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5 

RESUMO 
 

 

 

Este estudo apresenta o impacto causado pelos ambientes de caatinga e de montanha no 
emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, inserido nas operações em proveito 
da Brigada de Infantaria Paraquedista. Sua finalidade é verificar em que medida esses 
ambientes impactam nos aspectos da Doutrina, Organização e Meios do esquadrão e, 
conjugados, na capacidade de emprego dele. Para isso, este trabalho foi desenvolvido no 
ano de 2021 através da realização de pesquisa bibliográfica, questionário e entrevista. O 
material bibliográfico possibilitou entender as características dos ambientes, a doutrina de 
emprego do esquadrão de cavalaria paraquedista e verificar a doutrina vigente de tropas 
similares nos países estrangeiros. Na conclusão, as questões de estudos foram 
respondidas, ratificando e retificando o emprego do esquadrão de cavalaria paraquedista 
através da análise de como são empregadas unidades similares na mesma situação. 
Apresenta, ao final, uma proposta de uma atualização do manual, com os impactos 
identificados dos ambientes e as condutas a serem adotadas pela tropa para melhor se 
adaptar.  

 
 

Palavras chaves: Esquadrão, Cavalaria Paraquedista, Caatinga, Montanha. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This study presents the impact caused by the caatinga and mountain environments on the 
use of the Airborne Cavalry Squadron, inserted in operations for the benefit of the Airborne 
Infantry Brigade. Its purpose is to verify the extent to which these environments impact the 
aspects of the squadron's Doctrine, Organization and Means and, in conjunction, its 
employment capacity. For this, this work was developed in the year 2021 through 
bibliographic research, questionnaire, and interview. The bibliographical material made it 
possible to understand the characteristics of the environments, the employment doctrine 
of the airborne cavalry squadron and verify the current doctrine of similar troops in foreign 
countries. In conclusion, the study questions were answered, ratifying, and rectifying the 
use of the parachute cavalry squadron through the analysis of how similar units are used 
in the same situation. At the end, it presents a proposal to update the manual, with the 
identified impacts of the environments and the conducts to be adopted by the troop to 
better adapt. 
 

Key words: Squadron, Airborne Cavalry, Caatinga, Mountain. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O Brasil apresentou a sua Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia 

Nacional de Defesa (END) em 2012, segundo a qual a segurança é a condição que 

permite ao País preservar sua soberania e integridade territorial e a Defesa Nacional 

é a soma das medidas e ações do Estado, principalmente do campo militar, para a 

defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra as ameaças 

preponderantemente externas (BRASIL, 2012). 

Sendo um dos componentes militares do poder nacional, o Exército Brasileiro 

possui a missão de garantir a segurança da pátria (BRASIL, 2017a) e, 

consequentemente, assegurar que essa soberania se mantenha, estando 

constantemente preparado para atuar. Essa tarefa impõe, então, que o Exército 

Brasileira esteja atualizado para ser capaz de enfrentar qualquer tipo de desafios 

impostas pelo Estado brasileiro. 

Esta evolução da doutrina militar terrestre é uma constante em qualquer 

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

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

reformulando e atualizando sua Doutrina Militar Terrestre, especialmente com as 

mais recentes publicações de manuais iniciadas no ano de 2014. 

Nesse sentido, a Instrução Provisória 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. 

 

  

1.1 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.  
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Assim sendo, cresce a importância da consecução do presente trabalho que 

tem a finalidade de elaborar um Manual de Campanha para o Esqd C Pqdt coerente 

com os novos conceitos doutrinários em vigor.  

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 
 

 

Desde o início do século XX, o Exército Brasileiro, busca a modernização e 

atualização doutrinária para fazer frente às novas demandas dos diversos cenários de 

possíveis conflitos. Em 1920, frente às experiências vividas na Primeira Guerra 

Mundial, foi celebrada o acordo da Missão Militar Francesa, que consistia em 

reorganizar as escolas militares e, posteriormente, o Exército como um todo (MORAIS 

& ALVES, 2016). 

