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 RESUMO 
 
 
 
 
 
A Doutrina Militar Terrestre se encontra em constante evolução e o Exército Brasileiro 
vem reformulando e atualizando a sua Doutrina, visando ampliar as suas capacidades 
operativas. Este trabalho tem o objetivo primordial de oferecer ferramentas 
doutrinárias para a atualização do Manual de Campanha do 1º Esqd C Pqdt, trazendo 
à luz da Doutrina conhecimentos atualizados sobre conceitos militares das Unidades 
de Cavalaria Paraquedista em diversos países. Esta monografia foi elaborada por 
meio de uma Revisão de Literatura Sistematizada, que se iniciou com fontes 
bibliográficas primárias, basicamente manuais americanos e brasileiros, e depois foi 
realizada uma pesquisa através de “strings” de busca que encontraram estudos atuais 
em buscadores acadêmicos. A pesquisa foi norteada pelas atualizações doutrinárias 
inerentes ao conceito de cavalaria paraquedista, para que fosse possível gerar o 
conhecimento tático no final do trabalho. Analisando as Tropas de Cavalaria 
Paraquedista de outros países do mundo como EUA, Espanha, França, Itália, 
Alemanha e Grã Bretanha, podemos observar que a tropa opera em prol da Brigada 
ou Força de Ação imediata, é no valor Unidade, ou seja, seria o equivalente a um 
Regimento de Cavalaria Paraquedista. Avançando nessa ideia, as tropas 
paraquedistas possuem natureza semelhante à nossa tropa mecanizada, destacando 
a França, Itália e Grã Bretanha que usam predominantemente Viaturas blindadas 
sobre Rodas. O papel da Cavalaria no contexto de uma Operação Aerotransportada 
está fortemente entrelaçado com a missão de proporcionar ao “Escalão Tático” uma 
elevada capacidade de reconhecimento, segurança e Potência de combate. O 
Exército Americano também emprega um conceito de cavalaria voltado para as 
operações complementares de Seg, realizando ações comuns de Rec. O 1º Esqd C 
Pqdt está vocacionado a realizar operações ligadas à função de combate Inteligência 
e função de combate movimento e manobra, sendo considerada os olhos do comando 
no campo de batalha. Nesta situação a busca por informações será a sua prioridade 
e o Ataque de Oportunidade será uma ferramenta neutralizar ou destruir o inimigo, 
prosseguindo na sua missão principal. 
 
 
Palavras chaves: Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, Doutrina Militar, Manual de 
Campanha. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
The Terrestrial Military Doctrine is in constant evolution and the Brazilian Army has 
been reformulating and updating this Doctrine, aiming to expand its operational 
capabilities. This work has the primary objective of offering doctrinal tools for updating 
the First Parachute Cavalry Troop Campaign Manual, bringing to the light of the 
Doctrine updated knowledge about military concepts of Parachute Cavalry Units in 
several countries. This monograph was elaborated through a Systematized Literature 
Review, which started with primary bibliographic sources, basically American and 
Brazilian manuals, and then a search was carried out through search strings that found 
current studies in academic search engines. The research was guided by the doctrinal 
updates inherent to the concept of parachute cavalry, so that it was possible to 
generate tactical knowledge at the end of the work. Analyzing the Parachute Cavalry 
Troops from other countries in the world such as the USA, Spain, France, Italy, 
Germany and Great Britain, we can observe that the troop operates in favor of the 
Brigade or immediate Action Force, it is in the Unit value, that is, it would be the 
equivalent of a Parachute Cavalry Regiment. Advancing this idea, the paratroopers are 
similar in nature to our mechanized troops, highlighting France, Italy and Great Britain 
that predominantly use armored vehicles on wheels. The role of Cavalry in the context 
of an Airborne Operation is strongly intertwined with the mission of providing the 
“Tactical Echelon” with a high capacity for reconnaissance, security and combat 
Power. The US Army also employs a concept of cavalry aimed at complementary Mon 
operations, carrying out common Rec actions. The 1st Esqd C Pqdt is designed to 
carry out operations related to the combat function Intelligence and combat function, 
movement and maneuver, being considered the eyes of command on the battlefield. 
In this situation the search for information will be your priority and the Attack of 
Opportunity will be a tool to neutralize or destroy the enemy, proceeding with its main 
mission. 
 
 
Keywords: Parachute Cavalry Troop, Military Doctrine, Campaign Manual. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

A evolução da Doutrina Militar Terrestre é uma atividade permanente 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 2-33 – Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista (Esqd C Pqdt), datada de 1994, figura como um dos manuais 

doutrinários que carecem de atualização para que esteja alinhado com a Doutrina 

Militar Terrestre vigente. 

A Brigada de Infantaria paraquedista possui apenas uma tropa de Cavalaria: o 

1º Esqd C Pqdt, uma subunidade importante no âmbito desta Grande Unidade, haja 

vista as suas características operacionais peculiares, que se assemelham a uma tropa 

de Cavalaria Mecanizada, tais como, flexibilidade,sistema de comunicações amplo e 

flexível, ação de choque, poder de fogo e capacidade de operar em largas frentes 

(BRASIL, 2014).  

 Amparado pelo conceito tático de que o Esqd C Pqdt atua como tropa de 

reconhecimento e segurança da Bda Inf Pqdt, o mesmo foi organizado para o combate 

de modo a atender às perspectivas doutrinárias no cumprimento de suas missões. 

Nesta linha de raciocínio, esta subunidade foi dotada de plataformas que permitem 

uma mobilidade terrestre superior às demais frações orgânicas da Bda Inf Pqdt, de 

relativa proteção blindada, eficiente para as manobras de natureza aeroterrestre, e de 

potência de fogo adequada para as ações táticas inerentes à tropa de cavalaria.  

Na execução das operações militares atuais, a Bda de Inf Pdt opera em cenário 

de amplo espectro, ou seja, empregando os seus meios em diferentes missões, 

enfrentando problemas militares complexos e operando em ambientes diversificados. 

O emprego flexível do Esqd Cav Pqdt contribui para o melhor cumprimento dessas 

missões e facilita a liberdade de manobra da Bda Inf Pqdt no Teatro de Operações 

em que ela estiver atuando. Sob este aspecto e, sem perder o foco na atualidade, é 

imprescindível discutir o emprego desta tropa tão peculiar, oriunda da arma de 

cavalaria, nas operações militares aeroterrestres. 
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A fim de desenvolver o tema com maior riqueza de informações e maior 

detalhamento científico, este trabalho será limitado ao estudo das possibilidades e 

limitações do 1º Esqd C Pqdt nas manobras de ataque das operações ofensivas.  

 

 

1.1 PROBLEMA   

 

1.1.1 Antecedentes do Problema  
 

A arte da guerra tem evoluído constantemente, assim como a sociedade, os 

meios tecnológicos, os materiais de campanha, os armamentos de guerra, entre 

outros fatores que influenciam diretamente no campo da tática. É necessário que os 

estudiosos da guerra estejam atualizando as Doutrinas de acordo com a evolução da 

humanidade, principalmente nos tempos modernos, em que as tecnologias estão cada 

vez mais integradas e o combate ocorre em abiente de amplo especto.  

 

1.1.2 Formulação do Problema  
 

Sendo, atualmente, o único manual existente sobre o Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista, a IP 2-33 apresenta-se defasada, não só sobre a doutrina de emprego 

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

composição. 

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

tem a finalidade de elaborar uma parcela do capítulo de Operações Ofensivas, do 

Manual de Campanha do 1º Esqd C Pqdt, coerente com os novos conceitos 

doutrinários em vigor. 

 Em síntese, 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 doutrinárias inerentes ao Esqd C Pqdt, 
na execução das Operações Ofensivas, que se fazem necessárias para a melhor 
organização e emprego do Esqd C Pqdt em proveito das Operações 
Aeroterrestres (EB70MC-10.217) 
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1.2  OBJETIVOS 

 

A confecção do capítulo IV - Operações Ofensivas, do manual 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 Esqd C Pqdt 

na execução de Operações Ofensivas 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  
 

a) Revisar casos históricos e acontecimentos atuais, relevantes ao emprego do Esqd 

C Pqdt em combate nas Operações Ofensivas. 

b) Analisar as Operações Ofensivas, no contexto do emprego tático, das Tropas de 

Cavalaria paraquedista do Brasil e de outros países.  

c) Apresentar proposta de atualização em relação ao Esqd C Pqdt na execução das 

Operações Ofensivas com intuito de atender ao objetivo integrador. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  

             

a) Quais casos históricos e acontecimentos atuais podem ser utilizados para 

analisar o Esqd C Pqdt na execução de Operações Ofensivas? 

b) De que maneira as Tropas de Cavalaria Paraquedista podem atuar nas 

Operações Ofensivas, no contexto das Operações Aeroterrestres 

(EB70MC-10.217)? 

c) Considerando o Esqd C Pqdt na execução de Operações Ofensivas, 
apresentar a proposta de atualização doutrinária, em formato de manual, 

com a finalidade atender ao objetivo integrador da elaboração do manual. 
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1.4 JUSTIFICATIVA  

 

O Manual Militar mais recente que trata e regula a atuação tática do Esqd C 

Pqdt é a IP 2-33, Instruções Provisórias, publicado no ano de 1994. Em quase duas 

décadas ocorreram inúmeras evoluções no campo da tática, da doutrina militar e do 

emprego dos meios tecnológicos em combate, sendo assim, é de extrema importância 

que haja um estudo aprofundado sobre o emprego do Esqd C Pqdt em situação de 

combate.  

Este estudo será realizado a fim de contribuir para a elaboração do novo 

manual de campanha do Esqd C Pqdt e abordará as possibilidades e limitações do 

emprego do Esqd C Pqdt nas operações de ataque. Espera-se que esta revisão de 

literatura sistemática possa contribuir no aprofundamento dos conhecimentos teóricos 

das Operações Ofensivas realizadas por tropas paraquedistas da arma de cavalaria.  

Sendo assim, este estudo se justifica pela importância da atualização 

doutrinária do Exército Brasileiro, referente às tropas paraquedistas.  

  
2. METODOLOGIA   

 

Considerando o processo de confecção do manual EB70-MC-10.XXX 

ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, o esforço de pesquisa será 

conduzido por um grupo de trabalho, num ciclo de dois anos. 

Até o final do CAO 1º ano, em 2020, foi realizada a pesquisa bibliográfica e o 

fichamento inicial das fontes. Neste contexto, foram buscados, nos manuais do 

Exército Brasileiro e de outros exércitos, os fundamentos para a problematização e 

para a revisão da literatura. 

Durante o CAO presencial (2º ano) em 2021, a relatoria técnica do presente 

estudo será conduzida sob coordenação do Curso de Cavalaria da EsAO, que será a 

interface responsável por harmonizar o esforço de pesquisa, na forma de TCC, em 

prol da elaboração dos capítulos do manual EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE 

CAVALARIA PARAQUEDISTA.  

Como instrumento integrador da discussão será utilizado um fórum do Portal de 

Doutrina do Exército, permitindo a colaboração dos demais militares da Força 
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Terrestre, bem como o transbordo da temática aos especialistas necessários ao 

debate. 

No âmbito dos resultados, serão produzidos os trechos referentes aos capítulos 

previstos para o referido manual, bem como seus respectivos anexos. 

Finalizando o processo, no capítulo dos resultados, no âmbito do TCC, os 

trechos referentes aos capítulos previstos para o manual observarão os preceitos 

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

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

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

2.1.1 Variável Independente 
 

A variável independente do estudo é a operação de ataque, inserido no escopo 

das operações ofensivas, a ser executada pelo Esqd C Pqdt. 

 

2.1.2 Variáveis Dependente 
 

São consideradas variáveis dependentes as funções de combate: movimento 

e manobra e Inteligência, inerentes ao tipo de emprego da tropa de cavalaria Pqdt nas 

operações ofensivas. 

 

2.1.3 Variáveis Intervenientes 
 

Identificam-se como variáveis intervenientes neste estudo as capacidades e 

limitações do Esqd Cav Pqdt no contexto da Bda Inf Pqdt. 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa utilizará o método indutivo, quanto ao tipo da pesquisa será uma 

revisão sistemática redigida de acordo com as recomendações PRISMA (MOHER et 

al., 2015), exploratória, com abordagem qualitativa.  
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2.4 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA  
 

Esta Revisão de Literatura foi elaborada de modo sistematizado a fim de 

diminuir os possíveis viezes na pesquisa e, ainda, permitir a replicabilidade do estudo 

na área das ciências militares. Diferentemente da Revisão Bibliográfica Narrativa, a 

Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) é formulada pela aplicação de métodos com 

maior rigor científico, permitindo que se alcance melhores resultados, com dados 

“garimpados” e erros reduzidos. Trata-se de um método de Revisão de Literatura mais 

refinado para construir o conhecimento. A RBS é uma forma de pesquisa que permite 

o autor mapear estudos específicos acerca de um tema e elaborar um resumo de 

conhecimentos sobre o assunto, com qualidade nos resultados (BIOLCHINI et al., 

2007). 

 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

O procedimento metodológico adotado nesta pesquisa foi contruído por 

Conforto, Amaral e Silva (2011), tendo como base outros procedimentos 

metodológicos publicados e validados cientificamente. Este modelo sugerido pelos 

autores foi desenvolvido como uma proposta de roteiro para a condução de revisões 

sistemáticas na área de gestão de operações.  

 
2.5.1 ROADMAP – roteiro da Revisão Bibliográfica Sistemática  

 
FIGURA 1 – Roadmap - roteiro da Revisão Bibliográfica Sistemática 

Fonte: Conforto, Amaral e Silva (2011) 
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FASE 1 – ENTRADA 
 
ETAPA 1.1 Problema – a formulação do problema é o ponto inicial da revisão 

bibliográfica sistemática. O problema deste estudo já foi explorado anteriormente, 

dando origem à pergunta problema, que norteia a razão de ser desta pesquisa e, 

através dela, busca-se a resposta por meio do resultado desta RBS.  

