricos para verificar a importância da referida 

operação e sua execução em operações passadas. 

 

3.1 OPERAÇÃO DE JUNÇÃO  

 

De acordo com o EB70-MC-10.223 Operações, as operações militares são 

classificadas quanto às forças empregadas e quanto à sua finalidade. 

As forças empregadas classificam-se em: operações singulares, quando 

somente uma das Forças Armadas (FA) está envolvida, podendo receber pequenas 

frações de outras forças; operações conjuntas, quando são empregados elementos 

de mais de uma força singular, sob comando único e com presença no Estado Maior 

(EM) de elementos de ambas as forças envolvidas; ou operações combinadas, 

quando são empregadas FA de mais de uma nação, sob comando único, formando, 

dessa forma uma aliança ou coalizão (BRASIL, 2017a). 

Quanto à finalidade, as operações são classificadas da seguinte forma: 

básicas, são as operações que por si só são capazes de atingir a finalidade desejada 

por quem as emprega, sendo as operações ofensivas e defensivas em situações de 

guerra ou as operações de cooperação e coordenação entre agências em situações 

de não guerra; e,  complementares, que tem por finalidade, ampliar, aperfeiçoar ou 

complementar as operações básicas, maximizando o emprego do poder de combate, 

além disso se distinguem por suas características e condições em que são 



 

 

conduzidas, em particular, no que tange as suas técnicas, táticas e procedimentos ou 

aos meios empregados (BRASIL, 2017a). 

Além disso, existem ainda as ações comuns às operações terrestres, as quais 

ocorrem dentro das operações e podem ser realizadas por tropas de naturezas 

distintas, desde que possuam as capacidades necessárias. Dentre essas ações 

destaca-se a substituição de unidades em combate, que tem por objetivo conservar o 

poder de combate, manter a eficiência operativa, atender as imposições de planos 

táticos e reequipar, reinstruir e ensaiar forças para operações futuras. Existem três 

tipos de substituição em combate: substituição em posição, quando uma força é 

substituída por outra em uma operação defensiva; ultrapassagem, quando uma força 

que está em um movimento ofensivo passa através de outra força que se encontra 

em contato com o inimigo, com intuito de substituir a força em contato que se encontra 

degradada e sem condições de manter a impulsão do ataque; e o acolhimento, quando 

uma tropa que realiza um movimento retrógrado passa através de uma tropa que se 

encontra em posição defensiva e é acolhida (BRASIL, 2017a). 

Diante do exposto, ressalta-se que dentre as diversas operações 

complementares, a operação de junção, normalmente executada no contexto de uma 

operação básica, tem maior relevância para a presente pesquisa. 

A junção é uma operação que envolve duas forças amigas que buscam ligar-

se diretamente. Pode ocorrer entre duas forças em movimentos convergentes ou entre 

uma força em movimento, denominada força de junção, e uma força estacionária, 

nesse caso, a força de função realiza uma operação ofensiva e busca o contato 

enquanto a força estacionária tem uma postura defensiva e busca a manutenção do 

terreno no local onde será feita a junção (BRASIL, 2020a). 

Em uma operação de junção o fator tempo, geralmente, é um fator crítico, dessa 

forma, as tropas com maior velocidade, flexibilidade, mobilidade e capacidade de 

comando e controle são consideradas mais aptas para comporem, principalmente as 

forças de junção (BRASIL, 2020a). 

A junção acontece nas seguintes situações: em operações aeroterrestres ou 

aeromóveis, na substituição de uma força isolada, em um ataque para juntar-se à 

força de infiltração, na ruptura do cerco a uma força, no auxílio a uma força dividida, 

na convergência de forças independentes e no encontro com forças irregulares 



 

 

amigas. Além disso, normalmente é sucedida por uma substituição em posição ou por 

uma ultrapassagem (BRASIL, 2017a). 

 

3.2 OPERAÇÕES AEROTERRESTRES 

 

As operações aeroterrestres são classificadas como uma operação militar 

conjunta, pois envolve movimento aéreo e de superfície para a consecução dos 

objetivos. Além disso, é um tipo de operação complementar, tendo em vista que busca 

ampliar, aperfeiçoar ou complementar uma operação básica, normalmente está 

inserida no bojo de uma operação ofensiva (BRASIL, 2017b). 

Visando desconflitar algumas visões, deve-se levar em consideração que o 

simples movimento aéreo de pessoal e material, sem a previsão de emprego imediato 

em combate, não é considerada uma Op Aet, e sim uma operação conjunta de 

aerotransporte. Entretanto, caso a operação envolva infiltração de militares por meio 

de aeronaves de asa rotativa, orgânicas do Exército, será considerada como operação 

aeromóvel (BRASIL, 2017b). 

As unidades paraquedistas estão preparadas para executar operações 

aeroterrestres, infiltrando-se por meio do salto de paraquedas ao se lançar na 

retaguarda do inimigo, tendo como foco conquistar objetivos em prol do escalão 

superior, como nós rodoviários, aeroportos, etc, por tempo limitado, ou para atuar 

sobre alvos específicos e retrair (BRASIL, 2017b). 

As operações aeroterrestres possuem características como: ação conjunta, 

caracterizada pelo emprego de meios do Exército e da Aeronáutica, sob comando 

único; flexibilidade, devido a descentralização de suas ações; modularidade, suas 

tropas são organizadas por Forças Tarefas (FT), tendo como base os batalhões de 

infantaria, que recebem frações das demais OM paraquedistas para prestar apoio ao 

combate e logístico; complexidade, pois envolve meios de diferentes forças singulares 

e é desenvolvida em várias fases, aumentando a necessidade de coordenação e 

controle; seletividade, pois é desencadeada sobre objetivos de relevância, que 

ofereçam vantagem operacional para a campanha do comando conjunto, e tática para 

o maior nível do comando terrestres presente no teatro de operações (TO); 



 

 

agressividade, suas ações precisam ser oportunas, precisas e rápidas, devido a sua 

vulnerabilidade, causada, principalmente, pela falta de apoio do escalão superior; 

sustentabilidade, a missão deve ser cumprida com os meios recebidos, uma vez que 

é difícil aumentar seus apoios durante a missão; e planejamento integrado com forças 

de junção, pois o término da operação aeroterrestres pode se dar após a junção da 

tropa paraquedista com outra tropa de superfície, normalmente tropas blindadas, 

dessa forma, existe a necessidade de integração do planejamento da operação de 

junção (BRASIL, 2017b). 

Para que uma Op Aet seja desencadeada faz-se necessário que sejam 

atendidas algumas condições essenciais, dentre elas destacam-se a disponibilidade 

de meios, condições meteorológicas favoráveis, superioridade aérea local, existência 

de regiões favoráveis ao lançamento aéreo, inexistência ou supressão da defesa 

antiaérea inimiga e possibilidade de realizar junção com forças amigas ou de exfiltrar 

no prazo máximo de 72 horas após o início da Op (BRASIL, 2017b). 

Dentre as principais limitações das tropas aeroterrestres, destaca-se a 

dificuldade de estabelecer e manter o fluxo logístico na área de operações, o que pode 

limitar a capacidade de manutenção dos objetivos conquistados e, destaca assim, a 

importância da junção com forças amigas (BRASIL, 2017b). 

A Op Aet é dividida em quatro fases: a preparação, onde é realizado o 

aprestamento final, a equipagem da tropa com os paraquedas, a inspeção da tropa e 

do material aeroterrestres e o carregamento das aeronaves; o movimento aéreo, que 

vai da decolagem da aeronave até o desembarque nas Zonas de Desembarque (Z 

Dbq); as ações táticas iniciais, que iniciam com a chegada da tropa paraquedista ao 

solo e terminam com a conquista e manutenção da cabeça de ponte aérea inicial, no 

caso do assalto Aet; e as ações táticas subsequentes, que são as ações 

desenvolvidas após as conquistas dos objetivos iniciais e normalmente são 

compostas pela organização de uma defesa de área, outras ações ofensivas, que 

partindo da cabeça de ponte aérea, venham a favorecer ações futuras, junção com 

outras forças terrestres amigas, substituição da tropa Pqdt após a junção, retraimento, 

e retirada (BRASIL, 2017b). 

 

3.3 A BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA E O ESQD C PQDT  



 

 

 

 

A Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt) tem a capacidade de 

desdobrar-se em qualquer parte do país, ou em outro local de interesse estratégico 

da nação. Esta possibilidade se dá pela capacidade de deslocamento fornecida pelas 

aeronaves, podendo ser utilizado o lançamento de aeroterrestres ou o aerotransporte 

até a área de operações (BRASIL, 2020c, no prelo). 

Normalmente a Bda Inf Pqdt compõe, junto com a Força Aérea, a Força 

Aeroterrestre (F Aet), a qual se subordina ao Comandante do Teatro de Operações 

(Cmt TO). Esta força pode ser organizada como Força Conjunta Aeroterrestre, quando 

está reunida toda a Bda Inf Pqdt, ou como Força Tarefa Conjunta Aeroterrestre, 

quando são agrupadas forças temporárias, geralmente no valor Unidade ou 

Subunidade (BRASIL, 2020c, no prelo). Segundo o Manual da Brigada de Infantaria 

paraquedista (BRASIL, 2020c, no prelo, n.p.): “Para cumprir sua missão, a Bda Inf 

Pqdt pode assaltar seus objetivos e se deslocar para realizar a junção com tropas 

amigas. Além disto, também pode ser empregada para reforçar rapidamente outras 

unidades”. 