A doutrina introduzida pelos franceses consistia na síntese dos conhecimentos 

adquiridos durante tal conflito em conjunção com as peculiaridades do Brasil, 

resultando em uma melhora considerável no preparo da força terrestre. Um dos 

principais legados foi a importância dada ao Estado-Maior (EM) e os ensinamentos 

dos estudos da situação tática para o planejamento (MORAIS & ALVES, 2016).  

Somado a esse aprendizado, ao final da Segunda Guerra Mundial, o Exército 

inicia a mescla da doutrina com a dos Estados Unidos, devido a participação no 

conflito sob o comando deste país. Além da adoção de novos materiais de emprego 

militar, foram introduzidos novos conceitos, como o da combinação das armas, com 

emprego da infantaria, cavalaria e aviação (MORAIS & ALVES, 2016). 

Neste contexto, em 1944, o então Capitão Roberto de Pessôa foi o primeiro 

militar do Exército Brasileiro a concluir o Curso de Paraquedista, nos Estados Unidos, 

e em 1945 foi criado a Escola de Paraquedistas, sob o comando do Coronel Nestor 

Penha Brasil, introduzindo de vez no Brasil a tropa paraquedista (BRIGADA DE 

INFANTARIA PARAQUEDISTA, 2021a). Esta força, utilizada diversas vezes por 

ambos os contendores do conflito 1939-1945, foi vislumbrado como uma força de 

emprego estratégico e capaz de influir diretamente no transcurso das operações, pois 

atuava na retaguarda da linha inimiga, obrigando os seus comandantes a reiniciar o 

seu ciclo OODA (Observar, Orientar, Decidir e Agir) e causando um desgaste no seu 

comando e controle. 
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Este núcleo então evoluiu para a criação da Brigada Aeroterrestre, em 1968, e 

para a atual denominação de Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt), em 

1985, sendo considerada, atualmente, como Força de Emprego Estratégico 

(BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA, 2021a). 

A Concepção Estratégica do Exército Brasileiro (BRASIL, 2017a) defende que 

uma das principais estratégias de emprego é a presença, a qual se caracteriza pela 

presença militar no território nacional, tanto pelo posicionamento de organizações 

militares pelo território como pela capacidade de rápido deslocamento de tropas para 

qualquer região do país. 

Este rápido deslocamento e presença em qualquer parte do território nacional 

é possibilitado pelas Forças de Emprego Estratégico (F Emp Estrt). Elas permitem um 

desequilíbrio estratégico, onde empregada, e são aptas a atuar em qualquer parte do 

território e preparadas para executar grandes deslocamentos compatíveis com a 

dimensão continental do Brasil (BRASIL, 2017a). Dentre as organizações que as 

compõem, a Bda Inf Pqdt é a unica que figura com a capacidade aeroterrestre e com 

maior mobilildade estratégica. 

 Singular na estrutura da Força Terrestre, essa brigada tem como missão 

desdobrar suas peças em qualquer parte do território nacional ou outras regiões de 

interesse, no prazo máximo de 24 horas (BRIGADA DE INFANTARIA 

PARAQUEDISTA, 2021b), necessitando estar apta a ser empregada em regiões como 

a caatinga e a montanha, as quais possuem características especiais e necessitam 

de adequações doutrinárias para operar nelas. 

Dentro ainda da estrutura da Bda Inf Pqdt, uma das peças de manobra a qual 

ela possui é o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (Esqd C Pqdt), único meio da 

arma de cavalaria que está subordinado a essa brigada. Esse esquadrão por estar 

inserido na Bda Inf Pqdt e ser, por conseguinte, uma F Emp Estrt, tem a necessidade 

de acompanhar, em suas bases doutrinárias, as evoluções impostas pelo combate 

moderno e as ameaças vindouras. 

Concomitante a isso, o Plano Estratégico do Exército 2020-2023 (BRASIL, 

2019a) estabelece como ação estratégia o aperfeiçoamento da doutrina singular e, 

em uma de suas atividades para alcançar tal objetivo, determina que haja uma 

atualização doutrinária, impactando, posteriormente, nas publicações doutrinárias.  