 

ETAPA 1.2 Objetivos – os objetivos desta pesquisa estão alinhados com os 

objetivos do projeto, são factíveis e claros em sua definição. Os objetivos citados 

nesta pesquisa serviram de base para a análise dos artigos encontrados nas 

buscas, tornando possível definir critérios de inclusão e exclusão nesta pesquisa. 

 

ETAPA 1.3 Fontes primárias – normalmente as fontes primárias são constituídas por 

artigos, periódicos ou bases de dados úteis para a definição de palavras-chave, 

identificação dos principais autores e artigos relevantes. Neste Trabalho foram 

utilizados como fontes primárias os seguintes Manuais de Campanha/Publicações:  

 

1) Exército Brasileiro: 

a) EB70-MC-10.354 – Regimento de Cavalaria Mecanizado (2020); 

b) EB70-MC-10.309 – Brigada de Cavalaria Mecanizada (2019); 

c) EB70-MC-10.217 – Operações Aeroterrestres (2017); 

d) IP 2-33 – Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (1994); 

e) EB20-MF-10.102 – Doutrina Militar Terrestre (2014); 

f) EB20-MF-10.223 – Operações (2017); 

g) EB20-MF-10.203 – Movimento e Manobra (2015). 

 

2) Exército Americano: 

a) Enhanced Army Airborne Forces (2014); 

b) FM 3-99 – AirBorne and Air Assault Operations (2015); 

c) When Failure Thrives (2015). 

d) ATP 3-20.96 –Cavalry Squadron (2016) 

e) ATTP 3-20.97– Dismounted Reconnaissance Troop (2010); 

f) ATP 3-20.97 – Cavalry Troop (2016); 
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g) ATP 3-20.98 – Scout Platoon (2019). 

 
ETAPA 1.4 Strings de busca: Foram utilizadas as palavras-chave: “(será realizado)” 

“Airborne cavalry” (7.920), “mechanized” “cavalry” “squad” (3.400), "airborne" "army" 

Forces" "cavalry" (7510), “cavalaria” “paraquedista” (738), “caballería” “paracaidista” 

(231), "airborne" "offensive" "army" (16300), “airborne” “attack” “army” (20400), 

"cavalry in attack operations" (16400). 

 

ETAPA 1.5 Critérios de inclusão: para a inclusão dos estudos nesta pesquisa, foram 

estabelecidos os seguintes critérios:  

1) Estudos ou Publicações vigentes na Doutrina Militar do Exército Brasileiro e/ou 

Americano; 

2) Manuais Doutrinários; 

3) Estudos Originais; 

4) Artigos/Publicações de Militares com experiência em combate; 

5) Artigos científicos; 

6) Dissertações e Teses; 

7) Publicações nos idiomas inglês, espanhol e português; 

8) Publicados a partir de 2010, exceto a IP 2-33 – Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista (1994), por se tratar do Manual em questão a ser atualizado.  

 

ETAPA 1.8 Critérios de exclusão: 

 Foram excluídas monografias de Cadetes ou trabalhos de Oficiais subalternos e 

intermediários que não cursaram escolas de aperfeiçoamento da tática, assim como 

trabalhos civis de personalidades que desconhecem as ciências militares. Foram 

aceitos os trabalhos de Capitães aperfeiçoados ou em processo de aperfeiçoamento 

e oficiais superiores, incluindo Monigrafias, dissertações e Teses deste públicoalvo.  

 

ETAPA 1.7 Critérios de qualificação: Foram utilizados como critério de qualificação 

neste estudo os seguintes elementos: 

a) Método de pesquisa utilizado; 

b) Quantidade de citações na elaboração da pesquisa; 

c) Fator de impacto da revista em que o estudo foi publicado; 

d) Quantidade de citações que a pesquisa obteve em outros estudos; 
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e) Aplicação prática; 

f) Experiência do autor (Know-How) acerca do tema.  

 

ETAPA 1.8 Método e ferramentas: as buscas foram realizadas em 03 (três) Bases de 

dados, Google Acadêmico, Scielo e Portal de Periódicos da Capes, utilizando as 

strings de busca citados na etapa 1.4. 

 
FASE 2 – PROCESSAMENTO 
Esta Fase será ilustrada na figura abaixo.  
 
ETAPA 2.1 Busca: Neste processo foram realizadas as buscas, abarcando os 

processos 1,5 e 6. 

ETAPA 2.2 Análise dos resultados: Nesta etapa foi realizada a leitura das 

documentações bibliográfica e análise dos resultados, a fim de filtrar os estudos para 

esta pesquisa, conforme processos 2, 3 e 4.  

ETAPA 2.3 Documentação: Nesta etapa foram registradas a quantidade de artigos 

encontrados, incluídos e excluídos. 

 

 
FIGURA 2 – Procedimento interativo da fase de processamento, RBS Roadmap 

Fonte: Conforto, Amaral e Silva (2011). 
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FASE 3 – SAÍDA 
 
ETAPA 3.1 Alertas: Foram incluídas as palavras chaves constantes nas strings de 

busca, citadas na etapa 1.4, para receber o alerta de novos artigos publicados.  

 

• ETAPA 3.2 Cadastro e arquivo – Os artigos selecionados foram armazenados no 

Mendeley.  

 

ETAPA 3.3 Síntese e resultados – Nesta etapa foi elaborado um relatório (síntese) 

da bibliografia estudada. 

 

ETAPA 3.4 Modelo teórico:resultado da RBS. 

 

2.6 INSTRUMENTOS  
 

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

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

desenhos serão utilizados os aplicativos Corel Draw e Photoshop. Ainda, quanto à 

inserção de figuras e/ou fotografias reproduzidas por meio de scanner, será o formato 

TIF ou BMP. O armazenamento dos artigos será realizado por meio de um software 

para gerenciamento de referências (Mendeley).  

 

2.7 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Por se tratar de uma pesquisa com método qualitativo, não serão usados 

recursos estatísticos para a análise.  

 
3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste tópico será abordado o emprego da cavalaria paraquedista nas 

operações, de forma conceitual, embasado pelo referencial teórico encontrado nesta 

pesquisa. A fim de evitar falsos cognatos no entendimento conceitual, é importante 

ressaltar que o termo “Squadron”, utilizado pelo Exército Americano, equivale à 
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palavra “Regimento”, valor Unidade no Exército Brasileiro e “Regiment” é um nome 

tradicional utilizado para uma Força composta por 03 (três) Batalhões de Infantaria.  

A composição de Forças Tarefas (FT) no nível Subunidade (Su) é chamado de 

“Combat Team” e no nível Unidade é chamado de “Task Force”. A Composição dos 

Meios de uma Brigada do Exército Americano contempla um Regimento de Cavalaria 

(Cavalry Squadroon), sendo empregada uma Força no nível Unidade para o 

cumprimento das missões da cavalaria em proveito da Brigada, sendo assim, serão 

abordados conceitos de emprego tático, também, no nível Regimento. Além disso, na 

Doutrina Americana, a cavalaria naturalmente é chamada de tropa de 

reconhecimento, portanto ao se abordar o termo Regimento de Reconhecimento, 

trata-se de uma tropa de cavalaria, por natureza.  

A fim de corroborar com a Doutrina americana, este autor acredita que Brigada 

de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro poderia ampliar as suas capacidades 

táticas empregando uma Unidade de Cavalaria em proveito da Brigada, ao invés de 

utilizar uma Subunidade (Esquadrão) para o cumprimento destas missões. 

 
FIGURA 3 - Organograma do Regimento de Reconhecimento Americano 

Fonte: 3-20.97– Dismounted Reconnaissance Troop (2010). 
 

Na figura acima o organograma do Regimento de Reconhecimento Americano, 

equivalente ao RC Mec Brasileiro. No interior do quadro e na parte superior o calunga 

do Regimento de Reconhecimento (reconnaissance squadron); no canto inferior 

esquerdo a representação gráfica do “HHT” (headquarters and headquarters troop) 

Esquadrão de Comando, ao centro e na parte inferior 02 (dois) Esquadrões de 

Reconhecimento e no canto inferior direito a representação gráfica do “DRT” 
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(dismounted reconnaissance troop). Esta Trope é orgânica de um IBCT (Infantary 

Brigade Combat Team).  

No Brasil um RCMec padrão é composto da seguinte estrutura Organizacional: 

1. Comando (Cmdo) e Estado Maior (EM); 

2. 01 (um) Esquadrão de Comando e Apoio (Esqd C Ap); e 

3. 03 (três) Esquadrões de Cavalaria Mecanizados. 

 

 
FIGURA 4 - Estrutura organizacional de um R C Mec padrão. 

Fonte: EB-70-MC 10.354 – Regimento de Cavalaria Mecanizado 
 

Detalhando as Informações para o nível da Subunidade (SU), o R C Mec possui 

como elementos de manobra os seus Esqd C Mec. As principais características do 

Esqd C Mec são: 

1. Mobilidade; 

2. Potência de fogo; 

3. Proteção Blindada; 

4. Ação de Choque; 

5. Sistema de comunicações amplo e flexível; 

6. Flexibilidade 
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FIGURA 5 - Estrutura organizacional de um R C Mec padrão. 

Fonte: EB-70-MC 10.354 – Regimento de Cavalaria Mecanizado 
 

O emprego tático do Esqd Cav Pqdt se assemelha muito com um Esqd C Mec 

convencional em campanha, só que possuidor das características peculiares a uma 

tropa paraquedista.  

 
3.1 O EMPREGO DA CAVALARIA PARAQUEDISTA NAS OPERAÇÕES 

 
A Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Americano, organiza as suas 

tropas para o combate de acordo as caracteríscas e peculiaridades da missão a ser 

cumprida. No Assalto Aeroterrestre (Aet) as Unidades podem ser organizadas de 

modo a aproveitar melhor as capacidades de cada tropa, pondendo formar, portanto, 

Grupos Táticos Temporários, caracterizado por Forças Tarefas nível Unidade (Task 

Force) ou Subunidade (Combat Team). Normalmente os Comandantes das Unidades 

de Infantaria lideram as suas equipes e as unidades de apoio são agregadas ao seu 

comando. O Regimento de Cavalaria Paraquedista pode ser empregado dentro do 

Time de Combate da Brigada de Infantaria (IBCT – Infantry Brigade Combat Team), 

sendo designado, normalmente, para realizar Ações de Reconhecimento (Rec) e 

Segurança (Seg) durante a fase de Assalto, normalmente fazendo parte de uma Força 

Tarefa nível Unidade (Task Force). Assim que o Assalto é realizado e a Cabeça de 

Ponte é consolidada, o Comandante do Esquadrão confirma os planos e ordens e 

prossegue na sua Missão de Rec e Seg (FM 3-99 OPERATIONS, 2015).  
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Umas das possibilidades táticas que o Exército dos USA prevê em sua doutrina 

é a criação de uma FT Blindada Leve, em que a Cavalaria consegue de modo muito 

flexível, se inserir e aumentar as capacidades da tropa de Infantaria.  

A Cavalaria se destaca nesta ação através das suas características blindada e 

de elevada mobilidade, proporcionando um rápido avanço de uma grande Força de 

Armas combinadas, buscando assim, a profundidade no combate com o inimigo. Uma 

FT Aet oferece uma combinação vantajosa de mobilidade estratégica e tática, que se 

tornam tão necessárias para o cumprimento da missão (RAND OPERATIONS, 2015).  

O Esquadrão de Cavalaria Paraquedista do Exército Brasileiro tem como uma 

das suas principais possibilidades a realização de operações ofensivas, no 

desenvolvimento das Ações de Rec e Seg, operações defensivas ou executar outras 

ações como elemento de economia de forças (BRASIL, 1994).  As operações 

ofensivas (Op Ofs) se caracterizam por serem operações terrestres agressivas em 

que se prodomina o fogo, o movimento e a manobra regidas pela iniciativa das ações, 

tudo isso com o intuito de conquistar objetivos, destruir ou neutralizar o inimigo 

(BRASIL, 2014). Existem cinco tipos de Operações Ofensivas na doutrina do exército 

brasileiro: 

1. Marcha para o Combate 

2. Reconhecimento em Força 

3. Ataque 

a. Desbordamento 

b. Envolvimento 

c. Penetração 

d. Infiltração 

e. Ataque Frontal 

4. Aproveitamento do Êxito 

5. Perseguição 

 

O emprego tático e a dotação dos meios do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista se assemelha muito à tropa de Natureza Mecanizada (Mec), com 

algumas peculiaridades necessárias à tropa paraquedista. Devido à semelhança de 

meios e missões desta tropa é possível comparar o emprego do esquadrão de 

cavalaria paraquedista com uma tropa de cavalaria de natureza mecanizada.  
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Considerando as operações de ataque e o emprego da cavalaria mecanizada 

no nível Regimento, o manual EB-70-MC 10.354 – Regimento de Cavalaria 

Mecanizado preconiza que a tropa mecanizada realizará operações de ataque em 

diversas situações, no entanto, a forma mais usual é que ocorra durante a realização 

da operação segurança ou como elemento de economia de meios do escalão superior 

(Esc Sp). A IP 2-33 Instruções Provisórias – Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 

encontra-se desatualizada em partes do seu conteúdo, tornando, portanto, necessária 

analogia doutrinária com o EB-70-MC 10.354, manual do R C Mec, que traz à luz da 

tática o emprego da tropa mecanizada no nível Unidade.  

 

 
FIGURA 6 – Organograma do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 

Fonte: Port nº 133-EME-Res, de 11/09/2006. 
 