A Bda Inf Pqdt tem dentre suas principais capacidades a prontidão, 

caracterizada pela possibilidade de ser empregada em qualquer parte do território 

nacional em 24 horas, valendo-se, para isso, de seus meios e de meios da F Ae; o 

combate individual, que devido ao seu perfil psicológico de seus componentes, é 

capaz de suportar o estresse inerente a atividade aeroterrestres a ao combate; a ação 

terrestre, podendo reforçar unidades além do alcance da força terrestre, reforçar áreas 

ameaçadas ou flancos expostos, negar ao inimigo o uso do terreno e reduzir suas 

forças, o inquietando ou retardando; e a manobra tática, empregando suas forças no 

campo de batalha utilizando o movimento tático e os fogos, alcançando, através do 

envolvimento vertical, posições que lhe conferem vantagem sobre o inimigo, para 

enfrenta-lo e derrotá-lo, esse envolvimento vertical, confere a Bda Inf Pqdt, a 

possibilidade de ser desdobrada em posições vantajosas (BRASIL, 2020c, no prelo). 

Ao ser lançada e desdobrada à retaguarda do inimigo, a Bda Inf Pqdt buscará 

fixar o inimigo, destruir seus meios de comando e controle, seu fluxo logístico, seu 

apoio de fogo e suas reservas, obrigando o inimigo a combater em mais de uma frente, 

enfraquecendo suas forças e dificultando sua manobra (BRASIL, 2020c, no prelo). 



 

 

De acordo com o manual Bda Inf Pqdt, a mesma possui como possibilidade 

para executar a manobra tática: 

A Bda Inf Pqdt possui as seguintes possibilidades para executar sua 
manobra tática: realizar operações de assalto aeroterrestre e incursão 
aeroterrestre, com múltiplas finalidades; constituir reserva estratégica; 
realizar demonstração de força; conquistar e manter objetivos importantes até 
a junção ou a extração; conquistar base avançada para o emprego posterior 
de forças ou para negar o uso dessa base pelo inimigo; e realizar inserção de 
tropa de maneira furtiva, com alto grau de sigilo, por meio de salto noturno 
(BRASIL, 2020c, no prelo, n.p). 

 

 A principal peculiaridade do emprego da Bda Inf Pqdt é seu lançamento em 

objetivos profundos, sendo o tempo de permanência no campo de batalha 

condicionado à possibilidade de manutenção do fluxo logístico, normalmente 

dificultada pela carência de meios aéreos, o que torna essencial o restabelecimento 

de contato com tropas terrestres amigas para o sucesso das Op Aet (BRASIL, 2020c, 

no prelo). 

 Esse contato é restabelecido, normalmente, através de uma operação de 

junção, a qual exige grande coordenação entre a força de junção (normalmente 

composta por uma tropa blindada) e a Bda Inf Pqdt. Destaca assim, a importância do 

correto emprego das comunicações e a confecção de planos de junção com as 

medidas de coordenação e controle, cruciais para minorar as chances de fratricídio 

(BRASIL, 2020c, no prelo). 

 

 

3.3.1 Bda Inf Pqdt nas Operações de junção 

 

 

 Para que ocorra a operação propriamente dita, o comando que dirige a 

operação deverá estabelecer as relações e as responsabilidades de comando entre a 

Bda Inf Pqdt e a força de junção, realizar planejamentos, ensaios e coordenações 

entre o comando e o Estado Maior para sincronizar a operação e coordenar os 

esquemas de manobra e utilização dos sistemas de identificação (BRASIL, 2020c, no 

prelo). 

 O esquema de manobra deve ser compartilhado visando o conhecimento dos 

envolvidos na operação. Dentre as medidas de coordenação e controle que devem 

ser estabelecidas estão: os eixos de progressão, as linhas e controle, os limites, os 



 

 

objetivos, os pontos de junção, entre outros, bem como os sistemas de identificação 

mútuos, que podem ser visuais ou sonoros. Os sistemas sonoros podem ocorrer 

através do uso de painéis coloridos, fumígenos ou infravermelhos; já os sonoros, 

através da troca de senha e contra senha, os quais devem ser empregados por fases, 

durante a progressão e ultrapassagem das linhas de controle e dos pontos de controle 

preestabelecidos, tudo isso, para certificar-se que o contato é realmente com tropa 

amiga (BRASIL 2020a; BRASIL, 2020c, no prelo). 

 Segundo o manual de campanha Estado Maior e Ordens, as medidas de 

coordenação e controle empregadas na operação de junção são definidas, como: 

O Eixo de Progressão: 

a.O eixo de progressão é uma medida de controle que serve para indicar a 
direção geral de progressão de uma força; 
b.Seu traçado, em princípio, deve ser balizado por acidentes do terreno bem 
definidos, tais como, estradas, terreno dominante ou vales. 

 

A Linha de Controle: 
 

a. Linha, normalmente balizada por acidentes do terreno, utilizada para 
controlar e coordenar a progressão de uma ou mais peças de manobra; 
b. Devem ser diferenciadas entre si por uma letra, número ou nome de código; 
c. São empregadas no sentido transversal à direção de progressão, sempre 
que um comando sentir necessidade de ter que controlar ou coordenar a ação 
de elementos subordinados; 
d. Podem ser empregadas, também, no sentido do movimento, para indicar a 
que distancia da força principal deve operar uma tropa encarregada da 
proteção ou cobertura de um flanco; 
e. Quando se tratar de linha de controle com fim específico que não o acima 
citado, deve ter seu significado definido; 

 

O Limite, que constitui uma linha no terreno, geralmente balizada por pontos 

nítidos, tem por finalidade definir as responsabilidades das frações que consideras e 

das frações vizinhas (BRASIL, 2003) 

O Objetivo: 
 
a. Um objetivo atribuído a determinado escalão pode ser designado, 
inteiramente, para um elemento subordinado a esse escalão ou, então ser 
dividido por elementos diferentes. Nesse último caso, o objetivo em apreço 
deve ser dividido em objetivos distintos, devidamente designados; 
b. Os objetivos devem ser designados em ordem numérica crescente, da 
esquerda para direita ou no sentido dos ponteiros do relógio (quando isto se 
aplicar), dos mais próximos para os mais afastados da linha de partida, 
considerando-se o observador com a frente voltada para o inimigo. A 
sequência de numeração não indica prioridade de importância dos objetivos 
a serem conquistados (Estado Maior e Ordens). 

 

 Os pontos de junção devem ser locados em pontos nítidos no terreno e serem 

em quantidade suficiente para atender a operação, bem como devem ser planejados 

pontos alternativos, tendo em vista a possibilidade da ação do inimigo, dessa forma o 



 

 

contato entre as tropas poderá ser realizado em locais diferentes dos previstos 

inicialmente (BRASIL, 2020c, no prelo). 

O ponto de junção é definido pelo manual Estado Maior e Ordens como: 

 

a. Ponto facilmente identificável no terreno, utilizado para indicar a região 
onde deve ocorrer o contato físico de uma força de junção com os elementos 
de segurança de uma força estacionária; 
b. É usado como medida de coordenação e controle, sempre que for prevista 
uma operação de junção; 
c. Devem ser localizados onde os prováveis itinerários de progressão da força 
de junção interceptam a linha de segurança da força estacionária. 
Normalmente, há necessidade de previsão de uma linha de coordenação de 
fogos ligando os pontos de junção. 
 

Figura 1 – Ponto de Junção 

 
Fonte: Manual Estado Maior e Ordens (BRASIL, 2003). 

 

Adicionalmente, outros dois planos devem ser compartilhados, são eles: o 

plano de apoio de fogo, onde deverão constar as medidas de controle de apoio de 

fogo, que serão definidas pelo comando responsável pela operação e que servirão 

para coordenação dos fogos entre a Bda Inf Pqdt e a força de junção, deslocando a 

linha de coordenação de fogos (LCF) para próximo da Bda Inf Pqdt na medida em que 

a força de junção se aproxima, assegurando-lhe liberdade de ação; e o plano de 

comunicações, o qual definirá os canais rádios para comunicação e as demais 

medidas necessárias para a identificação entre as tropas que farão a ligação (BRASIL, 

2020c, no prelo). 

  



 

 

A principal medida de coordenação de fogo que deverá constar no plano de 

apoio de fogos é a Linha de Restrição de Fogos (LRF), a mesma é estabelecida entre 

as forças e baliza a linha além da qual uma força não poderá atirar sem coordenar 

com a outra, proporcionando, dessa forma, segurança frente às tropas amigas. Esta 

linha deve ser estabelecida pelo escalão superior e constará no calco de operações e 

no plano de apoio de fogo da força (BRASIL, 2013). 