Ocorre que a última publicação que amarra a doutrina desta fração foi publicada 

em 1994, sendo apenas uma Instrução Provisória. Sendo assim, não se constitui, 
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ainda, como uma doutrina consolidada, muito menos é atualizada, visto sua data de 

publicação. Ademais, em seu trecho sobre o emprego do Esqd C Pqdt nos ambientes 

citados, afirma apenas que seu emprego se assemelha ao das unidades de Cavalaria 

Mecanizada, apesar de o seu pessoal e material divergir desta unidade citada. 

Assim, é possível verificar que as condições impostas pela conjuntura atual e 

as missões designadas a essa fração estão além das possibilidades vislumbradas 

pela instrução provisória atualmente em vigor, necessitando de uma urgente 

atualização. 

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

Diante disso, analisando os acontecimentos e desafios impostos ao Brasil e a 

doutrina vigente do Esqd C Pqdt, chegamos ao cerne deste trabalho, condensado no 

seguinte questionamento: Quais são as atualizações em manual doutrinário, 

relativas ao emprego do Esqd C Pqdt em ambientes de caatinga e de montanha, 

que se fazem necessárias para a melhor organização e emprego 

do Esqd C Pqdt em proveito das Operações Aeroterrestres (EB70MC-10.217)? 

 

 

1.2  OBJETIVOS 
 

 

Mais do que responder apenas ao problema levantado, este trabalho tem 

como finalidade primordial a resolução do problema pragmático enfrentado pelo Esqd 

C Pqdt da inexistência ou da incompatibilidade doutrinária presente na Instrução 

Provisória no que diz respeito ao emprego do Esqd C Pqdt em ambientes com 

características especiais, confeccionando o capítulo referente ao emprego desta 

tropa nos ambientes de caatinga e de montanha. Para isso, buscar-se-á atingir os 

objetivos descritos a seguir: 
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1.2.1 Objetivo Geral 
        

 

Considerando o objetivo integrador relacionado à confecção do manual EB70-

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

Esqd C Pqdt em ambientes com características especiais 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 
        

 

       Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) descrever as características dos ambientes operacionais de caatinga e de 

montanha; 

b) analisar casos históricos relacionados ao emprego de tropas paraquedistas 

em ambientes semiárido e de montanha; 

c) descrever a organização e a missão do Esqd C Pqdt; 

d) analisar as doutrinas de emprego estrangeiras de tropas paraquedistas; 

e) analisar a influência dos ambientes com características especiais no 

emprego do Esqd C Pqdt; e 

f) apresentar proposta de atualização em relação ao emprego 

do Esqd C Pqdt em ambientes com características especiais com intuito de atender 

ao objetivo integrador. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, esta pesquisa mostrará questões de 
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estudo que, ao ser respondidas, comporão a solução do problema da pesquisa. 

As questões de estudo deste trabalho serão: 

a) Quais as características dos ambientes de caatinga e de montanha? 

b) Quais casos históricos podem ser utilizados para analisar o emprego do 

Esqd C Pqdt em ambientes de caatinga e de montanha?  

c) Como é a organização e as missões desempenhadas pelo Esqd C Pqdt? 

d) Como é o emprego das tropas aeroterrestres dos EUA, da Espanha, da 

Argentina e da França? 

e) De que maneira os ambientes com características especiais influenciam a 

operação do Esqd C Pqdt inserido no contexto das Operações Aeroterrestres 

(EB70MC-10.217)?  

f) Considerando o emprego do Esqd C Pqdt em ambientes de caatinga e de 

montanha apresentar a proposta de atualização doutrinária, em formato de manual, 

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

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

 

Em qualquer cenário de emprego do Exército Brasileiro, a possibilidade de o 

Esqd C Pqdt ser empregado é grande, por estar subordinado a Bda Inf Pqdt, que se 

tratar de uma F Emp Estrt. Dessa forma, é imperativo que a doutrina do Esqd C Pqdt 

esteja abarcando a possibilidade de emprego em qualquer ambiente e em quaisquer 

condições. 

Sendo assim, é mais do que notório a necessidade de transformar a Instrução 

Provisória do Esqd C Pqdt em um manual consolidado, atualizado e aplicável em 

qualquer hipótese de emprego desta fração. 