Em relação às Formas de Manobra da Operação Ofensiva Ataque, cabe ao 

Comandante (Cmt) Tático definir qual delas executar, considerando os Fatores da 

Decisão, a Intenção do Cmt, seus pontos fortes e as vulnerabilidades da ameaça. O 

EB-70-MC 10.354 – Regimento de Cavalaria Mecanizado define em seu escopo 

teórico as seguintes Formas de Manobra nas Operações de Ataque: 
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1. Desbordamento (Dsb) 

a. É caracterizado quando a força principal do atacante contorna, por um ou 

ambos os flancos (Flc), a principal força de resistência do seu inimigo (Ini), 

com o intuito de conquistar objetivos localizados em sua retaguarda 

imediata.  

b. É possível ser realizado por qualquer escalão, ou seja, é aplicável no nível 

Unidade, tal como, como no nível Subunidade. A principal vantagem desta 

forma de manobra é fazer com que o inimigo combata em uma direção 

desvantajosa, que está menos preparado, em um local com menor efetivo 

e, até mesmo, com menor dúmero de armas tecnológicas, como mísseis 

anti-carro.  

c. O propósito do Debordamento é destruir especialmente a Reserva (Res) 

inimiga, as instalações de Comando e Controle (C2), logística e meios de 

Artilharia (campanha ou antiaérea).  

d. O Desbordamento é a forma de manobra mais indicada para o emprego da 

tropa mecanizada e, para adotá-la, é importante observar certas condições 

favoráveis: existência de flanco vulnerável no dispositivo do inimigo, 

possibilidade de obtenção da surpresa, disponibilidade de tempo para se 

efetuar o planejamento do ataque e terreno que permita o deslocamento 

através campo.  

e. O desbordamento deve ser realizado com a tropa embarcada, sempre que 

possível.  

 
FIGURA 7 - Ilustração da manobra por desbordamento simples. 
Fonte: EB-70-MC 10.354 – Regimento de Cavalaria Mecanizado 



23 
 

 
 

 

2. Envolvimento 

- Esta forma de manobra não será abordada por ser realizada no escalão DE 

ou superior.  

3. Penetração 

a. Na Penetração a Força atacante passa através da Posição Defensiva (P 

Def) do inimigo com a finalidade de romper o dispositivo do oponente, desta 

forma, é possível dividí-lo e derrotá-lo por partes, fragmentando-o em sua 

Posição. Esta forma de manobra exige uma concentração grande de forças 

no local selecionado para o rompimento do dispositivo, ou seja, torna-se 

necessária a superioridade de meios no local da penetração para que o 

rompimento do dispositivo ocorra. Sugere-se que esta forma de manobra 

seja realizada apenas quando não for possível a realização de um 

Desbordamento ou por imposição do Escalão Superior.  

b. A Penetração é indicada nas seguintes situações: 

1) Quando os flancos do inimigo são inacessíveis; 

2) Quando o inimigo se encontra desdobrado em largas frentes; 

3) Quando o terreno e a observação forem favoráveis às nossas tropas; 

4) Se houver forte apoio de Fogo. 

c. A Múltipla penetração pode ser empregada em caso de extrema 

superioridade de poder de combate por parte do atacante, neste caso, elas 

convergem para um objetivo único e profundo ou direcionam para a 

conquista de objetivos independentes.  

d. O sucesso da Penetração depende da surpresa, da capacidade de se 

neutralizar as armas anti carro do inimigo, da concentração de forças no 

ponto de ataque e da velocidade da tropa na passagem da brecha. A 

mobilidade da tropa que passa pela brecha e a sua velocidade de 

deslocamento são essenciais para o sucesso da operação, pois estas 

características podem evitar que a Reserva inimiga atue bloqueando o 

atacante, justamente no momento de passagem pela brecha.   

e. Esta forma de Manobra é mais adequada para ser executada por um R C 

Mec, sendo pouco aplicável no âmbito de uma tropa no valor Su. Em relação 

á utilização da penetração pelo Esqd de Cav Pqdt é mais prudente que o 
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Esqd passe em reforço a um Batalhão de infantaria Pqdt e seja utilizado 

como uma Su para a abertura da Brecha.  

f. O planejamento da Penetração ocorre em 03 (três) fases: 

1) Isolamento da área selecionada: nesta fase são posicionadas forças em 

um dispositivo de segurança no entorno da força atacante, à frente da 

posição inimiga, de modo a permitir a execução da penetração sem 

interferências externas. Além disso a função de combate fogos deve ser 

empregada no planejamento a fim bloquear Reservas inimigas e para 

realizar contra-ataques de desaferramento de forças amigas.   

2) Penetração inicial da posição inimiga: normalmente se emprega uma 

Subunidade para a abertura de uma brecha na posição defensiva. Esta 

Su deve ampliar e manter a brecha aberta com o apoio de todos os 

elementos do Regimento.  

3) Exploração da penetração inicial: quando as demais Subunidades 

passam pela brecha a fim de conquistar os objetivos em profundidade e 

completar a destruição do inimigo  

g. Uma Penetração bem sucedida, possibilita ao escalão superior lançar uma 

Força de Aproveitamento do Êxito para destruir elementos localizados na 

retaguarda profunda do inimigo.  

 

 
           FIGURA 8 - Ilustração da manobra de Penetração. 

Fonte: EB-70-MC 10.354 – Regimento de Cavalaria Mecanizado 
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4. Ataque Frontal  

a. No Atq Frontal, o inimigo é pressionado igualmente ao longo de toda a sua 

frente, tornando o ataque homogêneo e sem diferenciação do que é 

principal ou secundário. Esta forma de manobra deve ser empregada 

quando o inimigo é fraco, sendo utilizada para destruí-lo, capturá-lo ou fixá-

lo, com o intuito de evitar o seu desengajamento.  

b. A profundidade do Ataque deve ser reduzida e o atacante deve ter 

superioridade de meios. 

c. O inimigo existente deve ser reconhecidamente fraco, sem forças à 

retaguarda (ruptura, aprofundamento ou reserva). 

d. Objetivos pouco profundos e de importância similares.  

e. Vale ressaltar que no Ataque Frontal as capacidades da tropa mecanizada 

não são aproveitadas em seu máximo grau de emprego, ou seja, as suas 

características e possibilidades não são adequadamente exploradas. Esta 

forma de manobra deve ser utilizada apenas quando não for possível 

realizar o Desbordamento ou a Penetração.  

 

Embora não exista necessariamente relação direta da forma de manobra de 

um R C Mec com a sua Subunidade, ou seja, o Regimento pode estar realizando uma 

manobra de penetração, enquanto uma subunidade realiza um Ataque frontal, é 

fundamental a EB-70-MC 10.354 – Regimento de Cavalaria Mecanizado com o Esqd 

Pqdt, haja vista a escassez de literatura acerca do tema e natureza parecida de ambas 

as tropas, embora o esquadrão possua menor valor. Além disso a Bda de Inf Pqdt não 

possui tropa de Cavalaria no nível Regimento, o que seria um elevado ganho de 

capacidades no poder de combate desta Grande Unidade.  

A realidade que se enxerga na prática é uma tropa pequena no valor 

Subunidade (Esquadrão) que opera em prol de uma Grande Unidade devido às suas 

capacidades amplas e flexíveis, características inerentes à arma de Cavalaria, 

entretanto não é o que se enxerga à luz da doutrina americana, em que a Brigada de 

Infantaria paraquedista possui um Regimento de Cavalaria Paraquedista (Airborne 

Cavalry Squadron) operando em prol de uma Grande Unidade.  

Desde 2012 que o Exército Americano vem realizando mudanças na 

constituição das suas Tropas Paraquedistas, criando um conceito de Equipes 
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Moduladas, desde o nível Brigada até às Forças Tarefas (Group Teams). A 82ª 

Divisão Aerotransportada mudou a sua Composição dos meios, que possuía um total 

de 03 (três) Brigadas com 09 (nove) Batalhões de Infantaria Paraquedista para um 

total de 04 (quatro) Brigadas com 08 (oito) Batalhões de Infantaria Paraquedista. Esta 

Divisão de Exército passou a se tornar uma Equipe de Combate de Brigada Modular 

(Modular Brigade Combat Teams) e a 173º Brigada Aerotransportada fez a transição 

para se tornar uma “Brigade Combat Teams” (BCT). Estas Brigadas Modulares 

possuem um Regimento de Reconhecimento (Reconnaissance Squadron), um Grupo 

de Artilharia de Campanha (Artillery Battalion), Tropas de Engenharia, dentre outros 

elementos “chave” no combate do nível brigada (RAND - GORDON et al., 2014). 

Fazendo uma comparação da 173º Brigada Aerotransportada com a nossa Brigada 

de Infantaria Paraquedista, os Americanos operam com uma Cavalaria no nível 

Regimento (Unidade), enquanto os Brasileiros operam com uma Cavalaria no nível 

Esquadrão (Subunidade). 

O Melhor emprego em combate do Regimento de Reconhecimento 

(Reconnaissance Squadron) da BCT é atuar fornecendo em tempo real inteligência 

sobre a composição, disposição e força do inimigo, desta forma, a contribuição nas 

ações de reconhecimento torna esta tropa um elemento chave nas operações 

ofensivas, fazendo com que o Comandante de Brigada e demais escalões tenham 

consciência situacional suficiente ao ponto de evitar o engajamento com as forças 

inimigas. Enquanto os batalhões de Infantaria são organizados, preparados e 

treinados para realizar o combate corpo a corpo, a tropa de Cavalaria é projetada para 

operar no interior e até mesmo atrás das linhas inimigas, sem se engajar 

decisivamente em combate. 

Na fase do Assalto Aeroterrestre, os Batalhões de Infantaria estarão focados 

necessariamente no terreno, enquanto o Regimento de Reconhceimento não deve se 

preocupar em controlar o terreno, mas sim alimentar os seus comandantes com 

relatórios oportunos com informações atualizadas acerca do inimigo. Ao estabelecer 

contato com o inimigo, é esperado que este tente, por meio de ações táticas, cessar 

o reconhecimento, é nesta hora que aparece a tarefa mais desafiadora da tropa de 

reconhecimento: continua a fornecer informações oportunas sobre o oponente, 

incluindo a sua forma de manobrar, sem se engajar decisivamente (MOBBS, 2016). 
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Para DUMAS, 2015, o Exército Americano tem evoluído consideravelmente o 

emprego da cavalaria em combate, em consequencia dos conflitos enfrentados nos 

últimos 17 (dezessete) anos. Este período foi altamente transformador, tendo em vista 

que o Exército Americano otimizou a atuação dos Regimentos de Cavalaria (Cavalry 

Squadrons) fazendo-os operar nas “Brigade Combat Teams”, utilizando uma nova 

organização de emprego no combate, sem se apaixonar pelas organizações de 

emprego do passado.  

A grande importância da tropa de cavalaria nas Operações Ofensivas 

conduzidas por uma Brigada de Infantaria Paraquedista está caracterizada pela 

capacidade de reconhecimento. Durante o Assalto Aeroterrestre, a Cavalaria manobra 

com as suas tropas em largas frentes a fim de estabelecer o contato com o inimigo, 

sem se engajar decidivamente, enquanto isso os Batalhões de Infantaria que fazem 

parte do grosso da tropa se preocupam em estabelecer a cabeça de ponte, a fim de 

proporcionar a segurança e o espaço necessário para o desembarque por via aérea 

de tropas, equipamentos e suprimentos.  

Enquanto a manobra da brigada se desencadeia na linha do tempo, a Tropa de 

Cavalaria não está preocupada em manter o terreno, mas sim buscar o contato com 

as forças inimigas. Enquanto o grosso da tropa se organiza para o combate, a 

cavalaria busca informações em tempo real sobre o dispositivo, valor, localização e 

composição do Inimigo, além de estabelecer contato com o Escalão superior 

informando oportunamente sobre possíveis reações inimigas sobre o dispositivo 

amigo (MOBBS, 2016).  

Naturalmente a Tropa de Cvalaria empenhada nesta forma de combater 

realizará apenas ataques de oportunidade, se necessário e sem se engajar 

decidivamente com o Inimigo, haja vista que a sua concepção para o combate não se 

encontra inserida nas Operações de Ataque, mas sim nas Ações comuns de 

Reconhecimento e Segurança. O emprego da cavalaria nas ações ofensivas, no 

contexto da Brigada de Infantaria paraquedista, se dá na busca de informações acerca 

do inimigo, a fim de realizar a função de combate Inteligência, para que, 

posteriormente, o grosso da tropa tenha informações suficiente para ultimar o seu 

planejamento e decidir como manobrar as suas peças para o cumprimento de sua 

missão.  
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3.2 O ATAQUE 

 
O manual EB-70-MC 10.354 – Regimento de Cavalaria Mecanizado, preconiza 

em seu escopo teórico 02 (dois) tipos de Ataque, cuja diferença se encontra na 

quantidade de tempo disponível para o comandante planejar antes do 

desencadeamento da ação:  

1. Ataque Coordenado (Atq Coor) 

a. Ocorre quando o comandante dispuser de tempo suficiente para o 

planejamento, coordenação e preparação antes de executar a a operação.  

b. É uma operação ofensiva que exige um estudo completo e meticuloso da 

situação. Sua realização se concretiza após um reconhecimento detalhado, 

somado de uma avaliação metódica do poder relativo de combate, da busca 

e levantamento de alvos e da análise sistemática dos fatores da decisão.  

c. Normalmente, é empregado contra posições organizadas e necessita de um 

apoio de fogo compatível com a missão.  

d. No R C Mec o Ataque Coordenado é dividido em 03 (três) grupamento de 

forças: 

1) Escalão de Ataque: 

- Sua missão é cerrar sobre o inimigo com o intuito de neutralizá-lo, 

destruí-lo ou capturá-lo.  

2) Base de Fogos: 

- Sua missão é apoiar pelo fogo a progressão dos elementos de 

manobra (Esc Atq e Res), atuando sobre as resistências identificadas e 

buscando neutralizar ou restringir a capacidade de apoio de fogo do 

inimigo.  

3) Reserva    

- É a porção da Força que foi separada e mantida sob o controle direto 

do Cmt, para que este tenha possibilidades de intervir no combate.  
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FIGURA 9 – O RC Mec no ataque coordenado 

Fonte: EB-70-MC 10.354 – Regimento de Cavalaria Mecanizado, ilustração da manobra de 
Penetração.  