 
Figura 2 – Linha de restrição de Fogos 

 
Fonte: Apoio de Fogo em Operações Conjuntas (BRASIL, 2013). 

 
Realizada a operação, a Bda Inf Pqdt poderá ser reforçada, substituída, 

ultrapassada ou contornada pela força de junção (BRASIL, 2020c, no prelo). 

Normalmente, a tropa responsável por guarnecer os pontos de junção é o Esqd 

C Pqdt, o qual fornece guias à força de junção para auxiliar em uma possível 

substituição (BRASIL, 2020c, no prelo). 

 

 

3.3.2 O 1º Esqd C Pqdt nas Operações de junção 

 

 

 O 1º Esqd C Pqdt, denominado Esquadrão Coronel (Cel) Osíris, única tropa de 

cavalaria paraquedista do Exército Brasileiro, foi criado em 1981 e recebeu seu nome 

histórico em homenagem ao Cel Osíris, então chefe do Estado-Maior da Bda Inf Pqdt 

e um dos principais responsáveis pela sua efetivação. 



 

 

 Este Esqd é o elemento de cavalaria orgânico da Bda Inf Pqdt, capaz de 

conquistar e manter, por tempo limitado, objetivos à retaguarda do inimigo, além disso, 

pode executar operações de segurança e defensivas, e missões de reconhecimento 

em prol da Bda que o enquadra (BRASIL, 2018a). 

 De forma geral, o emprego do Esqd C Pqdt é semelhante ao emprego dos 

esquadrões de cavalaria mecanizados (Esqd C Mec), diferenciando-se, 

principalmente, pela forma de infiltração, pois pode ser aerotransportado ou lançado 

de paraquedas na área de operações (BRASIL, 1994). 

 Dentre suas características, destacam-se as seguintes: mobilidade, 

caracterizada pela possibilidade de ser aerotransportado e, em solo, pela capacidade 

de suas viaturas mecanizadas e suas motocicletas; flexibilidade, decorrente de sua 

mobilidade e de suas comunicações, o que lhe fornece a possibilidade de mudar suas 

formações de combate, engajar-se e desengajar-se em combate e de atuar em largas 

frentes; proteção blindada e ação de choque, fornecida por suas viaturas 

mecanizadas; potência de fogo, caracterizada pela ampla variedade de calibre de 

seus armamentos; e sistemas de comunicações amplos e flexíveis, decorrentes de 

seus meios de comunicações, o que permite ao Cmt Esqd a coordenação de seu 

emprego mesmo em largas frentes (BRASIL, 1994). 

 Segundo o manual de campanha A Cavalaria Nas Operações, o Esqd C Pqdt 

tem as seguintes possibilidades: 

a) participar do estabelecimento de uma cabeça de ponte aérea; 
b) realizar qualquer tipo de reconhecimento, em frentes e profundidades 
compatíveis com a sua estrutura; 
c) executar operações de segurança, particularmente proteção e vigilância; 
d) realizar operações ofensivas e defensivas limitadas; 
e) realizar ligações de combate; 
f) operar sob condições de visibilidade limitada, com emprego de meios de 
visão noturna e de vigilância eletrônica; 
g) na impossibilidade do lançamento de suas viaturas orgânicas, atuar como 
força a pé, cumprindo, com limitações, missões de reconhecimento e 
segurança, em proveito da Bda Inf Pqdt; 
h) atuar como Força de Proteção da Bda Inf Pqdt nas operações 
aeroterrestres ou aerotransportadas, em que o objetivo da GU esteja 
localizado fora da cabeça de ponte aérea; 
i) organizar seus elementos de manobra em estruturas operativas provisórias 
(pelotões provisórios) para atender às peculiaridades de determinada missão 
que lhe for atribuída ou para fazer face às situações do combate; e 
j) atuar em ambiente contaminado por agentes QBRN (com limitações) 
(BRASIL, 2018a, p. 2-10) 

   



 

 

Atualmente o Esqd C Pqdt está organizado com o comando, o estado maior, 

uma base administrativa, um pelotão de comando e apoio e três pelotões de cavalaria 

paraquedista, conforme se pode observar no organograma a seguir: 

 

Figura 3 – Organograma do Esqd C Pqdt 

 
Fonte: Base doutrinária do 1º Esqd C Pqdt (BRASIL, 2019a). 

 

 O comando é representado pela figura do comandante, e seu estado maior é 

composto pelos oficiais responsáveis pelo assessoramento do comandante, 

supervisão, planejamento e controle da instrução e da administração do Esqd C Pqdt 

(BRASIL, 1994). 

 A base administrativa é composta pelo pessoal responsável pelos encargos 

administrativos, responsáveis pelo bom andamento da vida vegetativa da organização 

militar. 

 O pelotão de comando e apoio é composto pela seção de comando, que possui 

uma turma de comando, uma turma de pessoal, uma turma de inteligência e 

operações, uma turma de logística e uma turma de comunicações, possui também um 

encarregado de material; na seção de logística, há uma turma de manutenção, uma 

turma de aprovisionamento, uma turma de saúde e uma turma de suprimento; e na 

seção de vigilância terrestre há duas equipes de radar. A função do pelotão em 

questão é apoiar o esquadrão com apoio logístico de suprimento, saúde, manutenção 

e transporte, além de ser responsável pelo comando e controle, através da instalação 

dos sistemas de comunicação e da instalação do posto de comando (BRASIL, 1994). 



 

 

 Os pelotões de cavalaria paraquedista são compostos por um grupo de 

comando, dois grupos de exploradores, uma seção de misseis anti-carro e uma peça 

de apoio. Constitui o elemento de manobra da unidade, a ele cabe executar as 

operações básicas e complementares e as ações comuns, em proveito do 1º Esqd C 

Pqdt (BRASIL, 1994). 

 O Esqd C Pqdt é a tropa orgânica da Bda Inf Pqdt mais apta a realizar esse tipo 

de operação (BRASIL, 2020c, no prelo). Desta forma, caso esteja prevista uma 

operação de junção, levando-se em consideração o fator tempo e a mobilidade da 

tropa de cavalaria, o 1º Esqd C Pqdt buscará o contato e será a tropa responsável 

pela ligação com a força de junção (BRASIL, 1994). 

 Segundo o Glossário de Termos e Expressões para uso no Exército as ligações 

são definidas como: 

1. Relações e contatos estabelecidos por meios diversos, entre os diferentes 
elementos que participam de uma mesma ação, de modo a coordenar os 
esforços por eles despendidos, em benefício de um objetivo comum.  
2. Utilização dos enlaces disponíveis para efetivar o fluxo de 
informações e a transmissão de ordens (BRASIL, 2018b, p. 210). 

 
 Durante o planejamento, algumas considerações são de vital importância para 

o comando do 1º Esqd C Pqdt quando o mesmo for empregado em proveito da Bda 

Inf Pqdt, são elas: conhecimento do plano de identificação mútua, tendo em vista a 

responsabilidade pela ligação com a força de junção, o conhecimento pormenorizado 

deste plano evitará as chances de haver hostilidades entre as tropas que se ligam; 

conhecimento das medidas de coordenação e controle estabelecidas pelo escalão 

superior, especificamente para a operação de junção, como as linhas de controle, os 

pontos de junção, limites, coordenação de fogos, dentre outros, além da troca dos 

esquemas de manobra das forças envolvidas; conhecimento do plano de apoio de 

fogo, com intuito de evitar que as tropas que de ligam façam fogos uma sobre a outra 

e para conhecer as responsabilidades sobre o apoio de fogo após a junção; o 

conhecimento do plano de comunicações, que definirá os indicativos, as frequências, 

canais e as autenticações para as ligações; e o conhecimento sobre qualquer outra 

medida ou plano estabelecido pelo escalão superior que possa interferir na manobra 

(BRASIL, 1994). 

 Durante a operação, o Esqd inicia seu movimento em direção ao local da junção 

realizando um reconhecimento de eixo nos eixos pelos quais a força de junção 

avança, e ao se aproximar do local as medidas de coordenação e controle, impostas 



 

 

pelos diversos planos confeccionados pelo escalão superior, são intensificadas e 

restringem o movimento da tropa (BRASIL, 1994). 

 Para evitar o risco de fratricídio, são impostos pontos de junção, local onde será 

estabelecido o contato físico entre as forças envolvidas, esses pontos são similares 

aos pontos de ligação e devem ser estabelecidos em locais nítidos no terreno e 

normalmente sobre os eixos de progressão (BRASIL, 1994). 

 Nas proximidades dos pontos de junção, o pelotão se desdobra e ocupa uma 

posição aos mesmos moldes da ocupação de uma posição de bloqueio, avistada a 

aproximação de elementos das forças amigas, os elementos do grupo de 

exploradores, lançam os sinais de reconhecimento previamente estabelecidos para 

estabelecer o contato inicial com a força que se aproxima (BRASIL, 1994). 

 Realizado o contato, o comandante de pelotão informa ao comandante do Esqd 

e o mesmo informa ao comandante da Bda Inf Pqdt, a partir daí, rapidamente os 

elementos dos pelotões guiam os elementos em direção à cabeça de ponte aérea 

estabelecida, onde os elementos de infantaria que ocupam os PAC passam a guiar a 

força de junção através das posições dos batalhões de infantaria paraquedistas, estas 

ações após a junção dependerão do tipo de ação que será executada na sequência, 

e será determinada pelo escalão superior (BRASIL, 1994). 