Corroborando com a pesquisa, ainda será possível colher lições aprendidas do 

emprego desse tipo de fração pelas Forças Terrestres de países em operação, como 

no caso dos Estados Unidos, ou com terrenos similares ao que se busca na pesquisa, 

como no caso da França e da Espanha. 

Aliado a isso, a Força Terrestre vem recebendo constantemente atualizações 

doutrinárias e, independente da atual situação do manual do Esqd C Pqdt, necessitaria 

de uma adequação do mesmo para as novas formas de pensar e empregar a Força. 
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Portanto, este estudo se justifica por colaborar com a adequação do manual 

do Esqd C Pqdt com a na nova Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-10.102) e com o 

que se espera da Concepção Estratégica do Exército/2017, assim como está alinhado 

com o objetivo número seis, do Plano Estratégico do Exército 2020-2035, de atualizar 

a doutrina militar e as publicações doutrinárias desta instituição (BRASIL, 2019a).  

 

 

2 METODOLOGIA 
 

 

Com o intuito de esquematizar o caminho percorrido para a resolução do 

problema apresentado, este capítulo tem a finalidade de expor os procedimentos 

metodológicos para atingir tal objetivo. 

Para que se tenha o entendimento claro e lógico do caminho a ser percorrido, 

a metodologia será dividida nos seguintes tópicos: objeto formal de estudo, amostra, 

delineamento da pesquisa, procedimentos para revisão da literatura, procedimentos 

metodológicos, instrumentos e análise de dados. 

 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 

O objeto formal de estudo refere-se a avaliar de que maneira os ambientes 

operacionais distintos impactam no emprego do Esqd C Pqdt. A partir desse ponto, 

então, cria-se as atualizações necessárias da doutrina do manual desta fração. 

À vista disso, pode-se verificar a variável dependente como sendo o emprego 

do Esqd C Pqdt, o qual sofre a influência das variáveis independentes, o ambiente 

de caatinga e o ambiente de montanha. 

Esta pesquisa está ambientada nas necessidades levantadas no Plano 

Estratégico do Exército 2020-2035, dentro do processo de transformação do Exército 

rumo à era dos conflitos na Era do Conhecimento, onde busca em seu objetivo 

número seis o estabelecimento de uma doutrina militar compatível, atualizando as 

publicações doutrinárias do Exército e do Ministério da Defesa (BRASIL, 2019a). 
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Se trata de uma pesquisa bibliográfica, cuja finalidade é documentar as 

principais implicações dos ambientes com características especiais no emprego do 

Esqd C Pqdt e comparar com as doutrinas existentes de países com atuações em 

ambientes semelhantes, como os Estados Unidos, e com a tropa de cavalaria 

mecanizada. Por esse motivo, não haverá uma experimentação prática, porém serão 

realizados questionários e entrevistas com militares experientes no preparo e 

emprego do Esqd C Pqdt. 

 

 

2.1.1 Definição das variáveis 

 

 

Nesta pesquisa, o “ambiente de caatinga” e “o ambiente de montanha” 

apresentar-se-ão como variáveis independentes, pois é esperado que sua 

manipulação resulte em efeito significativo sobre a variável dependente “emprego do 

Esqd C Pqdt”. 

Posto isso, as variáveis independentes “ambiente de caatinga” e “o ambiente 

de montanha” são definidas como ambientes que, por sua singularidade e 

peculiaridade, implicam na necessidade de se adotar técnicas, táticas e 

procedimentos diferenciados ou que, inserido nelas, durante a operação, implique em 

adaptações e preparações especiais no pessoal e material da tropa empregada. 

Assim, essas variáveis terão como indicadores biomas de caatinga (ou 

semiárido) e de montanha, esperando que estes ajam sobre a variável dependente 

“emprego do Esqd C Pqdt”. 

 

Variável 

Independente 
Dimensões Indicadores Forma de medição 

Ambiente de 

caatinga 
Bioma Caatinga revisão da literatura 

Ambiente de 

Montanha 
Bioma Montanha revisão da literatura 

QUADRO 1 – Definição operacional da variável independente. 
Fonte: o autor 
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Com e relação à variável dependente, foi levantada uma dimensão, baseada 

em três fatores para a obtenção da capacidade, previsto no manual EB20-MF-10.102 

- Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2019b). 