 

2. Ataque de Oportunidade (Atq Oport) 

a. Ocorre quando o tempo disponível for exíguo, não permitindo planejamento, 

coordenação e preparação completa antes de executar a operação; 

b. Normalmente é executado por consequência de combate de encontro, 

sendo esta uma situação típica de uma tropa de cavalaria mecanizada, 

quando, na realização das atividades de reconhecimento e segurança, o 

encontro com o inimigo ocorre de modo fortuito e, então, torna-se 

necessário o desencadeamento do Atq Oport; 

c. Se caracteriza pela expedição imediata de missões pela finalidade e ordens 

fragmentárias, com o intuito de priorizar a rapidez, a iniciativa e a 

manutenção da impulsão; 

d. É importante que neste tipo de Ataque seja priorizada a execução de 

manobras desbordantes associadas à fixação do inimigo. O objetivo final 

não é o Ataque, mas sim um meio para dar prosseguimento no cumprimento 

da missão (ex: ação de reconhecimento ou segurança); 
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e. É um tipo de operação ofensiva realizada pelas tropas mecanizadas para 

conquistar ou manter a iniciativa e para sustentar o ritmo de combate da 

operação principal; 

f. As considerações e TTP (Técnicas, Táticas e Procedimentos) inerentes ao 

Atq Coor são válidas também para o Atq Oport, considerando que devem 

ser priorizadas as que não comprometam a presteza da operação: 

g. Características do Atq Oport: 

1) Possibilidade de emprego simultâneo de todas as SU de manobra no 

assalto; 

2) Prazo reduzido para planejamentos e reconhecimentos; 

3) Execução rápida e agressiva, impedindo a reorganização de meios do 

inimigo; 

4) Necessidade de rapidez para abrir caminho e prosseguir na missão na 

missão principal; 

5) Expedição de missões pela finalidade e ordens fragmentárias; e 

6) Inimigo fraco, sobre o qual a execução de um reconhecimento pode 

levantar dados suficientes para realizar um Atq de sucesso. 

h. Grupamento de forças em um Atq Oport: 

- Similar ao Atq Coor. 

 

O Manual Americano ATTP 3-20.97– Dismounted Reconnaissance Troop 

(2010), que trata sobre o um tipo de esquadrão de Cavalaria vocacionado para o 

Reconhecimento, não aborda em seu escopo operações de Ataque, para este tipo de 

tropa. O manual deixa bem definido a vocação da tropa de cavalaria, que se 

caracteriza para as ações de reconhecimento e segurança. Este esquadrão, que está 

inserido em um Regimento de Cavalaria de natureza Mecanizada do Exército 

Americano usa uma variedade de métodos de movimentos durante suas operações, 

estes movimentos são baseados em TTP utilizados para evitar o engajamento 

decisivo com o inimigo e permitir que o esquadrão prossiga na sua missão principal.  
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FIGURA 10 – Esquadrão de reconhecimento desembarcado 
Fonte: 3-20.97– Dismounted Reconnaissance Troop (2010). 

 
Esta tropa realiza movimentos dentro do alcance dos fogos indiretos do inimigo, 

incluindo operações em água, ar e terra, um esuqadrão altamente versátil, flexível e 

com grande mobilidade, cuja missão principal é buscar informações sobre o inimigo. 

Uma operação de Ataque é praticamente inexistente para esta tropa e em seu manual, 

referenciado anteriormente, possui uma distribuição de capítulos que contemplam 

conhecimentos da tática sobre:  Comando e Controle, este capítulo possui um elevado 

grau de importância; Operações de Reconhecimento; Operações de Segurança; 

Operações de Estabilidade, este capítulo foi escriturado para ações de serviços 

governamentais essenciais, reconstrução de infraestrutura de emergência e 

assistência humanitária; Outras Operações Táticas, este capítulo destaca a Infiltração 
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e Exfiltração, assim como movimentos no solo, ar e água. De fato, é possível observar 

que não faz parte da vocação desta tropa realizar operações de ataque.  

O manual americano ATP 3-20.97 – Cavalry Troop (2016), também não prevê, 

em seu acarbouço teórico, um esquadrão de cavalaria mecanizada realizando 

operações de ataque. Ele cita que as Unidades e Subunidades de Cavalaria realizam 

ações de Reconhecimento e Segurança, travando contato com o inimigo próximo às 

suas posições e às populações civis. Avançando na ideia, as “organizações de 

cavalaria” empregam combinações adequadas de tropas que operam embarcadas e 

desembarcadas (mounted and dismounted), aplicando táticas adequadas para a 

obtenção de informações sobre a missão, o inimigo, o terreno, as condições 

meteorológicas, tropas inimigas e seus apoios, meios logísticos, tempo disponível e 

considerações civis. Essa missão é de fundamental importância para o exame de 

situação do escalão superior, para que se amplie a consciência situacional do Estado 

Maior no momento do planejamento, e este produto obtido através do reconhecimento 

possa ser aplicado na tomada de decisão. 

O que se observa na Doutrina Americana é que a Cavalaria de 

Reconhecimento não ataca, ela luta por informações. Como já citado em parágrafos 

anteriores, a Cavalaria Mecanizada Brasileira muito se assemelha a Cavalaria 

Americana de Reconhecimento, são tropas com características, missões, vocação e 

natureza semelhantes. Fazendo uma analogia ao Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista, podemos sugerir que a sua vocação segue na mesma direção da 

Cavalaria Mecanizada ou de Reconhecimento, mas com algumas características 

peculiares da tropa paraquedista. A linha de raciocínio sobre o emprego da tropa de 

Cavalaria paraquedista, seja no valor Esquadrão ou Regimento, é que a sua missão 

principal seja lutar por informações acerca do inimigo, sem se engajar decisivamente, 

podendo realizar ataques de oportunidade, sem perder a impulsão de prosseguir em 

sua missão principal, Reconhecer.  

 

3.3 A PERFORMANCE DA CAVALARIA 

 
Os Regimentos de Cavalaria contribuem com o aumento da capacidade de 

visualizar as missões no contexto das inúmeras variáveis intervenientes à missão. 

Esta ampliação da consciência situacional por meio de informações, possibilitam que 
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o planejamento tático atinja um alto grau de detalhamento, precisão e fidelidade na 

sua aplicação (WHITE, 2017). Os Regimentos de Cavalaria executam ações decisivas 

com flexibilidade, adaptabilidade, sincronização e integrações adicionais de outros 

elementos. Além disso, avalia o progresso das operações por meio do 

reconhecimento contínuo para assessorar o comando com informações detalhadas, 

para que o planejamento seja confirmado ou retificado.  

 

 
FIGURA 11 - Militar americano pertencente ao pelotão Azul, Esquadrão Bravo “Black Knight”, do 3º 
Regimento (“Squadron”), do 61º Regimento de Cavalaria, 4ª BCT da 4ª DE de Infantaria, realizando 

um reconhecimento do ponto mais alto do Outpost Fritsche no Afeganistão. 
Fonte: WHITE, 2017. 

 
Segundo (FOX, 2020), a Cavalaria permite ao comandante manipular o tempo 

na Batalha. Em seu artigo “On the employment of cavalry”, ele afirma que muitos 

teóricos generais concordam que o fator tempo é, acima de tudo, o elemento mais 

importante da guerra. Afirma ainda que a exemplo de Hobert Leonhard, teórico militar 

americano, que sugere que a incapacidade de manipular o tempo é o que mais 

atormenta os comandantes militares, assim como o general e estadista francês, 

Napoleão bonaparte, que postulou que “posso perder uma batalha, mas nunca 

perderei um minuto”. De fato o tempo é, e sempre será, um problema militar complexo. 

Avançando nesta linha de raciocínio, o autor explica que as Unidades muitas vezes 

perdem tempo trabalhando no processo de tomada de decisão, demorando para 

manobrar e deixando o tempo se esvair. A iniciativa no combate torna a atuação da 
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cavalaria mais eficaz e oportuna e o seu desdobramento nunca deve ser feito de modo 

tardio.  

O Exército americano criou um conceito operacional desde 2014 em que as 

operações conjuntas devem combinar o reconhecimento, as operações ofensivas ou 

ataques para destruir o inimigo em terra e dominar as capacidades do cyber espaço. 

É nesse ambiente desafiador que a tropa de Cavalaria desempenha um papel 

fundamental no ambido da Brigada de Infantaria Aerotransportada, para que esta 

tenha êxito no combate de amplo espectro (PENCE, 2017).  No artigo do LTC Scoot 

Pence, “The Lethality Imperative: Training Cavalry Squadrons to Fight for Information”, 

cita em sua obra uma fala do veterano aposentado da Segunda Guerra Mundial,  LTC 

Bill Collier, “Fomos ensinados na Academia a nos esgueirarmos, mas em combate 

estávamos lutando por informações”. Nesta passagem fica claro que a aptidão da 

cavalaria de Reconhecimento em combate é lutar por informações e não realizar 

ataques para destruir o inimigo.  

Explorando a passagem LTC Bill Collier, citada por Pence, 2017, nos ensina 

que aprendemos nas escolas que o Reconhecimento é realizado de modo cauteloso, 

sem dar vista ao inimigo, desviando, se livrando e se deslocando de modo discreto, 

mas na verdade o que acontecia era que a tropa tinha que travar contato com o inimigo 

e lutar para obter alguma informação. Neste caso os Ataques de Oportunidade 

ocorriam fortuitamente, mas sem comprometer o objetivo principal da missão de uma 

tropa de cavalaria mecanizada, afinal a função de combate daquela tropa era 

inteligência, e não movimento e manobra.  

Atualmente os nossos meios de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 

Aquisição de Alvos (IRVA) nos permitem obter informaçõessobre o inimigo em 

distâncias maiores do que na Segunda Guerra, mas o conceito de lutar por 

informações permanece intrínseco na Tropa de Cavalaria Mecanizada, pois ela 

representa a “visão” do comando no campo de batalha, lutar sem tropa de 

reconhecimento é como atacar de olhos vendados.  

A Segunda Guerra Mundial foi o maior laboratório militar para experimentar, no 

âmbito das Forças Terrestres, o desempenho das tropas de Reconhecimento sobre 

lagartas e sobre rodas. Em 1945 foram implantados 23 (treze) Regimentos de 

Cavalaria Mecanizados e 02 (dois) Batalhoes de Reconhecimento Blindados para 

apoiar as Divisões de Exército “pesadas”, além de 42 (quarenta e dois) Esquadrões 
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de Reconhecimento sobre rodas para apoiar as Divisões de Infantaria do Aliados em 

toda a Europa. Essas Tropas passavam 13% do seu tempo em ações de 

Reconhecimento, 24% do seu tempo em ações de Segurança e 63% em outras tarefas 

de combate que exigiam maior letalidade, ou seja, lutando por informações. Esta 

realidade contrasta com a doutrina de que o tempo era um fator preponderante 

(JENNINGS, 2017).  

 

 
FIGURA 12 - Organograma do Regimento de Cavalaria, da BCT Blindada, Field Manual (FM) 3-20.97, 
Cavalry Squadron (Washington, DC: Government Printing Office, May 2016), 1-9. No canto inferior, da 
esquerda para a direita: a representação gráfica do “headquarters” Esquadrão de Comando, 03 (três) 
Esquadrões de Batedores Mecanizados (Mechanized Scouts), 01 (um) Esquadrão CC (Heavy Tanks) 

e 01 (um) Esquadrão de atividades logísticas. 
Fonte: JENNINGS, 2017. 

 

 
FIGURA 13 - Organograma do Regimento de Cavalaria, da BCT Blindada utilizada na operação Iraq 

Freedom 
Fonte: JENNINGS, 2017. 
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De acordo com Jennings, 2017, uma opção de se criar uma Força Tarefa de 

Cavalaria robusta, com suas capacidades aumentadas, capaz de operar em amplo 

espectro e, acima de tudo, testada em combate, é utilizar a composição dos meios da 

figura 13, colocando em reforço 01 (um) pelotão de Engenharia de natureza blindada, 

01 (um) pelotão DQBRN e 01 (uma) Seção de Coleta e Análise de Inteligência, além 

disso, em apoio 01 (uma) Unidade Aeromóvel de Rec e Atq, 01 (uma) Unidade de 

Artilharia Alto Propulsada, 01 (um) Batalhão Logístico, 01 (um) Pelotão de Guerra 

Eletrônica e 01 (um) Pelotão de Vigilância Aérea Não Tripulada (Drones).  

Esta Força Tarefa teve uma importância histórica, pois foi utilizada como 

modelo na Operação “Iraq Freedom”. Fazendo uma nálise simples, a cavalaria 

operando com inúmeas capacidades acopladas em sua Composição dos meios, fica 

viável operar em amplo espectro buscando informações, com apoio de fogos 

(cinéticos e não cinéticos), a função de combate de inteligência fica ampliada com 

Seção de Coleta e Análise de Inteligência, para minerar os dados, e o pelotão de 

drones como meios IRVA, mais ainda, os apoios logísticos viabilizam a mobilidade e 

a velocidade da operação, possibilitando a cavalaria reconhecer em amplas frentes, 

além do Esqd CC (Tanque Pesado) se um meio com grande ação de choque e poder 

de fogo, capaz de Realizar Ataques de oportunidade e Contra Ataques para que o 

Regimento não se engaje decisivamente e continue a prosseguir a sua principal 

missão inerente à função de combate inteligência.  

Partindo do princípio de que na Guerra uma força organiza tem superioridade 

tático sobre uma força desorganizada, a Cavalaria possui um papel preponderante 

nesta situação, principalmente se considerarmos num teatro de operações de amplo 

espectro. Numa prospecção de futuro, o Estado da Arte da Cavalaria de 

Reconhecimento seria fazer uma transição das operações de Reconhecimento e 

Segurança, atuando de modo mais complexo, ou seja, após realizar o contato com o 

inimigo e alimentar o escalão superior com informações detalhadas, a tropa de 

Cavalaria de tracar como objetivo a desorganização das forças inimigas para que, 

quando o grosso da tropa fizer contato com o inimigo, a vitória esteja praticamente 

garantida (FOX, 2016). 
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3.4 OUTRAS CAVALARIAS PARAQUEDISTAS 

 
Esta parte do referencial teórico é um breve resumo sobre as generalidades 

das tropas de cavalaria paraquedista de algumas potências mundias, sob o ponto de 

vista da Revista del Ejército de Tierra Español, publicada em fevereiro do corrente 

ano. Todas as ideias desenvolvidas neste item 3.4 tem por referência a publicação 

desta revista, que foi escrita com base no conteúdo abordado no I Seminário de 

Cavalaria Paraquedista, realizada em Setembro de 2019, na Base “Príncipe de la 

BRIPAC”, na Espanha, com o propósito de refletir e debater um conceito inicial de 

emprego desta tropa tão peculiar e ao mesmo tempo complexa.  