 Após a junção, o 1º Esqd C Pqdt adotará a conduta determinada pelo comando 

da Bda Inf Pqdt (BRASIL, 1994). 

  

 

3.4 OPERAÇÃO DE JUNÇÃO NO EXÉRCITO NORTE AMERICANO 

 

 

  Segundo o manual Norte Americano Reconnaissance, Security, and Tactical 

Enabling Tasks, a Operação de Junção ou Linkup Operation, é um tipo de operação 

de cerco, Encirclement Operations, que são operações de cerco ofensivo com a 

finalidade de isolar o inimigo e forçá-lo a estabelecer uma defesa circular como 

resultado de seu isolamento causado pelo atacante. As operações de cerco 

acontecem porque os combates envolvendo forças com armamentos modernos são 

intensos, altamente destrutivos e descentralizados, sendo assim, essas operações 

buscam obter posições de vantagem sobre o inimigo através da manobra (USA, 

2013). 



 

 

 A operação de junção é uma reunião entre forças terrestres amigas que pode 

acontecer em diversas situações, como quando uma força está cercada ou precisa 

retrair através de outra força amiga, ou quando uma força reforça ou substitui uma 

tropa cercada. Durante operações ofensivas a operação de junção pode ocorrer por 

dois métodos, entre duas forças em movimento, quando duas tropas realizam um 

ataque de duplo envolvimento sobre um inimigo comum e se ligam para fechar o cerco 

ou entre uma força em movimento e outra estacionária, quando uma força avança 

para atingir uma área anteriormente conquistada por um assalto aerotransportado ou 

aéreo (USA, 2017). 

 A chave para o sucesso dessas operações está na integração e na 

sincronização dos comandos das forças envolvidas na ligação, qualquer que seja o 

método utilizado. É preferível que a força em movimento tenha um limite de avanço 

em relação a outra força e que a ligação para a junção seja conduzida em pontos de 

ligação predeterminados (USA, 2017). 

 O comando que dirige a operação de junção estabelece o mínimo de medidas 

de controle, o mesmo estabelece os limites das zonas de ação e a linha de fogo 

restrita, que também servirá como limite de avanço da tropa, garantindo o controle da 

operação e reduzindo o risco de fratricídio, essa medida de coordenação de apoio de 

fogo é ajustada e atualizada conforme as forças avançam e esse processo continua 

até que uma única linha de fogo restrita esteja imposta para as duas tropas, 

normalmente esse será o local onde o contato entre as tropas será estabelecido (USA, 

2017). 

O comando responsável pela operação estabelece o esquema de manobra da 

operação, as relações de comando e as reponsabilidades das forças envolvidas antes, 

durante e após a operação, coordena o apoio de fogo, inclusive as medidas de 

coordenação e controle relativas aos fogos, estabelece o método de ligação, os sinais 

de reconhecimento, e procedimentos adotados, como painéis de identificação, 

fumígenos, senhas, dentre outros, e finalmente as operações que deverão ser 

conduzidas após a junção (USA, 2017). 

Além das medidas já descritas, o comando da operação pode estabelecer 

áreas de fogo proibido ao redor de uma ou de ambas as forças e estabelecer uma 

linha de coordenação de fogos além do local onde a junção será realizada. A linha de 

coordenação de fogos permite a combinação dos fogos disponíveis para atacar 



 

 

rapidamente o inimigo que se aproxime do local onde será realizada a operação (USA, 

2017). 

Linha de coordenação de fogos é uma linha além da qual os meios de apoio 

de fogo superfície-superfície podem atirar, dentro dos limites de sua zona de ação, 

sem precisar coordenar, sendo necessário, porém, a coordenação do espaço aéreo 

(USA, 2020). 

A linha de fogo restrito é uma linha entre duas tropas amigas e convergentes 

que proíbe fogos e seus efeitos além de seu limite (USA, 2017). 

Sempre que possível as forças que estarão envolvidas na junção devem 

estabelecer o contato durante o planejamento e mantê-lo até a junção. A medida que 

as tropas se aproximam a necessidade de estabelecer e manter uma ligação aumenta, 

o uso de aeronaves tripuladas e não tripuladas do Exército podem melhorar e acelerar 

a ligação (USA, 2017). 

O plano de comunicações inclui as frequências rádio principais e alternativas 

para a manter uma comunicação segura entre as duas forças, as forças utilizam os 

sistemas de comunicações para compartilhar informações sobre o combate e para 

identificar as tropas amigas e inimigas (USA, 2017). 

Antes de iniciar uma operação de junção as duas forças envolvidas devem 

trocar o máximo de informações possíveis, inclusive os procedimentos de segurança 

nas comunicações e as medidas de coordenação e controle, como: pontos de junção 

principais e alternativos, pontos de controle e pontos de passagem, dispositivo e 

atividades das tropas amigas e inimigas, localização e tipos de obstáculos lançados e 

medidas de coordenação de fogos, incluindo linha de fogo restrito e linha de fogo 

proibido (USA, 2017). 

Quando a junção é feita entre uma força em movimento e uma força 

estacionária, os pontos de contato são estabelecidos próximos à linha de restrição de 

fogos ou no limite de avanço da força em movimento, no local onde seu eixo de 

progressão cruza o limite com a força estacionária. Os pontos de contato devem ser 

locados em locais nítidos no terreno. Quando possível a força em movimento para 

próxima dos pontos de contato e manda somente uma patrulha à frente para localizá-

lo, após o contato com a força estacionária uma parte da patrulha permanece no ponto 

de contato e outra parte retorna para guiar o restante da tropa para conduzir a ligação 

(USA, 2017). 



 

 

Pontos alternativos também devem ser designados para serem utilizados no 

caso de haver presença inimiga no local planejado inicialmente. O número de ponto 

de ligação e de pontos de passagem é variável conforme o número de frações 

envolvidas, os itinerários disponíveis, o terreno e a velocidade que a operação será 

desenvolvida (USA, 2017). 

Para imprimir velocidade à operação e evitar o contato com o inimigo, a força 

estacionária poderá abrir passagens em campos minados, remover obstáculos, 

fornecendo guias, designando itinerários de progressão e áreas de reunião para a 

força em movimento (USA, 2017). 

No caso da força e movimento ligar-se a uma força estacionária que esteja 

cercada, realizando uma defesa circular, a ligação entre as forças ocorre da mesma 

forma, porém, após o contato os guias da força estacionária são responsáveis por 

conduzirem as tropas da força em movimento para o interior da posição, durante essa 

operação, a força em movimento pode transportar suprimentos para reforçar a força 

estacionária (USA, 2017). 

 

Figura 4: 1ª fase da operação de junção 

 
Fonte: Infantry Battalion (USA, 2017) 

 
 
 
 

 
 

Figura 5: 2ª fase da operação de junção 



 

 

 
Fonte: Infantry Battalion (USA, 2017) 

 

A junção entre duas forças em movimento é uma das operações mais 

complexas de serem realizadas e é empregada quando se deseja fechar um cerco 

sobre o inimigo ou quando é realizada uma manobra de duplo envolvimento. Quando 

possível, é desejável que uma das duas forças pare o movimento e atue como se 

fosse uma tropa estacionária, se isso não for possível, devem ser previstos pontos de 

junção principais e alternativos no limite para onde as duas tropas convergem. Deve 

haver uma boa coordenação para que o fratricídio seja evitado e para que o inimigo 

não escape (USA, 2017). 

 

Figura 6: Junção entre duas forças em movimento 

 
Fonte: Infantry Battalion (USA, 2017) 



 

 

As frações envolvidas devem estabelecer e manter as ligações ao longo de 

toda a operação. A medida que as tropas avançam os pontos de junção podem ser 

ajustados conforme a evolução do combate, por exemplo se uma das tropas tem um 

avanço mais lento do que a outra o plano pode ser ajustado. Uma linha de fogo restrito 

é estabelecida, a mesma servirá também para balizar os limites e o local onde as 

forças deverão ligar-se (USA, 2017). 

O escalão superior altera ou ativa as medidas de coordenação de apoio de fogo 

com base no avanço das tropas ou no comportamento do inimigo, todas as medidas 

são passadas aos escalões subordinados, conforme as forças cerram uma sobre a 

outra as linhas de coordenação de fogo são canceladas e uma única linha de fogo 

restrito é colocada em vigor para evitar o fratricídio. Após a junção o escalão superior 

define as responsabilidades pelos fogos (USA, 2017). 

O manual do Norte Americano que versa sobre o pelotão de infantaria também 

traz considerações acerca da operação de junção e as divide em três fases. 

 Segundo o manual (USA, 2016), a primeira fase caracteriza-se pelo sinal de 

reconhecimento distante, nesse momento as forças estabelecem contato rádio, antes 

de atingir o alcance dos armamentos de fogo direto. A frequência de rádio dos 

elementos da tropa amiga deve ser monitorada pelo responsável pela ligação. 