 

Variável 

Dependente 
Dimensões Indicadores 

Forma de 

medição 

Emprego do Esqd 

C Pqdt 
Capacidade 

Doutrina 
a) revisão da 

literatura 

b) questionário 

c) entrevista 

Organização 

Material 

QUADRO 2 – Definição operacional da variável dependente. 
Fonte: o autor 

 

 

2.2 AMOSTRA 

 

 

A despeito do trabalho ser uma pesquisa bibliográfica qualitativa, contou com 

uma amostragem para a coleta de dados. 

Com o intuito de auxiliar nas conclusões parciais sobre as relações entre as 

variáveis do trabalho, foi realizado um questionário dentro do universo de oficiais da 

arma de cavalaria possuidores do curso de aperfeiçoamento de oficiais. Dentro desse 

universo foi retirada uma amostra de 110 (cento e dez) militares, de acordo com o 

tamanho amostral estabelecido por RODRIGUES (2005). 

Os critérios para a inclusão neste grupo foram: ser oficial intermediário ou 

superior da arma de cavalaria e possuidor do curso aperfeiçoamento e participar de 

forma voluntária. Foi aplicado no grupo um questionário, enviado através do e-mail 

cadastrado no sistema do DGP. Para corroborar os dados bibliográficos e da 

pesquisa, foram entrevistados 1 (um) militar, sendo o Maj Cav SÃO PAULO, ex-

comandante do Esqd C Pqdt. 

A entrevista objetivou aprofundar a pesquisa, com o intuito de colher 

informações relacionados ao preparo e ao emprego do Esqd C Pqdt nos ambientes 

levantados e como, na visão destes militares, seria o emprego desejável e/ou as 

adaptações necessários para que o Esqd C Pqdt cumprisse as missões de forma 
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satisfatória nesses ambientes. 

 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

Quanto à natureza da pesquisa, esta foi uma pesquisa aplicada, pois objetivou 

preencher a lacuna do emprego do Esqd C Pqdt nos ambientes de caatinga e de 

montanha, especificamente, este sendo um conhecimento de aplicação prática para 

a solução de um problema específico (RODRIGUES, 2005). 

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, pois o conhecimento buscado não se 

baseava em questões estatísticas e necessitava de uma abordagem que os 

conhecimentos existentes fossem interpretados e analisados para a formulação de 

um novo conhecimento acerca do emprego do Esqd C Pqdt. 

O delineamento da pesquisa foi descritivo, utilizando o método indutivo, visando 

descrever e entender as variáveis envolvidas e analisar a relação existente entre elas 

para que, ao final, produzisse o capítulo do manual EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO 

DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, sintetizando o entendimento dessa relação e a 

resolução do problema apresentado. 

A pesquisa bibliográfica foi adotada, em sua grande maioria, pelo vasto 

conteúdo existente sobre os biomas estudados, permitindo o profundo entendimento 

das variáveis independentes. Após o entendimento destas, o acervo de manuais do 

Exército Brasileiro e dos estrangeiros possibilitou o entendimento da variável 

dependente, dando subsídios para correlacionar uma variável com a outra. Por fim, o 

levantamento, realizado por meio das pesquisas e entrevistas, serviu para corroborar 

a análise da correlação das variáveis e confrontá-la com a expertise destes militares, 

cruzando os conhecimentos publicados com os empíricos de sua experiência pessoal. 

 

 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA  
  

 

Com o intuito de consolidar o embasamento teórico, foram levantadas fontes 

confiáveis de conhecimento. Apesar do trabalho focar nos ambientes de caatinga, 
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bioma brasileiro, foi recorrido a trabalhos e estudos de emprego das tropas de 

reconhecimento norte-americanos, franceses e espanhóis em ambientes semiáridos 

e deserto, pelas similaridades dos biomas. 