As perguntas chaves que nortearam as ideias e a formação dos conceitos a 

serem debatidos neste seminário doram as seguintes: 

1. Qual o sentido de se ter uma Cavalaria Paraquedista? 

2. Como se emprega no teatro de operações aerotransportada? 

3. Que outros países possuem Unidades de Cavalaria em suas Brigadas 

Paraquedistas ou Brigadas de “Ação Imediata”? 

 

O cenário de Guerra apresentado neste Seminário previa, dentre outras 

informações, duas características importantes: a incerteza no campo de batalha e a 

necessidade de obter informações para alimentar o processo de tomada de decisão. 

Para desenvolver essas duas variáveis inseridas no contexto do debate, é 

fundamental destacar que o primeiro aspecto se manifesta no ciclo de tomada de 

decisão, por meio das inovações e das surpresas existentes nos procedimentos e 

ações táticas dos adversários, além da capacidade de operar em grande 

profundidade e amplas frentes não lineares. O segundo aspecto é uma 

consequência do primeiro e está relacionado à obtenção de indormações para todas 

as etapas do planejamento, seja por meio de procedimentos táticos, observação 

direta, reconhecimento agressivo ou sigiloso, contato fortuito, satélites ou 

informações humanas. Embora a Cavalaria seja uma arma de difícil uso por seus 

Generais, a sua atuação responde sempre ao princípio fundamental de preservar a 

liberdade de manobra, para proporcionar “tempo”, “espaço” e “capacidade de reagir”.   
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3.4.1 França 
 

O 1º Regimento Hussard Paraquedista tem como principal missão realizar 

ações de Reconhecimento, Segurança e obtenção de informações, operando em 

combates convencionais ou aerotransportados. Sua composição orgânica possui 05 

(cinco) Esquadrões de Combate além de outras Subunidades de aopoio e logística, 

sendo: 

 

 
FIGURA 14 – 1º Régiment Hussard Parachutiste 

Fonte: Revista del Ejército de Tierra Español, Setembro 2019. 
 

1. Escalão Médio: formado por 03 (três) Esqd Blindados Leves, que combinam 

no nível seção de veículos VBL e veículos sobre rodas AMX-10RC ou ERC-

90 com proteção nível 2. Estes esquadrões possuem elevado poder de fogo 

e proteção blindada tipo média.  

2. Escalão Leve: formado por 02 (dois) Esqd Blindados Muito Leves de 

Reconhecimento, equipados de VBL com AMP e mísseis C/C.  
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FIGURA 15 - Vtra BLZ da França 

Fonte: Revista del Ejército de Tierra Español, Stembro 2019. 
 

 
FIGURA 16 - Vtra BLZ da França, AMX-10 RC. 

Fonte: Revista del Ejército de Tierra Español, Stembro 2019. 
 

 
FIGURA 17 - ERC – 90 Francês sendo preparado para o embarque. 

Fonte: Revista del Ejército de Tierra Español, Stembro 2019. 
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3.4.2 Itália 
 

O Regimento de Cavalaria Savoia da Brigada Paraquedista Folgore, tem uma 

Trops de Cavalaria Paraquedista organizada em 02 (dois) Escalões: 

 

 
FIGURA 18 – Regimento de Cavalaria paraquedista Italiana, Regimento Savóia  

Fonte: Revista del Ejército de Tierra Español, Stembro 2019. 

 

1. Escalão Médio: 01 (um) Esqd dotado de veículos Blindados Centauro, 

vocacionado para as ações de Reconhecimento, Segurança e Combate.  

2. Escalão Leve: 02 (dois) Esqd Leves vocacionados para ações de 

reconhecimento. Utilizam a combinação de veículos Leves LVM Lince 2 versão 

tipo VERT com a Lince Versão versão AMP. Futuramente, contará com um 

Esqd de Exploradores dotada de veículos aerolançáveis e aerotransportáveis 

de exploração e combate.  

 

Como características importantes da Tropa de Cavalaria Paraquedista italiana, 

assim como a francesa, destacam-se: 

• A predominância de veículos com rodas, com dois ou três eixos, com peso 

e dimensões que favorecem o seu transporte aéreo.  

• A adoção de uma composição orgânica mista, baseada em 02 (dois) 

Escalões: Médio e Leve.  

• Grupo constituído de modo versátil. 
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• Veículos em processo de modernização ou Aquisição. 

  

 
FIGURA 19 – VBL Lince 2, Regimento Savóia 

Fonte: Revista del Ejército de Tierra Español, Stembro 2019. 

 

3.4.3 Alemanha 
 

O exército alemão mantém, desde o ano de 2013, em sua Brigada 

Paraquedista, também conhecida como Forças de Reação Rápida, 02 (dois) Esqd de 

Rec em Veículos Mecanizados Wiesel. As tarefas a serem desempenhadas por esses 

Esqd são de Reconhecimento, priorizando o levantamento de informações, e 

Vigilância. Uma característica extremamente relevante do Exército Alemão é a 

importância dadaa à proteção, mobilidade tática e poder de fogo de suas unidades 

aeromóveis, que são consideradas Forças Aeromecanizadas, isto é, os veículos 

Mecanizados são utilizados, não só pelas tropas de natureza mecanizada, mas 

também pelas tropas Paraquedistas.  
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FIGURA 20 - veículo Wiesel do Exército Alemão. 

Fonte: Wiesel120mm - Wiesel – Wikipédia, a enciclopédia livre. 
 

3.4.4 Grã Bretanha 
 

O Exército Britânico não tem Unidades orgânicas de Cavalaria dentro da sua 

Bigada de Intervenção Imediata, mas identificou a necessidade e, para complementar 

as capacidades de suas Unidades Paraquedistas Leves, são pré designadas e 

acionadas, quando apropriado, para cada tipo de operação, Unidades de Cavalaria 

do Corpo Blindado Britânico. Para tal, eles contam com um Regimento Ligeiro de 

Dragões, com seus meios blindados Leves Chackal, que podem ser 

aerotransportados ou aerolancáveis. 

 

 
FIGURA 21 - veículo Chackal do Regimento Ligeiro de Gragões, Exército Britânico. 

Fonte: Jackal2with50cal.jpg (800×600) (armour.ws) 
 

https://armour.ws/wp-content/uploads/2010/10/Jackal2with50cal.jpg
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De um modo geral, a Cavalaria Paraquedista dispõe de elevada mobilidade e 

rapidez, é um misto de capacidades operacionais convencionais, complementada com 

outras específicas, sendo, portanto, muito apta para as missões de Resposta Imediata 

(RI) e Entrada Inicial (EI), operações tipicamente Aeromóveis e Aerotransportadas. 

Para isso a Tropa de Cvalaria Paraquedista deve treinar para cumprir as seguintes 

Tarefas: 

 

• Realizar reconhecimentos combinados de Zona, Área e Eixo, utilizando 

procedimentos sigilosos e/ou agressivos; 

• Constituir uma Força de Proteção ou de Cobertura na vanguarda, nos flancos 

ou na retaguarda;  

• Realizar ações de contra reconhecimento; 

• Realizar ações Ofensivas e Defensivas que exigem agilidade, potência, 

mobilidade e velocidade; 

• Constituir a reserva da Bda; 

• Constituir um Escalão de Reforço em uma operação aerotransportada ou 

aeromóvel.  

 

O papel da Cavalaria no contexto de uma Operação Aerotransportada está 

fortemente entrelaçado com a missão de proporcionar ao “Escalão Tático”, uma 

elevada capacidade de reconhecimento, segurança e Potência de combate, ainda que 

existam limtações de meios por causa das capacidades aéreas de transporte de meios 

blindados e mecanizados. Vale ressaltar que para esse transporte logístico dos meios 

blindados, podem ser agregadas combinações diferentes de transportes como fluvial 

e terrestre.  

Como conclusão do Seminário foi elaborada uma proposta de modelo para a tropa de 

Cavalaria Paraquedista, alinhadas com as tendências dos Exércitos participantes do 

evento.  
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FIGURA 22 – Proposta de Organização de uma Unidade de Cavalaria Paraquedista, força de ação 

rápida, oriunda do 1º Seminário de Cavalaria Paraquedista realizado na Base Principe de LA BRIPAC 
Fonte: Revista del Ejército de Tierra Español, Stembro 2019. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Como ponto de partida deste trabalho, foi priorizado por este autor, devido à 

escassez de escrituração doutrinária nacional, manuais americanos sobre o emprego 

das tropas de cavalaria como fontes primárias, assim como os manuais brasileiros, 

ambos descritos no Tópico Metodologia. Foi adotado este preceito, tendo em vista 

que o Exército Americano, atualmente, é o que mais possui experiência em combate, 

além de produzir conhecimentos por meio da prática, postulando sua Doutrina com as 

lições aprendidas e testadas em combate. Além disso, é inegável que existe uma 

influência natural da Doutrina Americana na Doutrina Brasileira, o que reflete o 

conhecimento escrito nos manuais nacionais com certa similaridade do que há escrito 

nos manuais americanos, mas com a devida adaptação necessária para que a teoria 

se torne praticável com os nossos meios.  

Após o processo de busca bibliográfica e filtragem de dados, foram 

encontradas literaturas de outros países sobre tropas de cavalaria paraquedista, estas 
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informações foram selecionadas e incluídas nesta revisão sistematizada a fim de se 

produzir o conhecimento em questão.  

Atualmente o Exército Americano emprega a sua Cavalaria Paraquedista de 

maneira “modular”, mobiliando as suas BCT. Essas tropas de Cavalaria são 

constituídas no valor Unidade (Squadroon), o que se equivale ao Regimento do nosso 

país, sendo assim, podemos afirmar que as capacidades dessa tropa são maiores em 

comparação ao valor Subunidade (Troop), que é o caso da nossa tropa de cavalaria 

(1º Esqd C Pqdt) que atua em prol da Bda Inf Pqdt. A missão primordial da Cavalaria 

Paraquedista do Exército dos EUA é a de realizar Ações de Rec e Seg, principalmente 

na Assalto Aeroterrestre, fazendo parte de uma “Task Force”, ou seja, normalmente é 

empregada a Unidade como um todo inserida na composição dos meios da BCT. Vale 

ressaltar que quando a cabeça de Ponte está sendo consolidada pela Tropa de 

Infantaria, que por sua natureza está vocacionada ao Terreno, a Cavalaria segue com 

presteza para cumprir a sua missão de Rec e Seg, a fim de estabelecer o contato com 

o inimigo, levantar informações em tempo real sobre os fatores da decisão, para que 

o escalão superior “ganhe tempo” para ratificar ou retificar o seu planejamento.  

O Esqd C Pqdt do E.B. pode realizar diversas ações táticas, mas também está 

vocacionado para as Ações de Rec e Seg, inseridas nas Operações Ofensivas. Dentre 

os 05 (cinco) Tipos de Operações Ofensivas, este trabalho se limitou a analisar as 

possibilidades e limitações do Esqd Cav Pqdt nas Operações de Ataque.  

Partindo do princípio de que a Cavalaria Paraquedista, não só dos EUA, mas 

também a do Brasil, é vocacionada para as ações de Reconhecimento e Segurança, 

o seu emprego se assemelho muito à tropa de Cavalaria Mecanizada, sendo assim, 

foi sugestivo citar o Esqd C Pqdt fazendo analogia com a tropa C Mec em seu emprego 

tático. Para isso utilizamos como Referência primária o Manual EB70-MC-10.354 – 

Regimento de Cavalaria Mecanizado (2020), haja vista que o Manual do Esqd C Mec 

está em processo de confecção e ainda não foi publicado. Alinhado com a Doutrina 

do Manual, a Tropa Mecanizada a tropa Mecanizada realizará operações de Atq em 

diversas situações, no entanto o mais ussual é que isto ocorra durante a realização 

das missões de Rec e Seg, de preferência um Ataque de Oportunidade devido à 

premissa de tempo. Em último caso, devido à economia de meios, a Tropa C Mec 

realizará um Atq Coordenado.  

Dentre as Formas de Manobra existentes no Ataque foi observado o seguinte: 
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1. Desbordamento: 

a.  É a forma de manobra mais adequada a ser executada pelo Esqd Cav Pqd; 

b. Deve ser executado como prescrito no Manual do R C Mec, aproveitando os 

meios peculiares do Esqd C Pqdt; 

c. É possível manobrar com desbordamento em qualquer escalão; 

d. Deve ser realizado com a tropa embarcada sempre que possível; 

e. A mobilidade do Esqd C Pqdt favorece a adoção desta forma de manobra 

numa operação de Atq.  

 

2. Envolvimento: não é possível realizar esta forma de manobra, pois é executada 

no escalão DE ou superior.  

 

3. Penetração: 

a. Não é recomendável para o Esqd C Pqd realizar esta forma de manobra, a 

não ser que esteja em reforço numa tropa de valor Unidade. Neste caso a 

cavalaria estaria sendo sub empregada, haja vista a sua vocação principal, 

que é desempenhar missões inerentes à função de combate inteligência ao 

invés da função de combate movimento emmanobra; 

b. Em caso de o Esqd ser inserido em reforço a um Batalhao de Inf Pqdt esta 

forma seria possível e o Eqd poderia ser empregado como: 

1)  Força de Isolamento: sendo posicionado no entorno da força atacante, 

à frente da posição inimiga, de modo a permitir a execução da Penetrante 

sem interferências externas.  

2) Penetração Inicial: devido ao seu elevado poder de fogo, superior ação 

de choque e grande mobilidade, o Esqd C Pqd pode ser empregado 

como a SU para a abertura da brecha na posição Defensiva do Inimigo.  