 A segunda fase é a das coordenações, onde são feitas diversas coordenações 

táticas necessárias para o prosseguimento até os pontos de ligação, como: situação 

das forças inimigas, dispositivo das forças amigas, itinerários até os pontos de ligação, 

medidas de coordenação de fogos diretos e indiretos, sinais de reconhecimento e 

demais informações julgadas necessárias (USA, 2016). 

 A terceira fase é a do movimento até os pontos de junção e a junção, todas as 

frações envolvidas na junção devem impor medidas de controle de fogos para evitar 

o fratricídio, os pontos de ligação e a linha de fogo restrito devem ser facilmente 

reconhecidos no terreno. Os elementos que farão a ligação nos pontos de junção 

executam as seguintes ações: realizar o reconhecimento da outra força através do 

contato rádio, realizar o reconhecimento visual através do sinal de reconhecimento, 

deslocar-se até o ponto de junção, completando o movimento, estabelecer a 

segurança do local e fazer as coordenações adicionais de for necessário (USA, 2016). 



 

 

Figura 7: Exemplo de ligação

 
Fonte: Infantry Reference Card For Linkup (USA, 2018). 

Legenda: LU – Ponto de Junção; RLY – Ponto de Controle 
 

Visando compressão do esquema acima, disponível no Graphic training aids 

(GTAs) (USA, 2018) - ferramenta com função de guia com orientações para o Exercito 

Americano - a companhia “A” representa a força estacionária e o 1º pelotão (Pel) da 

companhia (Cia) “B” representa a força de junção. 

1 - A Cia “A” se desloca até o ponto de controle “1” para estabelecer a ligação, 

ao chegar informa ao escalão superior e depois contata a Cia “B”. 

2 - Cia “A” envia um destacamento de contato até o ponto de junção “1”. 

3 - O destacamento da Cia “A” chega ao ponto de junção e faz a limpeza da 

área, identifica o local da junção, marca o ponto através do sinal de reconhecimento 

preestabelecido, procura uma posição coberta e abrigada para observar o ponto de 

junção e informa ao escalão superior. 

4 - O 1º Pel da Cia “B” repete os passos “1” e “2”, quando o destacamento de 

contato do 1º Pel identifica o sinal de reconhecimento no ponto de junção “1” ele 

manda o sinal de reconhecimento à distância, o destacamento de contato da Cia “A” 

responde ao sinal de reconhecimento à distância. Os elementos de contato do 1º Pel 

vão até a posição dos elementos da Cia “A”, trocam sinais de reconhecimento 

aproximado e conduzem as coordenações. 



 

 

 5 – Os elementos de contato do 1º Pel guiam os elementos da Cia “A” até a 

força de junção, no ponto de controle “2”. 

6 – Os elementos de contato da Cia “A” guiam o 1º Pel da Cia “B” para 

estabelecer a junção com a Cia “A”, no ponto de controle “1”, estabelecendo a junção. 

  

3.5 ESTUDO DE CASO HISTÓRICO 

  

O objetivo do estudo desse caso histórico é demonstrar a importância das 

operações de junção para as tropas paraquedistas lançadas à retaguarda das linhas 

inimigas. Na operação Market Garden fica evidente essa necessidade, é possível 

verificar a eficácia da junção quando ela é atingida e seus efeitos negativos quando a 

operação fracassa (CONCEIÇÃO, 2014). 

A Operação Market Garden é conhecida como a maior Op Aet da história, 

aconteceu na segunda guerra mundial e tinha como principal objetivo retomar a 

impulsão do II Exército Inglês, empregando, para isso, forças blindadas e 

paraquedistas para chegar a Berlim e terminar a guerra antes do fim de 1944 

(CONCEIÇÃO, 2014). 

O nome da operação na realidade é originário dos planos que a compunham: 

o plano MARKET que consistia da parte aeroterrestre, onde foram empregados o 18º 

Corpo Aet Americano, composto pela 82ª divisão (Div) Aet e pela 101ª Div Aet, e pelo 

1º Corpo Aet Inglês composto pela 1ª Div Aet composta por quatro Bda e um Rg Art; 

e o plano GARDEN que consistiu da parte terrestre, onde foram empregados o II Ex 

Inglês composto pelo VIII Corpo, XII Corpo e pelo XXX Corpo, e o I Ex Canadense 

(BATISTA, 2013). 

No plano MARKET a 101ª Div Aet americana tinha a missão de conquistar as 

pontes sobre os grandes rios e canais entre as cidades de Eindhoven e Vegel; a 82ª 

Div Aet tinha como missão a conquista das pontes e regiões de passagem da cidade 

de Grave até a cidade de Nijmegem; e por fim a 1ª Div Aet inglesa tinha por objetivo 

conquistar a ponte de Arnhem, sobre o rio Reno. A conquista desses objetivos 

garantiria o avanço das tropas blindadas até a cidade industrial de Ruhr, na Alemanha, 

e o posterior avanço até Berlin (BATISTA, 2013). 



 

 

O plano GARDEN consistia no avanço das tropas blindadas do II Ex inglês 

através das pontes e regiões de passagem conquistadas pelas tropas paraquedistas 

até a cidade de Ruhr (BATISTA, 2013). 

No dia 17 de setembro dia “D” da operação, a 101ª Div Aet americana foi lançada e 

conquistou todos os objetivos impostos pelo escalão superior após dois dias de 

combate. Também no dia “D” a 82ª Div Aet americana foi lançada para conquistar 

seus objetivos, porém a ponte de Nijmegem só foi conquistada na noite do dia 20 de 

setembro com o apoio das tropas blindadas que já haviam realizado a junção e 

ultrapassado as tropas da 101ª Div Aet (BATISTA, 2013). 

A 1ª Div Aet inglesa entrou em combate primeiramente com duas Bda no dia 

D, com os objetivos de fazer a segurança das zonas de lançamento e de conquistar a 

ponte de Arnhem, porém o segundo objetivo não foi atingido devido a resistência 

alemã. Em D+1 foi lançada mais uma Bda Pqdt inglesa e uma Bda Pqdt polonesa para 

auxiliar na conquista dessa ponte, porém os alemães tomaram conhecimento da 

operação e reforçaram suas forças para a defesa desse acidente capital, pois sabiam 

que sem o domínio dessa ponte as tropas da 1ª Div Aet ficariam isoladas (BATISTA, 

2013). 

 Em D+3 as tentativas de ressuprimento aéreo foram ineficazes e a 1ª Div Aet, 

que estava mais longe das forças amigas, estava ficando sem suprimentos, além 

disso, as tropas blindadas ainda estavam combatendo em Nijmegem. A partir de D+4 

a situação ficou ainda mais crítica e as forças inglesas tiveram muitas baixas, somente 

em D+7 as tropas blindadas conseguiram chegar na margem sul do rio Reno, porém 

não conseguiram atravessá-lo. Então em D+8 foi efetivada a operação Berlim, que 

tinha o objetivo de resgatar os remascentes da 1ª Div Aet inglesa, dando fim, dessa 

forma a operação Market Gardem (BATISTA, 2013). 

Nesta operação foram empregados 39 620 homens, somente 7% do 

suprimento previsto chegou até a 1ª Div Aet, dos seus 10.300 homens, somente 2587 

foram resgatados na operação Berlim, 240 conseguiram sair do local com a ajuda de 

holandeses, aproximadamente 1600 feridos ficaram para trás e cerca de 6450 foram 

feitos prisioneiros pelas forças alemãs. Por outro lado, as duas divisões americanas 

somadas perderam 3664 homens (BATISTA, 2013; CONCEIÇÃO, 2014). 

 

Figura 8: Plano da Operação Market Garden 



 

 

 
Fonte: Adaptado de Badsey (1993, apud BATISTA, 2013, p.46) 

 

 



 

 

4. ANÁLISE E RESUTADOS 

 

Foram convidados para colaborar com a presente pesquisa 50 militares, 

integrantes e ex-integrantes do 1º Esqd C Pqdt, dos quais 38 responderam ao 

questionário. O gráfico a seguir mostra a composição da amostra em relação ao 

posto/graduação dos participantes (Gráfico 1):  

 
Gráfico 1 – Posto/Graduação dos militares participantes da pesquisa. 

 

 Visando melhor compreensão da caracterização que compõem a amostra, foi 

questionado sobre a função exercida pelo militar no 1º Esqd C Pqdt, sendo maior 

percentual formado de comandantes de pelotão e  comandantes de grupo, cabe 

salientar que os números diferem do quantitativo que respondeu ao questionário 

porque muitos militares exerceram mais de uma função, conforme observa-se no 

gráfico 2: 

 

 
Gráfico 2 – Função exercida no 1º Esqd C Pqdt. 

Legenda: Cmt – comandante, Esqd – esquadrão, Pel – pelotão, Adj - Adjunto, Gp – Grupo. 
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O questionário teve como objetivo alcançar um grupo heterogêneo em relação 

aos postos e graduações e as funções exercidas, para verificar possíveis diferenças 

de percepções a respeito do emprego do 1º Esqd C Pqdt nas operações de junção, o 

que não foi verificado. Portanto, concluiu-se que o pensamento a respeito do 

adestramento e emprego do 1º Esqd C Pqdt nas Op Jç é homogêneo.  