As fontes bibliográficas utilizadas para o referencial teórico e a consolidação 

do conhecimento sobre as variáveis foram: 

a) manuais nacionais de 1º nível, como manuais de fundamentos úteis o EB-

MF – 10.102 Doutrina Militar Terrestre (2019) e o EB20-MF-03.109 Glossário de 

Termos e Expressões para Uso no Exército (2018). 

b) manuais nacionais de 2º nível, destacando o EB70-MC-10.223 Operações 

(2017), o EB70-MC-10.217 - Operações Aeroterrestres (2017) e o EB 70-MC-10.222 

– Cavalaria nas Operações (2018).  

c) manuais nacionais de 3º nível, como o novo o EB 70-MC-10.309 – Brigada 

de Cavalaria Mecanizada (2019), EB 70-MC-10.354 – Regimento de Cavalaria 

Mecanizado (2020), o C 2-36 – Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (1982) e a IP 2-

33 – Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (1994). 

d) para a comparação de doutrinas com outros países, serviu como referência 

o FM3 – 99 – Airborne and Air Assault Operations (Estados Unidos), o FT-

03 Employment of Land Forces in Joint Operations – 2015 (França) e o PD4-100 (vol. 

5) – Táctica. Empleo de la Bandera de Infantería Paracaidista – 2020 (Espanha). 

e) trabalhos acadêmicos relacionados ao tema, da Biblioteca Digital do 

Exército Brasileiro e de bibliotecas similares de exércitos estrangeiros. 

f) trabalhos acadêmicos nacionais relacionados aos biomas da caatinga e da 

montanha. 

g) trabalhos acadêmicos relacionados ao emprego da tropa paraquedista nos 

ambientes estudados. 

Para possibilitar a análise do problema, foi considerado como similar ao Esqd 

C Pqdt as tropas de reconhecimento, de preferência mecanizada, das tropas pára-

quedistas dos exércitos estrangeiros. Isso de deve às diferenças doutrinárias de cada 

país que, apesar disso, mantém similaridades de emprego dessas tropas, 

possibilitando a correlação do emprego com a do Esqd C Pqdt. 

Na busca pela rede mundial de computadores, foram utilizados os termos 
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descritores a seguir: airborne operations, airborne operacion in Mali, airborne 

operation in Afghanistan and Iraq, operaciones paracaidistas, 1er Régiment de 

Hussard Parachutistes, bioma caatinga, bioma montanha, entre outros. 

 

 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

O referencial teórico foi abarcado por manuais nacionais, da fundamentação 

doutrinária até os manuais de 3º nível, e estrangeiros, referentes ao emprego das 

tropas paraquedistas, publicações de revistas como a Military Review, referentes ao 

tema estudado, e de trabalhos acadêmicos, nacionais e estrangeiros, referentes 

também ao tema. 

Tais publicações são oriundos da Biblioteca Digital do Exército, do Defense 

Technical Information Center, da Biblioteca Virtual de Defensa, do Google Scholar e 

do Repositorio Digital del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas. 

Para as publicações sobre a doutrina nacional, foram priorizadas aquelas que 

já estão alinhadas com as novas concepções doutrinárias do EB-MF – 10.102 

Doutrina Militar Terrestre (2019). 

Para os assuntos referentes aos ambientes de caatinga e de montanha, foram 

utilizadas publicações e livros militares e civis que abarcavam o tema, buscando 

caracterizar de forma abrangente esses ambientes. Por fim, esse conhecimento foi 

acrescido de informações da doutrina militar do Exército Brasileiro para correlacionar 

uma com a outra. 

Para atender aos requisitos descritos, foram critérios de inclusão e exclusão 

os seguintes parâmetros: 

a. Critérios de inclusão 

- textos em português, inglês, espanhol e francês; 

- textos doutrinários com data de publicação entre 1994 (publicação da IP 2-

33 – Esquadrão de Cavalaria Paraquedista) e 2021; 

- textos referentes ao tema, abordando o emprego de tropas paraquedistas 

em campanhas nos ambientes estudados; e  
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- textos qualitativos sobre os ambientes de caatinga e de montanha. 

b. Critérios de exclusão 

- textos doutrinários anteriores a 1994; 

- textos de doutrinas revogadas ou obsoletos em relação à doutrina atual; e 

- trabalhos e artigos científicos sem base referencial válida. 