 

4. Ataque Frontal: 

a. Esta forma de manobra deve ser evitada e, quando empregada, o inimigo 

deve se encontrar reconhecidamente fraco; 

b. É utilizada para destruir, fixar ou capturar o inimigo; 
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c. O Atacante deve ter duperioridade de meios e a profundidade do Ataque 

deve ser reduzida. O Eqd C Pqd, sendo no valor SU e operando em prol da 

Bda, raramente executará esta forma de manobra.  

d. Nesta forma de manobra as características da Tropa Mecanizada não são 

potencializadas.  

 

5. Infiltração: 

a. O Eqd C Pqd tem aptidão para realizar a Infiltração, mais do que o próprio 

RCMec, haja vista a sua natureza mesclada de tropa Mecanizada e Leve. 

Por possuir veículos Leves, esta forma de manobra é mais facilitada se 

auxiliada por outros meios, como por exemplo embarcações e aeromóveis.  

b. O Manual do R C Mec não detalha muito bem a Infiltração, mas no Manual 

Americano ATTP 3-20.97– Dismounted Reconnaissance Troop (2010), 

existe um tópico no capítulo “Other operations”, em que se detalha esta 

forma de manobra para a tropa de cavalaria de reconhecimento.  

 

Está muito bem Documentado na Literatura que o melhor emprego em combate 

das Tropas de Cavalaria, vocacionadas ao Reconhecimento, é alimentando o 

comando sobre Informações em tempo real acerca da disposição do inimigo, da sua 

composição, das suas Forças, entre outras informações importantes que estejam 

relacionadas aos Fatores da Decisão, evitando sempre o engajamento decisivo. 

Inserir uma Tropa, cuja vocação é reconhecer, no Escalão de Ataque, é como realizar 

uma operação Ofensiva de “olhos vendados”.  

O contato com o Inimigo pode ocorrer de várias maneiras, seja por observação, 

fogos diretos, fogos indiretos, fogos não cinéticos, sendo assim, a Cavalaria tem 

evoluído para ser empregada cada vez mais de modo complexo no combate, atuando 

nas ações de Reconhecimento em amplo espectro. É neste momento que se entende 

a importância desta peça no “tabuleiro de xadrez “, que colocar o Esqd C Pqd uma 

tropa vocacionada à Reconhecer, para atacar numa Operação Ofensiva, é como fazer 

a rainha se mover quadrado por quadrado no jogo, como um “peão”. O Ataque a ser 

executado deve ser um Ataque de Oportunidade para possibilitar o prosseguimento 

no Reconhecimento.  



48 
 

 
 

O ataque coordenado não é a melhor opção para ser executado pelo Esqd C 

Pqd em suas operações, pois demanda muito tempo para planejamento, coordenação 

e preparação. A possibilidade de realização do Ataque coordenado colide com o fator 

Tempo, que deve ser priorizado para as Ações de Rec, portanto caso o Esqd tenha 

que realizar um Atq Coordenado, não empenhará o seu tempo nas Ações de Rec. É 

uma possibilidade de emprego, mas não é a melhor Linha de Ação para emprego 

desta tropa.  

O Ataque de Oportunidade é utilizado com o tempo for exíguo, ou seja, é 

realizado de uma forma mais prática e sem realizar uma preparação completa. 

Normalmente este tipo de Ataque ocorre fruto de um combate de encontro, situação 

típica de uma tropa de cavalaria mecanizada. É o mais indicado para o Eqd C Pqdt, 

haja vista a sua proposta de emprego no âmbito da Bda Inf Pqdt. O Ataque de 

oportunidade prioriza a rapidez, a iniciativa e a impulsão das ações.  

Analisando as Tropas de Cavalaria Paraquedista de outros países do mundo 

como EUA, Espanha, França, Itália, Alemanha e Grã Bretanha, podemos observar 

que a tropa opera em prol da Brigada ou Força de Ação imediata, é no valor Unidade, 

ou seja, seria o equivalente a um Regimento de Cavalaria Paraquedista. Avançando 

nessa ideia, as tropas paraquedistas possuem natureza semelhante à noss tropa 

mecanizada, destacando a França, Itália e Grã Bretanha que usam 

predominantemente Viaturas sobre Rodas. O papel da Cavalaria no contexto de uma 

Operação Aerotransportada está fortemente entrelaçado com a missão de 

proporcionar ao “Escalão Tático” uma elevada capacidade de reconhecimento, 

segurança e Potência de combate.  

Uma das grandes limitações para as operações de Ataque do Esqd C Pqd, 

assim como para as ações de Rec e Seg, é o seu valor Subunidade. Sugere-se que 

um Regimento de Cavalaria Paraquedista seria mais adequado para cumprir as 

missões inerentes à Cavalaria no âmbito da Brigada, podendo receber, ainda, reforço 

de Subunidades e tropas em apoio direto para melhor cumprir as suas missões de 

amplo espectro.  
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5. CONCLUSÃO 
 

É importante que o Emprego do Esqd C Pqd esteja bem documentado em seu 

manual, para que seja possível determinar melhor as suas atividades operacionais. 

Caso o emprego do Esqd C Pqd esteja associado á Função de combate Inteligência, 

não resta dúvidas que esta tropa deve atuar como uma tropa mecanizada, realizando 

ações de Rec ou Seg. Nesta situação a busca por informações será a sua prioridade 

e o Ataque de Oportunidade será uma ferramenta neutralizar ou destruir o inimigo, 

prosseguindo na sua missão principal. Se o emprego do Esqd C Pqd estiver mais 

associado à Função de combate Movimento e Manobra, esta tropa atuará realizando 

Ataque coordenado e suas formas possíveis de manobra, como descrito neste 

trabalho. Neste caso, vale ressaltar que existem consideráveis limitações de suas 

capacidades nas operações ofensivas, tendo em vista o seu valor subunidade. Em 

outros exércitos no mundo, testados em combates atuais, a tropa de cavalaria 

paraquedista se equivale a um Regimento no Brasil.  

Os documentos selecionados nesta pesquisa são de extrema importância, pois 

norteam o emprego da Cavalaria Paraquedista, de acordo com o que prescreve a 

Doutrina em Exércitos de potências mundiais, outrossim é interessante que o Exército 

Brasileiro prossiga na pesquisa acerca do tema a fim de prescrever em manual o 

emprego do Esqd Cav Pqd e evitar que este seja utilizado de forma a não desempenha 

o máximo de suas capacidades em combate.  

Os dados minerados nesta revisão sistemática foram expostos de modo 

suscindo e priorizando as ideias chave sobre o tema, sendo importante a continuidade 

na exploração destes documentos encontrados.  

Como limitação deste estudo, não foi possível utilizar um critério extremamente 

rigoroso em relação à qualificação dos estudos por meio da avaliação das revistas em 

que foram publicados, haja vista a escassez de informações sobre o tema. Para ter 

certeza da capacidade dos autores sobre o tema, houve critérios de inclusão e 

exclusão explicitados na metodologia deste trabalho.  

Seguindo nesta linha de pesquisa, sugere-se o estudo da viabilidade de se 

transformar o Esqd C Pqdt em Regimento de Cavalaria Paraquedista (RC Pqdt), para 

assim, aumentar a capacidade da Bda Inf Pqd de operar em ampla profundidade e 

largas frentes não lineares.  
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APÊNDICE A 
 

CAPÍTULO 4  
 

MOVIMENTO E MANOBRA  
OPERAÇÕES BÁSICAS 

 
4.2.4 ATAQUE 
4.2.4.1 Considerações Gerais 
4.2.4.1.1 O Ataque é um tipo de operação é um tipo de Operação Ofensiva que tempor 

finalidade capturar, destruir ou neutralizar o inimigo.  

4.2.4.1.2 O Esqd C Pqdt poderá realizar operações de Ataque em diversas situações, 

sendo que, a forma mais comum é que seja realizado no decorrer de uma operação 

complementar de segurança.  

4.2.4.1.3 O Cmt deverá decidir sobre por um determinado tipo de ataque e uma 

determinada forma de manobra, considerando os Fatores da Decisão, a sua situação 

tática e as características operacionais da sua tropa.  

 
4.2.4.2 Formas de Manobra da Operação Ofensiva Ataque 
 
4.2.4.2.1 Existem 05 (cinco) formas de manobra tática ofensiva: o desbordamento, o 

envolvimento, a penetração, o ataque frontal e a infiltração. 

 
4.2.4.2.2 Desbordamento 

a) O Desbordamento ocorre, quando a força principal do atacante contorna, por um 

ou ambos os flancos, a principal força de resistência do inimigo, para conquistar 

objetivos situados em sua retaguarda imediata. Dependendo dos flancos a serem 

contornados, o Dsb poderá ser simples ou duplo. 

b) Qualquer escalão poderá realizar um Dsb. A grande vantagem desta forma de 

manobra, reside em obrigar o inimigo a combater em uma direção em que está menos 

preparado, e em um local onde possui menor efetivo e menor número de armas 

anticarro. 

c) A principal finalidade do desbordamento é a destruição da força inimiga, 

principalmente a Reserva, instalações de Comando e Controle, meios logísticos e de 

Apoio de Fogo.  
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d) O Desbordamento é a forma de manobra mais indicada para ser utilizada pelo Esqd 

Cav Pqdt. 

e) Alguns gatilhos devem ser observados para favorecer a adoção desta forma de 

manobrqa, são eles: 
- Existência de flanco vulnerável no dispositivo inimigo;  

- Possibilidade de obtenção da surpresa;  

- Disponibilidade de tempo para se efetuar o planejamento do ataque; e  

- Terreno que permita o deslocamento através do campo. 

f) Quando o Dsb é conduzido pelo Esqd, um ou mais Pel atacam o inimigo para fixá-

lo frontalmente, enquanto o restante da Subunidade manobra para atacá-lo no flanco 

ou na retaguarda. A força que fixa o inimigo deve ter suficiente poder de combate para 

mantê-lo decisivamente engajado, enquanto o Dsb é realizado. 
g) Quando o desbordamento é conduzido pela Bda Inf Pqdt, um ou mais BI Pqdt 

atacam o inimigo para fixá-lo frontalmente, enquanto o restante da Bda manobra para 

atacá-lo no flanco ou retaguarda. Neste caso o Esqd Cav Pqdt deve ser empregado 

apenas como elemento de economia de meios, haja vista o seu valor Subunidade, 

podendo compor a reserva ou como proteção de Flanco, devido a sua vocação para 

operações de segurança.  

h) O Dsb deverá ser realizado com os Fuz embarcados, sempre que possível.  
 

 
Fig 4-3 Debordamento Simples 

 

4.2.4.2.3 Envolvimento 



54 
 

 
 

a) No envolvimento, a força envolvente, realizando ou não a ação principal e operando 

independentemente da força encarregada de realizar a ação de fixação, contorna, por 

terra ou pelo ar, a posição inimiga para conquistar objetivos profundos em sua 

retaguarda. Pelas suas capacidades, a Bda Inf Pqdt tem no envolvimento vertical, a 

forma de manobra tática no ataque mais adequada ao seu emprego. 

b) O envolvimento, devido a sua finalidade, ao poder de combate empregado, ao grau 

de descentralização e à amplitude do movimento, é uma forma de manobra 

normalmente realizada pelo escalão DE ou superior. 

 

4.2.4.2.3 Penetração 

a) Por ser uma tropa de natureza leve, a Bda Inf Pqdt não é a mais apta a cumprir 

este tipo de missão.  

 

b) Esta forma de manobra não é indicada para o Esqd, tendo em vista o seu valor 

Subunidade e a sua natureza. A tropa mais apta a realizar essa forma de manobra é 

a blindada. 

c) Caso o Esqd seja empregado no âmbito da Bda Inf Pqdt em um Ataque de 

penetração, o seu melhor emprego seriaq realizando o isolamento da área 

selecionada para a Pntr, onde são posicionadas forças em um dispositivo de 

segurança em torno da força atacante, à frente da posição inimiga, de modo a permitir 

a realização da Pntr sem interferência de outras forças.  

 

4.2.4.2.4 Ataque Frontal 

a) No ataque frontal, o inimigo é pressionado igualmente ao longo de toda a frente, 

deixando, por conseguinte, de haver a caracterização de ataques principal e 

secundário. 

b) É empregado para destruir ou capturar forças inimigas reconhecidamente fracas ou 

para fixá-las em suas posições. 

c) Esta forma de manobra é compatível com o emprego da Bda Inf Pqdt nas seguintes 

condições: a existência de inimigo reconhecidamente fraco, que não possua forças 

concentradas à retaguarda e o estabelecimento de objetivos pouco profundos e de 

importância similar. 
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d) Em um Atq Frt, as características e possibilidades do  Esqd C Pqd não são 

adequadamente exploradas. Essa forma de manobra só deverá ser adotada pelo 

Esqd quando não for possível a realização do Desbordamento.  

e) É importante compreender que a Bda Inf Pqdt pode estar realizando, como um todo, 

um Atq Fontral e o Esqd, em sua Z Aç, realizando um Atq desbordante.  

 

4.2.4.2.5 Infiltração 

a) A tropa infiltrante procura desdobrar uma força à retaguarda de uma posição 

inimiga, por meio de um deslocamento dissimulado.  

b) O Esqd C Pqdt possui aptidão para realizar a infiltração e pode se utilizar de meios 

terrestres, aéreos e aquáticos. 

c) Objetivos da infiltração: atacar posições sumariamente organizadas, atacar pontos 

fortes, reservas, instalações de comando ou logísticas no flanco ou retaguarda do 

inimigo; ocupar posições importantes que contribuam com a ação principal do Esc Sp, 

conquistar terreno decisivo no contexto geral da operação e conduzir operações de 

inquietação e desgaste à retaguarda do inimigo. 

 

 

 
4.2.4.3 Tipos de Ataque 

4.2.4.3.1 Há dois tipos de ataque, que se diferenciam pela quantidade de tempo à 

disposição do Comandante antes do desencadeamento da ação:  

a) o Ataque coordenado (Atq Coor), que ocorre, quando o comandante dispuser de 

tempo suficiente para o planejamento, coordenação e a preparação antes da 

execução da operação; e  

b) o Ataque de oportunidade (Atq Oport), que ocorre, quando o tempo disponível para 

desencadear a ação não permitir planejamento, coordenação e preparação completa. 