Na sequência do questionário, buscou-se verificar quais fontes os militares 

responsáveis por ministrar as instruções utilizam ou utilizaram para o adestramento 

das frações.  A partir da análise do gráfico 3 é possível verificar que a maioria das 

instruções tiveram como referência a IP 2-33, que se encontra defasada e o manual 

Forças Tarefas Blindadas que versa principalmente sobre a força de junção, deixando 

um pouco de lado as especificidades da força estacionária. Além disso, esses 

manuais abordam a operação de junção em um sentindo amplo, não se aprofundando 

nas técnicas táticas e procedimentos (TTP) utilizadas no nível pelotão, por exemplo. 

 
Gráfico 3 – Fontes de consulta utilizada para ministrar instrução de Operações de Junção. 

 

Quando questionado se os militares consideram os manuais em vigor 

suficientes para ministrar uma boa instrução sobre as técnicas, táticas e 

procedimentos adotados durante as operações de junção, 35% responderam que não 

e 65% que sim. Apesar da maioria afirmar que os manuais atuais são suficientes, ao 

analisar as diferenças existentes entre os manuais nacionais e Norte Americanos, é 

possível identificar a existência de uma lacuna no que se refere ao emprego das tropas 

de menor escalão, como pelotão ou grupo, no arcabouço nacional. 
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A maioria dos sujeitos da pesquisa, 75%  responderam terem participado de 

operações de junção durante o período em que estavam no Esqd C Pqdt, o que denota 

a importância de manter a doutrina atualizada para que o 1º Esqd C Pqdt possa 

cumprir sua missão em proveito da Bda Inf Pqdt da melhor maneira possível. 

A gráfico a seguir mostra quais as medidas previstas durante o planejamento 

haviam sido tomadas para a operação. 

 

 
Gráfico 4 – Medidas adotadas durante o planejamento das Operações de Junção. 

A partir da análise do gráfico acima é possível verificar que as medidas de 

coordenação que devem ser adotadas na fase de planejamento das operações de 

junção vêm sendo adotadas, deixando a desejar somente em relação a 

compatibilização dos sistemas de comando e controle. 

Houve unanimidade quando questionado se o 1º Esqd C Pqdt seria a tropa 

mais apta a realizar a operação de junção em proveito da Bda Inf Pqdt, oportunidade 

em que os 38 militares responderam que sim. Da mesma forma, nas perguntas 

seguintes, com intenção de quantificar a importância da existência de um manual 

atualizado, específico do 1º Esqd C Pqdt, para a melhoria do nível da instrução 

ministrada, bem como para o emprego, por parte da Bda Inf Pqdt, do 1º Esqd C Pqdt 

na plenitude de suas capacidades, novamente todos os militares responderam que 

sim, denotando a importância do presente trabalho. 

Pode-se perceber ao estudar os manuais nacionais, que abordam sobre 

operação de junção, que os mesmos a tratam de forma ampla, mais contextual, sem 

abordar pontualmente o “como fazer” nos menores escalões.  
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O manual Forças-Tarefas Blindadas, dentre os manuais estudados, é o que 

detalha melhor as diversas medidas de coordenação e controle que devem ser 

estabelecidas e seguidas para que uma operação de junção tenha sucesso. Da 

mesma forma, o manual Norte Americano ATP 3-21.20 Infantry Battalion, aborda as 

operações de junção de forma semelhante, não chegando ao ponto de abordar sobre 

as técnicas, táticas e procedimentos que devem ser adotadas pelos níveis companhia 

ou pelotão. 

Por outro lado, o manual ATP 3-21.8 Infantry Platoon and Squad, por versar 

sobre o valor pelotão, aborda de maneira detalhada sobre como deve ser feita a 

ligação entre as forças que farão uma junção. Inicia abordando a respeito do 

dispositivo adotado antes dos pontos de ligação, passa pelos sinais de 

reconhecimento afastado e aproximado e chega ao balizamento dos elementos da 

força de junção até os pontos de junção.  

Tendo em vista que a ligação pode ser considerada o momento crítico de uma 

operação de junção, pelo risco que envolve, levando-se em consideração que as 

tropas paraquedistas que participarão da junção foram lançadas dentro das linhas 

inimigas, pode-se dizer que obtendo sucesso na ligação, a operação de junção terá 

mais chances de ser exitosa. 

Dessa forma, para confecção da proposta de subcapítulo, além dos aspectos 

atinentes ao planejamento no nível do Esqd C Pqdt, procurou-se evidenciar as 

técnicas, táticas e procedimentos que devem ser adotadas pelos elementos dos 

pelotões de cavalaria paraquedista ao ligarem-se com a força de junção, bem como 

sugerir práticas que podem ser adotadas para aumentar a segurança nessas 

operações, inclusive com a confecção de figuras, para melhor entendimento por parte 

dos integrantes do Esqd C Pqdt. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 



 

 

A investigação mostrou que os produtos doutrinários nacionais existentes, ou 

carecem de atualização, como é o caso da IP 2-33, ou tratam o tema em um sentido 

mais amplo, como nos casos do manual de Operações, do manual da Força Tarefa 

Blindada ou do manual em prelo da Brigada de Infantaria Paraquedista, não 

proporcionando, dessa forma, ao Esqd C Pqdt a oportunidade de atingir na plenitude 

suas capacidades em proveito das Op Aet, questão problema deste Trabalho. 

Nesse contexto, ao pesquisar a doutrina do Exército Norte Americano para as 

operações de junção, foi possível verificar a existência de manuais que abordam o 

assunto nos diversos níveis, da brigada até o pelotão, dessa forma, as técnicas táticas 

e procedimentos adotados naquele país poderiam ser adotadas, na medida do 

possível, para a formulação de TTP para o Esqd C Pqdt. 

Por fim, como caso histórico, foi analisada a operação Market Garden, operação 

na qual é possível perceber claramente a importância das operações de junção para 

as tropas paraquedistas que se lançam na retaguarda do inimigo. Fica clara a 

diferença de sucesso das operações dentro da mesma missão. 

Enquanto as tropas paraquedistas lançadas mais próximas da linha de frente, 

portanto mais próximas da junção, realizaram a junção com a tropa blindada que 

avançava, e foram ressupridas em munição, alimentação, dentre outros; as tropas 

lançadas na retaguarda mais profunda inimiga não tiveram a mesma sorte, a força de 

junção nunca chegou e os paraquedistas ficaram sem suprimentos, vindo a sucumbir 

perante as forças alemãs. 

O breve resumo acima retrata a importância do estabelecimento da junção para 

as tropas paraquedistas, já que, inicialmente, as mesmas são lançadas com 

suprimentos para apenas 72 horas de combate. 

Sendo assim, de forma geral, o estudo da operação Market Garden, somado ao 

estudo da doutrina vigente em nosso Exército e da doutrina vigente no Exército Norte 

Americano, no que tange as operações de junção no Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista, é possível verificar que existe a necessidade de atualização, 

principalmente no que se refere as técnicas táticas e procedimentos adotados pelos 

elementos dos Pel C Pqdt durante as operações de junção. Sendo assim, o apêndice 

B desse trabalho, segue como uma sugestão de sub capítulo, versando sobre o 

emprego do Esquadrão de Cavalaria nas Operações de Junção. 
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APÊNDICE A - Questionário 
 
 

Questionário sobre o emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista nas 

Operações de Junção aos integrantes e ex-integrantes dessa OM ímpar do EB 

 
O senhor está sendo convidado para responder um questionário que tem como 

objetivo obter maior compreensão de como o Esqd C Pqdt vem sendo empregado nas 

operações de junção, para a instrução militar dos integrantes do Esqd no que se refere 

às Técnicas Táticas e Procedimentos adotados durante uma operação de junção, bem 

como a participação ou não do Esqd C Pqdt nessas operações nos diversos 

adestramentos, dentre outras questões julgadas pertinentes. 

Sabe-se que a IP 2-33 apresenta-se defasada, não apenas sobre a doutrina de 

emprego daquela subunidade paraquedista. O Exército Brasileiro vem passando por 

uma reformulação e atualização de sua Doutrina Militar tendo como intuito adequar 

os diversos manuais existentes.  

 Sua participação é extremamente importante, tendo em vista que sua 

colaboração poderá alterar ou ratificar a proposta do subcapítulo citado, bem como o 

futuro adestramento e emprego dos centauros alados em proveito da Bda Inf Pqdt. 

 Esta pesquisa faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), a qual tem como responsável o Cap. Cav. Rafael 

Lopes Boaz, antigo integrante do 1º Esqd C Pqdt, com orientação do Major de 

Cavalaria Rafael Silva Romani. Quanto às questões éticas, não haverá identificação 

dos participantes e suas respostas serão utilizadas unicamente para colaborar com a 

elaboração de um possível capítulo do novo manual. Ao responder o senhor concorda 

com a participação. Posteriormente o trabalho estará disponível para leitura na 

biblioteca online da ESAO. 