Os questionários e entrevistas foram analisados, anteriormente, por militares 

experientes na pesquisa científica para dirimir quaisquer erros e dúvidas de 

entendimento das questões. 

 

 

2.6 INSTRUMENTOS 
 

 

Os instrumentos utilizados no trabalho foram os seguintes: coleta documental, 

questionário e entrevista. 

A coleta documental foi utilizada, inicialmente, para entender as variáveis 

independentes, descrevendo os biomas da caatinga e da montanha para verificar em 

que medida esses biomas impactariam na variável dependente. 

Além disso, a coleta documental foi utilizada também para analisar a base 

doutrinária de emprego da tropa paraquedista no Exército Brasileiro e nos exércitos 

estrangeiros. Isso permitiu averiguar quais são a doutrina, organização e material 

atual do Esqd C Pqdt e como isso está estabelecidos no exterior, levantando quais 

destas atualizações podem ser incorporadas à doutrina nacional. 

Por último, foram verificados casos históricos de emprego das tropas 

paraquedistas nos ambientes estudados e analisadas as lições aprendidas nesses 

eventos para ratificar ou retificar as doutrinas estudadas. 

 O questionário foi aplicado nos militares selecionados na amostra 

apresentada, a fim de verificar a aplicabilidade dos dados obtidos na coleta 

documental à realidade de emprego do Esqd C Pqdt, além de investigar a atual 

situação desta unidade e as necessidades de adaptação e evolução para se adequar 

ao emprego nos ambientes estudados. 

Por fim, a entrevista com o ex-comandante, atual comandante e o atual oficial 
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de operações do Esqd C Pqdt permitiu conjugar os conhecimentos consolidados com 

a expertise dos referidos militares no planejamento e emprego da unidade, fazendo 

com que, juntamente com o questionário, os dados analisados na coleta documental 

fossem confrontados com a realidade de emprego do Esqd C Pqdt. Essas entrevistas 

foram confeccionadas com perguntas abertas, para que se pudesse coletar 

respostas relevantes, evitando o direcionamento prematuro delas. 

Com isso, criou-se uma base teórica sobre o tema para depois confrontá-la com 

as respostas obtidas nos questionários e entrevistas para ratificar e/ou retificar os 

dados e para que se pudesse criar o entendimento parcial das variáveis que 

culminarão na resposta ao problema da pesquisa. 

 

 

2.7 ANÁLISE DOS DADOS 

                

 

Os dados da pesquisa bibliográfica e documental nacional e estrangeira foram 

fichados e catalogados de acordo com os assuntos tratados dentro do tema. Após 

isso, realizou-se uma crítica dos dados para averiguar a sua relevância para a 

pesquisa e verificar a aplicabilidade das realidades encontradas no âmbito 

internacional no contexto nacional. 

Os dados das perguntas objetivas do questionário receberam uma tabulação 

simples e foram apresentados por meio de gráficos e tabelas para facilitar o 

entendimento dos resultados. Já as respostas recebidas por meio das entrevistas e 

perguntas abertas dos questionários receberam um tratamento qualitativo, por meio 

da análise do conteúdo, com a finalidade de diminuir as opiniões demasiado 

subjetivas, para que a pesquisa não fosse impugnada. 

Todos esses dados, obtidos pelos diversos instrumentos utilizados, serviram 

para a condução da pesquisa de forma sólida e foram unidas para permitir uma análise 

fidedigna do tema abordado, desencadeada de forma lógica das conclusões parciais 

até a conclusão final do trabalho, culminando com a resolução do problema 

apresentado. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
  

 

Com intuito de embasar o assunto pesquisado, buscou-se identificar e analisar 

diversas publicações nacionais e internacionais relevantes, de fontes militares e de 

especialistas civis no assunto. 

Inicialmente, houve a caracterização do ambiente estudado, dividindo esta 

análise em duas partes. A primeira abordou o conceito, características geográficas e 

geológicas do ambiente de montanha e o segundo, os mesmos itens, mas referente 

ao ambiente de caatinga. 

Em seguida foi tratada a missão, organização e emprego do Esqd C Pqdt. 