 

4.2.4.4 Ataque Coordenado 
4.2.4.4.1 Considerações Gerais 
a) O Ataque Coordenado é uma Operação Ofensiva que consiste na combinação do 

fogo, movimento e ação de choque contra uma resistência ou posição defensiva do 

inimigo, sobre o qual as informações disponíveis indicam a necessidade de um 

planejamento completo.  
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b) O Ataque Coordenado geralmente é planejado e executado quando a Força 

atacante se defronta com uma posição defensiva inimiga fortemente estabelecida, 

exigindo um estudo de situação completo e minucioso para o cumprimento da missão.  

c) Antes do Ataque Coordenado ser efetivado, é necessário que se realize um 

reconhecimento detalhado, uma avaliação metódica do poder relativo de combate, da 

busca e levantamento de alvos e de uma análise sistemática dos fatores que 

influenciam a decisão.  

d) Pelo fato de ser utilizado contra posições fortemente organizadas, é necessário que 

se tenha um poderoso apoio de fogo.  

e) A Bda de Inf Pqdt se caracteriza como uma Força de Ação Rápida, lançada de 

modo oportuno em território, cujo inimigo se encontra enfraquecido, sendo assim, não 

é comum que esta GU planeje em seu escopo de operações ofensivas um Ataque 

Coordenado. O Esqd C Pqdt pode realizar um Atq Coor em seu nível operacional, 

porém não é habitual que isso ocorra.  

4.2.4.4.2 Grupamento de Forças no Atq Coor 

a) O Esqd C Pqdt no ataque coordenado, em geral, constituirá 03 (três) grupamentos 

de forças: escalão de ataque, base de fogos e reserva. 

b) Sugere-se que a composição dos meios do Esqd C Pqdt seja formada por pelotões 

provisórios, sendo: 01 (um) Pelotão de Exploradores, 01 (um) Pelotão de Mísseis AC, 

01 (um) Pelotão de Morteiro Médio. 

c) Escalão de Ataque  

- A missão do Esc Atq é cerrar sobre o inimigo e neutralizá-lo, destruí-lo ou capturá-

lo. 

- O Esc Atq deve receber o maior poder de combate possível.  

- O Esc Atq deve priorizar o flanqueamento do inimigo com presteza, a fim de 

aproveitar o apoio de fogo proporcionado pela base de fogos.  

- Ao transpor a LP, os elementos do Esc Atq devem empregar o máximo de velocidade 

e de agressividade que forem capazes, de modo coordenado.  

- Quando restrições impostas pelo terreno ou pela defesa AC inimiga, impedirem que 

o Esc Atq progrida continuamente, seus integrantes avançarão apoiando-se 

mutuamente, por meio da técnica de fogo e movimento.  

- No momento do assalto ao objetivo, os fogos de todas as armas do Esc Atq devem 

ser intensificados. Simultaneamente, a base de fogos transporta seus tiros para os 

flancos e para além do objetivo. Tiros de tempo da Art da Bda em apoio (sfc) e de Mrt 
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podem ser empregados no Obj, enquanto os Exploradores permanecerem 

embarcados.  

- Prioritariamente, o desembarque dos Exploradores pode ser realizado após o Esc 

Atq ter ultrapassado o objetivo. Assim, os Exp realizarão o assalto na direção contrária 

ao movimento inicial, surpreendendo as resistências remanescentes pela retaguarda 

e enfrentando menor número de obstáculos e armas automáticas com tiro ajustado. É 

importante intensificar as Mdd Coor Ct para evitar o fratricídio.  

- Em segunda prioridade, o desembarque poderá ser realizado sobre o Obj.  

- O desembarque antes do objetivo deve ser evitado, a não ser que a progressão dos 

veículos seja dificultada pelo terreno ou se for necessária a segurança aproximada de 

algum meio do Esqd.   

- Em caso de desembarque, a proteção blindada das viaturas deve ser aproveitada, 

ou seja, o deslocamento dos Exp deve ser realizado à retaguarda delas, somente se 

desdobrando em campo aberto quando necessário para o cumprimento da missão. 

d) Base de Fogos 

- A missão da base de fogos é apoiar pelo fogo a progressão dos elementos de 

manobra (Esc Atq e reserva), atuando sobre resistências identificadas e buscando 

neutralizar ou restringir a capacidade do apoio de fogo inimigo. 

- A base de fogos orgânica do Esqd C Pqdt é constituída por morteiros médios, Seç 

MAC e outros meios de apoio de fogos disponíveis, em apoio ou em reforço. 

e) Reserva 

- A reserva é uma fração da força mantida sob controle direto do Cmt, que lhe permite 

intervir no combate para manter a sua liberdade de manobra. Normalmente, é 

empregada para:  

1) explorar o êxito obtido pelas forças do escalão de ataque;  

2) reforçar elementos de primeiro escalão;  

3) substituir elementos de primeiro escalão;  

4) manter ou aumentar a impulsão do ataque; 

5) manter o terreno conquistado pelo Escalão de Ataque;  

6) destruir os contra-ataques inimigos; e  

7) proporcionar segurança nos flancos ou na retaguarda. 

- No escalão da Bda Inf Pqdt, o Esqd pode ser passado à reserva após uma operação 

de Rec em Força, após ser ultrapassado em final de uma operação complementar de 
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segurança, em caso de economia de meios da Bda ou em outra situação determinada 

pelo esc sup.  

4.2.4.4.3 Planejamento do Atq Coor 

a) Considerações gerais 

- O planejamento do Atq coordenado deve ser criterioso, por meio de planos bem 

concebidos, estudo do terreno judicioso e energicamente executados.  

- Após o recebimento da missão, o Cmt Esqd C Pqdt, assessorado pelo seu EM, deve 

realizar o estudo de situação, sempre que possível, à luz do terreno. 

- Podemos destacar algumas medidas de coordenação e controle que devem fazer 

parte do esquema de manobra em um Ataque coordenado: Objetivos, Zona de Ação, 

Limites, Linha de Partida e Hora de Ataque.  

b) Regulação da Manobra no Atq Coor: 

1) longa, que define todas as responsabilidades até o final da missão; ou  

2) curta, que define todas as responsabilidades até um evento específico, deixando 

para estabelecer futuramente as responsabilidades a partir daí, até o final da missão. 

- Fatores que, normalmente, viabilizam a regulação longa: escalão superior exige 

rapidez, inimigo fraco, dispositivo inimigo fraco em contato e forte em profundidade, 

possibilidade de o comandante visualizar o ataque até o objetivo final e disponibilidade 

de meios.  

- Fatores que, normalmente, exigem a regulação curta: inimigo forte ou com situação 

indefinida, dispositivo inimigo forte em contato e em profundidade, papel dissociador 

do terreno (existência de obstáculos e compartimentação), possibilidade de ameaça 

nos flancos, reduzida mobilidade de nossos meios, dependência das operações de 

elementos vizinhos e impossibilidade de o comandante visualizar o ataque até o 

objetivo final. 

c) Seleção de Objetivos: 

- Podem ser marcados como objetivo do Esqd C Pqdt: a posição defensiva de uma 

força de infantaria inimiga, regiões capitais do terreno, instalações de comando e 

controle, instalações logísticas e outras, na retaguarda do inimigo.  

- O objetivo do Esqd C Pqdt deve ter as seguintes características: ser facilmente 

identificável; contribuir de modo marcante para o cumprimento da missão do Rgt, 

facilitando as operações futuras; e ser compatível com o escalão SU, considerando 

as limitações de tempo e espaço impostas à sua conquista. 



59 
 

 
 

- Objetivos intermediários são aqueles indispensáveis ao cumprimento da missão. 

Pode ser marcado para proporcionar segurança à manobra, facilitar mudanças de 

direção ou outras coordenações e controles necessárias àquela etapa da manobra.  

- Objetivo Final é aquele que se situa na região que caracteriza o cumprimento da 

missão. 

- Objetivo Decisivo é aquel cuja posse facilita o cumprimento da missão.  

d) Definição do Valor do Esc Atq: 

- O Cmt determina, com base nos fatores da decisão, o valor que será necessário dar 

ao Esc Atq, para que conquiste o obj final do Esqd.  

e) Definição do Atq Pcp e do Scd 

- Após a determinação dos meios necessários para o Esc Atq conquistar o objetivo 

final, o comandante designa o Atq Pcp e o Atq Scd.  

f) O Ataque Principal 

- O Atq Pcp é dirigido contra o objetivo que melhor contribua para o cumprimento da 

missão (objetivo decisivo).  

- Deverá utilizar a Via A que possibilite conquistar o objetivo com o menor número de 

baixas para o atacante e infringir maiores danos ao inimigo e possuir a mais alta 

prioridade de distribuição de poder de combate e de apoio de fogo.  

- Em princípio, a melhor Via A para o atacante será aquela onde o inimigo concentrará 

seu poder de combate, a maioria de seus obstáculos e seus fogos ajustados; razão 

pela qual poderá não ser a mais indicada para o Atq Pcp.  

- A reserva deverá ser orientada para a Z Aç do Atq Pcp. 

g) O Ataque Secundário 

- A finalidade do Atq Sec é contribuir para o sucesso do Atq Pcp e são utilizados para: 

1) conquistar e controlar terreno que facilite a manobra do Atq Pcp;  

2) desgastar o inimigo;  

3) proteger o ataque principal;  

4) fixar forças inimigas em partes selecionadas da frente; 

5) iludir o inimigo quanto à localização do ataque principal;  

6) forçar o emprego prematuro da reserva ou em áreas não decisivas;  

7) impedir que o inimigo que se defronta com o Atq Pcp seja reforçado; e  

8) permitir uma maior flexibilidade ao Cmt e maiores alternativas para a conquista do 

objetivo decisivo. 

- O seu poder de combate deve estar compatível com a sua missão 
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4.2.4.4.4 Execução do Ataque 

a) 1ª Fase: da Zona de Reunião à linha de partida 

- O planejamento do dslc deve ser feito de modo que os elementos ultr a LP na hora 

determinada e em movimento contínuo. 

- O ideal é que não ocorram paradas na P Atq, mas se for necessário, deve ser rápida 

o suficiente para adotar a formação de ataque e prosseguir.  

b) 2ª Fase: da Linha de Partida ao Objetivo 

- O escalão de ataque, sempre que possível, desloca-se em massa da LP para o 

objetivo. 

- O escalão de ataque deve cerrar sobre o objetivo no menor tempo possível, 

utilizando itinerários que proporcionem cobertas e abrigos.  

- O rápido movimento e o uso de todos os fogos disponíveis multiplicam a ação de 

choque do Esc Atq. Se houver necessidade de se empregar o fogo e o movimento 

para progredir, deve haver ação de comando para assegurar que os movimentos 

sejam executados rapidamente e que toda a força continue a avançar sobre o inimigo. 

Quando a situação permitir ou na preparação para o assalto, o avanço em massa deve 

ser retomado. 

c) 3ª Fase: Assalto ao Objetivo 

- Quando o Esc Atq se aproximar do objetivo, a base de fogos intensifica os fogos. 

Assim que os elementos de primeiro escalão atingem uma distância que permita o 

combate aproximado, o assalto é iniciado, e os fogos de apoio são transportados para 

além e para os flancos do objetivo, a fim de isolá-lo. 

d) 4ª Fase: Ações no Objetivo 

- Esta fase do Ataque é bastante crítica, pois o inimigo agressivo pode desencadear 

contra-ataques planejados e coordenados, apoiados por fogos.  

- As ações no objetivo têm a finalidade de consolidar a posse do terreno conquistado 

e reorganizar a subunidade.  

e) Consolidação 

- A consolidação do objetivo compreende todas as medidas executadas para 

assegurar a sua posse e fazer face aos possíveis contra-ataques inimigos. Essas 

medidas podem variar desde o simples estabelecimento da segurança local até a 

completa organização da posição para a defesa. 

- As medidas utilizadas para consolidar o Obj são: segurança, reconhecimento, 

tomada do dispositivo adequado para repelir contra-ataques e apoio de fogo. 
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f) Reorganização 

- A reorganização do esquadrão compreende as medidas destinadas a manter ou 

restabelecer a eficiência combativa e o controle da subunidade. 

- É importante nesta fase a confecção de relatórios, a execução de recompletamentos, 

ressuprimentos, evacuação de material e pessoal e C2. 

 

 

 

 

4.2.4.5 Ataque de Oportunidade 
 
4.2.4.5.1 Considerações Gerais 

a) O ataque de oportunidade normalmente é executado na sequência de um combate 

de encontro. 

b) O Esqd C Pqdt está vocacionado para realizar ações complementares de 

Reconhecimento em prol da Bda Inf Pqdt, executando ações comuns de 

Reconhecimento. Nesta linha de raciocínio, é muito provável que o Esqd se utilize do 

Atq Opor para destruir ou neutralizar o inimigo, para que seja possível continuar no 

prosseguimento da sua missão típica de reconhecimento e segurança.  

c) O Atq Oport caracteriza-se pela imediata expedição de missões pela finalidade e 

de ordens fragmentárias, a fim de privilegiar a rapidez, a iniciativa e a manutenção da 

impulsão. Deve-se buscar, em princípio, a execução de manobras desbordantes 

associadas à fixação do inimigo, com a finalidade de permitir à força prosseguir no 

cumprimento da sua missão. 

d) As considerações e TTP do Atq Oport são iguais ao Atq Coor, no entanto devem 

ser priorizadas aquelas que não comprometem a presteza da operação.  

  

4.2.4.5.2 Características do Atq Oport:  
a) possibilidade de emprego simultâneo de todas as peças de manobra no assalto;  

b) prazo reduzido para planejamentos e reconhecimentos;  

c) execução agressiva e rápida, impedindo o Ini de reorganizar ou rocar meios;  

d) necessidade de rapidez para abrir caminho e prosseguir na missão inicial;  

e) expedição de missões pela finalidade e ordens fragmentárias; e  
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f) Ini fraco, sobre o qual a execução de um reconhecimento pode levantar dados 

suficientes para realizar um ataque de sucesso. 