 Desde já agradeço sua colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Qual seu nome? _______________________________________ 
 

2) Qual o seu P/G ? 
(  ) Oficial superior da arma de cavalaria 
(  ) Oficial intermediário da arma de cavaria 
(  ) Oficial subalterno da arma de cavalaria 
(  ) Outro: ___________________________ 
 
 

3) Qual função exerce/exerceu no Esqd C Pqdt? 
(  ) Comandante do Esqd 
(  ) Sub Cmt Esqd 
(  ) Chefe de Seção 
(  ) Cmt Pel 
(  ) Outra: _______________________ 
 

4) Quais documentos que o senhor usa/usou como fonte de consulta para orientar a 
instrução sobre Op Junção? 

(  ) IP 2-33 - ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA 
(  ) EB 70-MC-10.355 – FORÇAS-TAREFAS BLINDADAS 
(  ) EB 70-MC-20.223 – OPERAÇÕES 
(  ) EB 70-MC-10.222 – A CAVALARIA NAS OPERAÇÕES 
(  ) Não ministrou instruções sobre Op Junção no Esqd C Pqdt 
(  ) Outro: _________________________________________ 
 

5) O senhor acredita que com os manuais doutrinários em vigor é possível ministrar 
uma boa instrução sobre as TTP que devem ser adotadas durante uma Op Junção? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 
 

6) O senhor já participou de algum exercício de adestramento do Esqd C Pqdt no qual 
foi realizada uma operação de junção? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 
 

7) Se o senhor respondeu que sim na pergunta anterior, durante o planejamento da 
operação, quais das medidas abaixo foram realizadas? 

(  ) Definição das relações e responsabilidades de comando 
(  ) Estabelecimento de ligações de comando e de estado-maior 
(  ) Estabelecimento de um sistema de reconhecimento mútuo 
(  ) Coordenação dos esquemas de manobra 
(  ) Estabelecimento de medidas de coordenação de fogos 
(  ) Compatibilização dos sistemas de comando e controle 
(  ) Definição das ações a serem realizadas após a junção 
(  ) Nenhuma das anteriores 
 
 



 

 

8) O senhor acredita que o Esqd C Pqdt é a tropa mais apta a realizar a junção em 
proveito da Bda Inf Pqdt? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 

9)  O senhor acredita que o manual do Esqd C Pqdt elevará o nível da instrução 
ministrada na OM? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 

10)  O senhor acredita que o manual do Esqd C Pqdt dará ao Cmt Bda Inf Pqdt as 
melhores condições para que o mesmo empregue o Esqd C Pqdt da melhor 
maneira possível? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

 
11)  Caso o senhor tenha algo que queira adicionar para contribuir com a presente 

pesquisa, utilize o espaço abaixo: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

APÊNDICE B – Proposta de Sub Capítulo 

 

5.4  OPERAÇÕES DE JUNÇÃO 

 

5.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

5.4.1.1 A junção é uma operação complementar que envolve a ação de duas forças 

terrestres amigas que buscam ligar-se diretamente. Pode ser realizada entre uma 

força em deslocamento, chamada Força de Junção (F Jç), e outra estacionária, ou 

entre duas forças em movimentos convergentes. 

 

5.4.1.2 Tal ligação pode ocorrer nas seguintes situações: 

 a) em operações aeroterrestres ou aeromóveis; 

 b) na substituição de uma força isolada; 

 c) em um ataque para juntar-se à força de infiltração; 

 d) na ruptura do cerco a uma força; 

 e) no auxílio a uma força dividida; e 

 f) na convergência de forças independentes e no encontro com forças de guerrilha 

amigas. 

 

5.4.1.3 Quando a operação se dá entre uma F Jç e uma força estacionária, a primeira 

executa uma ação ofensiva, buscando estabelecer o contato, enquanto a última 

apresenta uma postura predominantemente defensiva, com a finalidade de manter a 

posse da região onde será feita a junção. 

 

5.4.1.4 O Esqd C Pqdt pode participar de operações de junção integrando uma força 

maior ou pode executá-la com seus próprios meios. O Esqd C Pqdt como um todo, ou 

um de seus pelotões, pode ser empregado como força de junção. 

5.4.1.5 O fator tempo é, normalmente, crítico em uma operação de junção. Em virtude 

de suas características como a velocidade, flexibilidade, mobilidade e capacidade de 



 

 

comando e controle, o Esqd C Pqdt pode ser considerada a tropa mais apta dentre as 

tropas da Bda Inf Pqdt a compor uma força de junção. 

 

 

5.4.2 PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES DE JUNÇÃO 

 

5.4.2.1 O planejamento da operação deve assegurar estreita coordenação de esforços 

das forças envolvidas na junção. O planejamento é coordenado com 

antecedência, incluindo a troca de informações entre as duas forças envolvidas. 

 

5.4.2.2 As operações de junção apresentam um risco considerável de fratricídio, por 

isso, os seguintes fatores são determinantes para o sucesso no planejamento das 

ações: 

  a) definição das relações e responsabilidades de comando; 

b) estabelecimento de ligações de comando e de estado-maior; 

c) estabelecimento de um sistema de reconhecimento mútuo; 

d) coordenação dos esquemas de manobra; 

e) estabelecimento de medidas de coordenação de fogos; 

f) compatibilização dos sistemas de comando e controle; 

g) definição das ações a serem realizadas após a junção; e 

h) ações a serem realizadas em final de missão. 

 

 

5.4.3 DEFINIÇÃO DAS RELAÇÕES E RESPONSABILIDADES DE COMANDO 

 

5.4.3.1 O comando que dirige a junção estabelece, de forma clara e antes da 

operação, as relações e as responsabilidades de comando entre as duas forças. 



 

 

 

5.4.3.2 Após a junção, as duas forças podem se agrupar, formando uma única 

força, sob controle de um dos comandantes, ou ambas podem permanecer sob 

o controle de um comandante superior. 

 

 

5.4.4 LIGAÇÕES DE COMANDO E ESTADO-MAIOR 

 

5.4.4.1 As ligações de Cmdo e EM entre as forças são essenciais. Devem ser 

estabelecidas durante o planejamento e mantidas no transcurso da operação. 

 

5.4.4.2 À medida que a junção se torna iminente, o pessoal de ligação adicional 

é trocado. Isso assegura a coordenação de fogos e de quaisquer modificações 

nos planos táticos. Meios aéreos, se disponíveis, podem facilitar as ligações. 

 

5.4.4.3 Quando a operação envolve a junção com forças aliadas ou guerrilhas 

amigas, devem ser feitas prescrições relativas a intérpretes ou oficiais de 

ligação com suficiente conhecimento da língua a ser utilizada. 

 

 

5.4.5 COORDENAÇÃO DOS ESQUEMAS DE MANOBRA 

 

5.4.5.1 Os esquemas de manobra devem ser permutados, e as medidas de 

controle estabelecidas com antecedência pelas forças que participam da 

junção, de forma a obter uma maior coordenação da manobra. 

 

5.4.5.1.1 Na operação de junção devem ser utilizadas as seguintes medidas de 

coordenação e controle, entre outras: 

a) pontos de junção; 

b) limites; 



 

 

c) eixos de progressão; 

d) objetivos; e 

e) linhas de controle (para facilitar o controle e a localização da força de 

junção). 

 

 

5.4.6 MEDIDAS DE COORDENAÇÃO DE FOGOS 

 

5.4.6.1 A coordenação de fogos é essencial para evitar o fratricídio e é obtida 

pela troca de planos de apoio de fogo e pelo emprego de medidas de controle. 

Essa coordenação é materializada nos planejamentos pelo traçado das: 

a) Linha de Segurança de Apoio de Artilharia (LSAA); 

b) Linha de Coordenação de Fogos (LCF); 

c) Linha de Coordenação do Apoio de Fogo (LCAF); 

d) Linha de Restrição de Fogos (LRF); 

e) Área de Fogo Livre (AFL); 

f) Área de Restrição de Fogos (ARF); 

g) Área de Fogo Proibido (AFP); e 

h) quadrícula de interdição. 

 

5.4.6.2 O manual EB70-MC-10.346 Planejamento e Coordenação de Fogos 

detalha o emprego das medidas de coordenação de fogos. 

 

5.4.6.3 Após a junção, normalmente, a responsabilidade pela coordenação de 

fogos é atribuída a um único comandante. Este pode ser o mais antigo ou o 

que tenha a responsabilidade pela ação principal no prosseguimento da 

missão. O coordenador dos fogos deve estar claramente definido antes da 

operação, pelo comando enquadrante das tropas em junção. 

 



 

 

5.4.7 MEDIDAS DE COORDENAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES 

 

5.4.7.1 O escalão enquadrante deve coordenar a compatibilização dos 

sistemas C2 das tropas em junção, inclusive frequências de rádio. 

 

5.4.7.2 Deve ser planejada a coordenação das comunicações, levando-se em 

consideração os procedimentos de identificação das tropas que realizarão a 

junção. Meios alternativos de comunicação e de identificação devem ser 

considerados e previstos. É imperioso o correto uso das Instruções para Exploração 

das Comunicações e Eletrônica (I E Com Elt) e que casos omissos sejam esclarecidos 

pelo escalão enquadrante, antes da operação. 