 

4.2.4.5.3 Grupamento de forças no Atq Oport 

- Esc Atq, base de fogos e Reserva.  

 

4.2.4.5.4 Ações a serem realizadas pelo Esqd C Pqdt na execução do Atq Oport: 

a) reconhecer e determinar o dispositivo, o valor, a composição, a atitude e a 

orientação da F Ini (empregar os sensores disponíveis). 

b) determinar se a F Ini a ser atacada está apoiada por outras forças próximas;  

c) encontrar uma via de acesso coberta, que incida no flanco do inimigo e possibilite 

o deslocamento em alta velocidade;  

d) deslocar os elementos da Seç MAC para uma posição dominante e realizar um 

ataque pelo fogo;  

e) estabelecer uma base de fogos com elementos do Pel Mrt Me e Seç MAC para 

destruir ou anular todas as ameaças de maior grau que possam ser observadas, antes 

que o Esc Atq inicie seu ataque. 

f) isolar a força inimiga que será atacada, de forma que não possa ser apoiada;  

g) atacar o inimigo pelo fogo ou pelo fogo e movimento; e 

h) imediatamente após o êxito do ataque, estabelecer Posições de Bloqueio (P Blq) e 

Postos de Observação (P Obs) sobre as Via A que conduzam à posição conquistada. 

 

4.2.4.5.5 Sincronização das Ações no Atq Oport. 

a) O sucesso desse ataque depende da percepção do momento mais adequado, do 

correto esclarecimento da situação e da habilidade do Cmt Esqd em empregar seus 

meios de combate para cumprir as ações na sequência correta. 

b) O Atq de Oport deve ser executado com rapidez, explorando as deficiências do 

inimigo, as vantagens que o terreno proporciona às forças amigas e as situações que 

se apresentam no momento. Além disso, o inimigo deve ser rapidamente destruído e 

sem tempo de reação.  

c) Ações ofensivas e defensivas são realizadas simultaneamente. Fogos de 

destruição e fogos de cegar devem ser aplicados. 

 

4.2.4.5.6 Decisão para Realizar o Atq Oport   
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a) Qualquer inimigo que seja considerado fraco, mas possa causar danos às nossas 

tropas no desenrolar das operações, deve sofrer um Atq Oport.  

b) A decisão, normalmente, é tomada após o reconhecimento indicar que a iniciativa 

e o fator tempo são preponderantes e a vitória pode ser alcançada com um ataque 

rápido, com um mínimo de planejamento e preparação.  

b) São indicativos para o desencadeamento do ataque:  

- As armas AC inimigas anuladas ou destruídas pelo fogo direto e/ou indireto, antes 

do escalão de ataque ser empregado;  

- A manobra planejada forçando o inimigo a combater em duas direções; e  

- A perda da capacidade de reação por parte das forças inimigas. 

 

4.2.4.5.6 Conduta do Atq Oport   

a) Geralmente, durante a execução das operações complementares de segurança, 

elementos do Esqd C Pqdt frequentemente estabelecerão ctt com forças inimigas.  

 

b) A decisão de realizar o Atq de oportunidade é prerrogativa do Cmt Esqd, que após 

esclarecer a situação pode decidir pela sua adoção ou não. 

c)  Caso seja adotada, o Cmt Esqd atribui missões pela finalidade às suas peças de 

manobra e expede ordens fragmentárias para os elementos subordinados, que, 

rapidamente posicionarão suas frações para, no mais curto prazo, desencadear um 

ataque de execução simples. 

 

4.2.5 APROVEITAMENTO DO ÊXITO 
 
4.2.5.1 Considerações Gerais 

4.2.5.1.1 O Aproveitamento do Êxito é uma operação que se segue a um ataque bem-

sucedido e que, normalmente, inicia-se quando a força inimiga se acha, 

reconhecidamente, em dificuldades para manter suas posições. Caracterizada por um 

avanço contínuo e rápido das forças amigas com a finalidade de ampliar ao máximo 

as vantagens obtidas no ataque e destruir a capacidade do inimigo de reorganizar-se 

ou de realizar um movimento retrógrado ordenado. 

4.2.5.1.2 Tendo em vista as possibilidades, limitações e características do Esqd C 

Pqdt, é possível que o seu emprego seja compondo a Força de Acompanhamento e 

Apoio em Operações de Aproveitamento do Êxito no Nível da Bda Inf Pqdt.  
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4.2.5.2 A oportunidade para o lançamento da Bda Inf Pqdt em uma operação de 

aproveitamento do êxito deve ser judiciosamente considerada conforme os seguintes 

indícios: 

a) visível diminuição da resistência inimiga em pontos importantes da sua defesa; 

b) aumento do número de prisioneiros de guerra e de material abandonado pelo Ini; e 

c) ultrapassagem de posições de artilharia e de instalações de comando e de 

suprimento. 

 

4.2.5.3 Características do Aproveitamento do Êxito  

a) planejamento centralizado e execução descentralizada;  

b) medidas de controle reduzidas ao mínimo;  

c) objetivos profundos;  

d) progressão rápida, contínua e em larga frente;  

e) ataques de oportunidade, por incursões rápidas, golpes de mão e desbordamentos, 

partindo da coluna de marcha;  

f) missões atribuídas pela finalidade;  

g) ampla utilização de meios aéreos para reconhecimento e apoio de fogo; e  

h) desbordamento e manutenção do contato em pontos de forte resistência. 

4.2.6 PERSEGUIÇÃO 

4.2.6.1 A Perseguição tem por finalidade cercar e destruir uma força inimiga que está 

em processo de desengajamento do combate ou que tenta fugir. Ocorre, 

normalmente, logo em seguida ao aproveitamento do êxito. 

4.2.6.2 No contexto de uma perseguição, normalmente a Bda Inf Pqdt é lançada a fim 

de constituir-se como força de cerco, atingindo a retaguarda do inimigo e bloqueando 

a sua fuga. Isso permite que ele seja destruído por uma força, normalmente blindada, 

que avança desde o aproveitamento do êxito. 

4.2.6.3 Força de Cerco  

a) A missão da F Cerco é bloquear a fuga do inimigo.  

b) A F Cerco deve ter mobilidade igual ou superior à do inimigo e ser organizada para 

realizar uma operação semi-independente. A baixa capacidade de reação do inimigo 

reduz a possibilidade de que necessite de apoio de outras forças.  

c) A Força Cerco avança por eixos paralelos àqueles por onde o inimigo se retira, e 

se não puder ultrapassá-lo, deve atacar o flanco do seu grosso.  
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d) Seu objetivo é servir de “bigorna”, detendo o inimigo para que ele seja destruído 

entre a F Pressão Direta e ela própria. 

 

4.2.7 OUTRAS TÁTICAS TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS 
4.2.7.1 Combate de Encontro  
4.2.7.1.1 O combate de encontro é uma ação que ocorre quando uma força em 

movimento, que não esteja desdobrada para o combate, engaja-se com uma força 

inimiga, parada ou em movimento, a respeito da qual não dispõe de informações 

precisas.  

4.2.7.1.2 A ação deixa de ser um combate de encontro quando a situação do inimigo 

tiver sido esclarecida e possam ser desencadeadas operações subsequentes, 

planejadas e coordenadas. 

4.2.7.1.3 As principais características do combate de encontro são o conhecimento 

limitado do inimigo, rápidas evoluções de situação, um mínimo de tempo disponível 

para o comandante tomar conhecimento da situação e para formular e executar as 

ações necessárias. 

4.2.7.1.4 Conduta do Esqd C Pqdt no Combate de Encontro 

a) Deve ser priorizado o princípio da conquista e da manutenção da iniciativa. 

b) As seguintes atividades devem ser priorizadas pelo Cmt para manter a iniciativa no 

combate de encontro: 

1) Execução de rápido estudo de situação;  

2) Emissão de ordens fragmentárias; e  

3) Emprego, a partir da própria coluna de marcha, de elementos aptos, que irão atuar 

de forma planejada e descentralizada. 
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ANEXO C 
 

EXEMPLO DE DECISÃO DO ESQD C PQDT NO ATQ COOR  
 

Esqd C Pqdt em Atq Coor 
Missão  
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ANEXO D 
EXEMPLO DE DECISÃO PARA O ATQ COOR 

 
DECISÃO DO CMT 1º ESQD CAV 

(Pelotões Provisórios) 
 

Esqd C Pqdt em Atq Coor 
MISSÃO Atacar, em D/0500, na Dir G Mov SALIENTE (xxyy) - Mov 

DESCAMPADO (xxyy), para Conq e Mnt a Rg Altu de P Cot 887, de 
onde apoiará uma Ultr Elm 26º BI Pqdt. 

INTENÇÃO Minha intenção é realizar um ataque maximizando a surpresa para a 
abordagem da LP/LC, uma vez que o Ini não terá observação direta 
sobre nossa aproximação. Avançando, alcançaremos os Nu Def com 
o Pel Exp embarcado e com o Pel Msl AC fixando o inimigo com 
fogos diretos. Para que nossa missão seja cumprida, devemos 
conquistar o acidente capital que controla as passagens para W, o P 
Cot 887. Ao final o Pel Exp terá conquistado P Cot 887, estando ECD 
fixar ou neutralizar Elm Ini que interfiram na Ultr pelo 26º BI Pqdt. e 
o Pel Msl AC bloqueará a penetrante (Rdv 51) que incide no Flc W 
da Z Aç Esqd. Em final de missão, todas as VA dominadas pelo P 
Cot 887 estarão mantidas pelo fogo dos Pel Exp, a penetrante (Rdv 
51) bloqueada pelo Pel Msl AC e os Ini localizados na Z Aç Esqd 
estarão destruídos. 
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Quem Até a LP/LC, o 1º Esqc C Pqdt: Pel Exp, Pel Msl AC, Pel Mrt Me e 
Pel Ap 
Após a LP/LC, o 1º Esqc C Pqdt: Pel Exp, Pel Msl AC e Pel Mrt Me  

 
 
 

O QUÊ 

Pel Exp: Ultr a LP/LC, Mdt O, e atacará em sua Z Aç para Conq e 
Mnt o P Cot 887 (O1), com o propósito de dominar a elevação. Ligar-
se-á com Elm 26º BI Pqdt no P Lig 03 com 01 esquadra (Ref). 
 
Pel Msl AC: Fixará o Ini localizado no P Cot 887, por meio do Apoio 
de Fogo direto e ocupará posição planejada com 01 (uma) Seç MAC 
na porção NW P Cot 832 – Mov OMBRO (xxyy), para bloquear a 
penetrante (Rdv 51) que incide no Flc W da Z Aç Esqd. 
 
Pel Mrt Me: Rlz base de fogos, Mdt O, com Prio F para o Pel Exp e 
Ocp Pos Tir na Encosta W P Cot 882 – Mov CEMITÉRIO (xxyy). Após 
a Conq de O1, ficar ECD realizar fogos sobre a VA balizada pela 
Rv 51. 
 
Pel Ap: Rlz Ap Log e Ocp Pos Cnf Clc Op.  

QUANDO Em D/0500 

ONDE Dir G Mov SALIENTE (xxyy) - Mov DESCAMPADO (xxyy) 

COMO Numa 1ª Fase: Mdt O, Ultr LP/LC e Rlz Atq em sua Z Aç para Conq 
e Mnt o PCot 887 (O1). 
Numa 2ª Fase: Após a Conq do PCot 887 (O1), consolidar o Objetivo 
dominando por fogos as VA que incidem na ZAç com o Pel Exp e 
Bloquear o avanço inimigo pela Rod 51, com o Pel Msl AC.  
Numa 3ª Fase: Apoiará uma Ultr do 26º BI Pqdt.  
 
Prioridade de fogos para o Pel Exp durante toda a missão.  
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PARA 
QUÊ 

A finalidade geral da missão é garantir o controle do P Cot 887 de 
onde o Esqd C Pqdt apoiará Ultr Elm 26º BI Pqdt. 
 

 
 

 
ANEXO D 

EXEMPLO DE DECISÃO PARA O ATQ OPORT 
 

DECISÃO DO CMT 1º ESQD CAV 

(Pelotões Provisórios) 

 

1. MANOBRA 

- O Esqd C Pqdt realizará um Atq de oportunidade da Dir G Mov SALIENTE 

(xxyy) - Mov DESCAMPADO (xxyy). 

 

2. ORDEM AOS ELEMENTOS SUBORDINADOS 

a. Pelotão Exploradores 

1) Atacar na Dir G Mov SALIENTE (xxyy) - Mov DESCAMPADO (xxyy), Mdt 

O, para destruir o Ini localizado à S de Mov DESCAMPADO, utilizando 

a sua Z Aç conforme o Esq Mnb; 

2) Ocupar e manter Mov DESCAMPADO após o Atq. 

b. Pelotão de Mísseis AC 

1) Fixar o Ini localizado no Mov DESCAMPADO por meio do Apoio de Fogo 

direto;  

2) Ocupar posição planejada, com 01 (uma) Seç MAC na porção NW P Cot 

832 – Mov OMBRO (xxyy), para bloquear a penetrante (Rdv 51) que 

incide no Flc W da Z Aç Esqd. 

c. Pelotão de Mrt Me 

1) Rlz base de fogos, Mdt O, com Prio F para o Pel Exp; 

2) Ocp Pos Tir na Encosta W P Cot 882 – Mov CEMITÉRIO (xxyy). 

 

3. PRESCRIÇÕES DIVERSAS  

a. Informar ao Cmt Bda Inf Pqdt a decisão tomada;  
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b. Solicitar à 1ª/8º GAC Pqdt (sfc) que realize fogos para cooperar na fixação e 

posterior destruição do inimigo;  

c. Ficar ECD realizar fogos indiretos sobre a VA balizada pela Rv 51;  

d. Rede Rádio aberta desde já para as ações de Atq;  

e. Evacuar os feridos, durante as ações de Atq, para o PCF/Pel C Ap; e  
f. O Atq será realizado tão logo os Pel estejam prontos. 
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