 

5.4.7.3 Podem ser utilizadas aeronaves de asa rotativa e/ou fixa, bem como 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), para aumentar o alcance das 

comunicações e/ou para aumentar os níveis de consciência situacional das 

tropas envolvidas. 

 

 

5.4.8 ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE RECONHECIMENTO 

MÚTUO 

 

5.4.8.1 O plano de identificação mútua é estabelecido de maneira 

pormenorizada por meio das IE Com Elt, a fim de evitar possíveis hostilidades 

entre as forças amigas e que uma seja atingida pelos fogos da outra. 

 

5.4.8.2 Esse plano inclui, normalmente, o emprego de artifícios pirotécnicos, 

painéis, marcação de viaturas, dispositivos coloridos, fumaças coloridas, meios 

infravermelhos, radares, sinais por gestos, senhas e contrassenhas, tudo com 

a finalidade de determinar a identificação amigo-inimigo. 

 



 

 

 

5.4.8.3 O plano de comunicações inclui os canais para comunicação rádio 

entre as duas forças. Deve prescrever os procedimentos de identificação a 

serem usados durante o dia e à noite ou durante condições de reduzida 

visibilidade, incluindo, principalmente, os meios alternativos. 

 

 

5.4.9 AÇÕES A SEREM REALIZADAS APÓS A JUNÇÃO 

 

5.4.9.1 As medidas a serem tomadas após a junção devem ser estabelecidas 

com antecedência, de modo que se mantenha a impulsão desejada nas 

operações subsequentes. 

 

5.4.9.2 Realizada a junção com a F Jç, esta pode reforçar ou assumir a defesa da 

área, prosseguir no ataque em coordenação com a força estacionária ou ultrapassar 

ou contornar essa força e continuar o ataque para objetivos mais distantes. São 

baixadas prescrições para a substituição ou ultrapassagem, sempre que necessárias. 

 

5.4.9.3 Devem ser previstos planos de contingência, caso as operações de 

junção não se concretizem no tempo determinado. Tais planos devem ser 

providenciados pelo comando enquadrante das tropas que estão realizando a 

junção e devem prever apoio de fogo, cobertura e suprimento aéreo, sobretudo 

para a força estacionária, em função de seu isolamento e de sua consequente 

vulnerabilidade. 

 

 

  



 

 

5.4.10 EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE JUNÇÃO 

 

5.4.10.1 Junção Entre uma Força de Junção e uma Força Estacionária. 

5.4.10.1.1 Considerações Gerais 

a) As operações de junção têm início, geralmente, como uma operação 

ofensiva normal, com a força de junção realizando um ataque ou o Esc Sp 

lançando sua reserva diretamente em um Apvt Exi, após o rompimento da 

posição inimiga. 

b) A realização do ataque pela F Jç não é desejável, em função do desgaste 

prematuro que impõe. 

c) Após o rompimento da posição inimiga, a F Jç lança-se em busca do contato 

com a força isolada, tendo como elemento norteador de suas ações o prazo 

imposto para concretizar a junção. 

d) A complexidade e quantidade das medidas de coordenação e controle 

tendem a aumentar com a aproximação do momento da junção. A coordenação e o 

controle são intensificados por meio de restrições impostas às forças 

atacantes. 

e) Os elementos que realizarão o contato físico entre as tropas de junção 

devem estar bem adestrados nas TTP da junção, de modo que a ligação seja o 

mais breve e com o mínimo de riscos de fratricídio entre as tropas envolvidas. 

f) Os objetivos atribuídos à força de junção devem ser, prioritariamente, 

localizados no perímetro das forças estacionárias, de modo que as tropas não 

interfiram em suas missões previamente atribuídas. 



 

 

 

Fig 5-1 – Op Jç – Estágio inicial da aproximação da F Jç 

 

 
Fig 5-2 – Op Jç – Estágio final da aproximação da F Jç 

 

  



 

 

5.4.10.1.2 Pontos de Junção 

a) Para evitar os riscos de um combate entre forças amigas, pontos de junção 

são selecionados, devendo ser estabelecidos em locais onde o contato físico 

entre as tropas que estão realizando a operação possa ocorrer. 

b) Devem ser facilmente identificáveis por ambas as forças e em número 

suficiente para atender a possíveis modificações na manobra, localizando-se 

onde os eixos de progressão da força de junção interceptam a linha ao longo 

da qual os elementos de segurança da força estacionária estão localizados. 

c) Geralmente, os P Jç localizam-se onde os elementos de segurança da força 

estacionária estão posicionados, mas pontos alternativos devem ser 

estabelecidos, uma vez que a ação inimiga pode forçar a junção em locais 

diferentes dos planejados. 

d) O número de P Jç estabelecidos depende da possibilidade da força 

estacionária, do número de itinerários utilizados pela força de junção, da 

natureza do terreno e das ameaças inimigas. 

e) As tropas que guarnecem os P Jç, bem como os elementos que realizam o 

contato com elas, devem estar familiarizadas com as normas para identificação 

mútua e com os planos para a rápida passagem da força em progressão. 

5.4.10.1.3 Junção propriamente dita 

a) O Esqd progride pelos eixos designados para a realização da ligação com a F Jç 

utilizando as TTP de Rec eixo, ao aproximar-se do local da ligação pode desdobrar e 

ocupar uma P Bloq (Fig 5-3). 

b) O Esqd C Pqdt normalmente estará descentralizado, com os 3 Pel C Pqdt em 1º 

Esc, cada um com uma Z Aç. Dependendo do valor da F Jç, o Esqd C Pqdt poderá 

ser reforçado com outros elementos de manobra ou de apoio ao combate. 



 

 

 
Fig 5-3 – Pel C Pqdt ocupando P Bloq próxima aos P Lig. 

 

c) Para a realização da ligação propriamente dita, o pelotão poderá adotar as 

seguintes TTP (Fig 5-4): 

1) Uma patrulha do GE desloca-se até um P Ct, estabelece contato rádio com 

elementos da F Jç e informa ao Esc Sp; 

2) Após o contato rádio, desloca-se até o ponto de junção, lança seu sinal de 

reconhecimento, preestabelecido no plano de identificação mútua, e ocupa uma 

posição abrigada de onde consiga observar o local; 

3) A F Jç repete os passos “1” e “2” e após identificar o sinal de reconhecimento no 

ponto de junção, a F Jç lança o sinal de reconhecimento à distância que, após 



 

 

identificado, é respondido pela patrulha do GE, a seguir os elementos da F Jç vão ao 

encontro da patrulha do GE, trocam sinais de reconhecimento aproximado e passam 

a fazer as coordenações necessárias; 

4) Os elementos da F Jç guiam os elementos do GE até o restante da F Jç; e 

5) A patrulha do GE os guiará até os pontos de junção, onde será feita a junção 

propriamente dita. 

 

Figura 5-4 – Exemplo de ligação no ponto de junção entre F Jç e F estacionária 

 

d) O apoio da força estacionária à F Jç inclui o fornecimento de guias e a 

previsão de Z Reu para sua reorganização. 

e) O Esqd C Pqdt informa sobre barreiras, campos de minas e outros obstáculos 

lançados. Os obstáculos devem ser removidos imediatamente antes das ligações 

físicas das tropas e trilhas e brechas devem ser abertas através das barreiras. 

f) Guias fornecidos pelos elementos da força estacionária, que estão na posição por 

onde a F Jç adentrará ao dispositivo, auxiliam o controle do trânsito para 

o interior das posições de defesa. Eles devem conhecer o dispositivo defensivo 

de sua tropa, bem como a localização dos obstáculos naturais e artificiais nos 

itinerários que balizarão para as forças de junção. 

 



 

 

5.4.10.1.4 Coordenação de fogos durante a junção propriamente dita 

 

a) Para evitar perdas nas forças amigas, uma LRF é estabelecida, 

coordenando os fogos, tanto da F Jç como da força estacionária. À medida que 

a junção se torna iminente, a LRF é deslocada, a fim de permitir o máximo de 

liberdade de ação à força de junção. Normalmente, a LRF inicial torna-se 

efetiva quando a LCAF comum for estabelecida. 

b) O comando que dirige a operação estabelece LCAF para as forças. Nos 

estágios iniciais as LCAF são independentes. No entanto, à medida que a 

distância entre as duas forças diminui, as linhas se aproximam até serem 

unificadas em uma LCAF comum que atende a ambas as forças. 

c) Ataques aéreos, na área entre as duas forças, são coordenados com ambas. 

 
Fig 5-5 - Medidas de coordenação e controle de fogos 

5.4.10.1.5 Ações após a Junção 

 

a) A F Jç pode passar através do perímetro da força estacionária e podem ser 

designados objetivos dentro desse perímetro ou fora dele, dependendo da 

missão. 

b) Se a missão e o terreno permitirem, é desejável que a F Jç desborde a força 

estacionária e os objetivos sejam designados fora do seu perímetro. 

 

  



 

 

ANEXO A - GTA 07-04-008 – Infantry Reference Card for Linkup 
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