Neste ponto, levantou-se como esses itens ocorrem no emprego do Esqd C Pqdt em 

proveito da Bda Inf Pqdt e a sua correlação com o emprego de um Esquadrão de 

Cavalaria Mecanizada, apontada como de emprego similar pelo IP 2-33. 

Depois, ocorre a análise das doutrinas estrangeira de emprego de uma tropa 

de reconhecimento ou de cavalaria paraquedista similar ao Esqd C Pqdt. Detalhou-

se assim a organização, doutrina, emprego e peculiaridades dessas tropas do 

exército norte-americano, do espanhol, do argentino e por último a francesa, por ser 

a mais semelhante com a configuração do Esqd C Pqdt. 

Por último foi destrinchado os casos históricos de emprego de tropas 

paraquedistas nos ambientes anteriormente abordados. Dessa forma, exemplificou-

se tal emprego através de duas operações, todas estrangeiras, sendo elas: Operação 

Northern Delay, ocorrida em ambiente de montanha, e a Operação Serval, ocorrida 

em ambiente semiárido. 

 

 

3.1 OS AMBIENTES OPERACIONAIS 
 

 

Segundo o manual EB20-MF-03.109 - GLOSSÁRIO DE TERMOS E 

EXPRESSÕES PARA USO NO EXÉRCITO (2018), o Ambiente Operacional é 

entendido como “conjunto de condições e circunstâncias que afetam e interferem na 
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forma como são empregadas, sendo caracterizado pelas dimensões física, humana e 

informacional.” 

Esta dimensão física do ambiente operacional, segundo o manual EB20-

MF10.102 - DOUTRINA MILITAR TERRESTRE (2019b), engloba os fatores do 

terreno e das condições meteorológicas, em que a sua compreensão é necessária 

para avaliar o impacto deles no emprego do Esqd C Pqdt.  

 

 

3.1.1 O ambiente de caatinga 

 

 

A caatinga é uma vegetação típica do Nordeste semiárido e compreende áreas 

com vegetação de cactáceos, áreas com bosques isolados e áreas de caatinga de 

relevo mais elevado, que possui maior incidência de chuvas e por isso tem bosques 

mais densos (ADAS, 2004). Essa região apresenta baixa pluviosidade, pouca 

umidade, altas temperaturas e uma amplitude térmica grande (BRASIL, 1984). 

Possui uma área total de cerca de 1,1 milhão de quilômetros quadrados, 

englobando territórios dos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Por sofrer a interferência humana em grande 

parte, ocasionando a desertificação de muitas áreas e salinização do solo (ADAS, 

2014). 

 



24 
 

 

Figura 1 - Vegetação do Brasil. 
Fonte: ADAS, 2004, p. 358. 

 
 Apesar de estar próximo ao litoral e, em tese, sofrer interferência da Massa 

Equatorial Atlântica, que é quente e úmida, a sua ausência de chuva é explicada pela 

interferência do Planalto da Borborema que atua como obstáculo à essa massa de ar 

úmida, forçando este a ascender e a perder umidade, causando a semiaridez da 

região. Com isso, as esparsas chuvas ocorrem de novembro a maio com médias 

abaixo de 100 milímetros e a temperatura média é em torno de 30 graus (ADAS, 2004). 

Quanto ao seu relevo, a região da caatinga se encontra na Depressão 

Sertaneja, com altitudes que variam de 100m e que se prolonga pelo vale do rio São 

Francisco. A superfície erodida de forma irregular formam relevos residuais, com 

montanhas isoladas em meio ao semiárido (ADAS, 2004). 

 

 

3.1.2 O ambiente de montanha 

 

 

A definição militar acerca das regiões montanhosas, segundo o manual C7-20 

– BATALHÕES DE INFANTARIA, é: 

 
As montanhas são definidas como acidentes do terreno cujas cristas, 

geralmente, se elevam a mais de 500 metros em relação às terras baixas 
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adjacentes, apresentando por vezes encostas muito íngremes, penhascos, 

precipícios, desfiladeiros estreitos etc. Independente da altitude, qualquer 

terreno que apresente encostas íngremes pode exigir técnicas especiais de 

montanhismo para sua transposição e/ou utilização (BRASIL, 2003. p. 6-3). 

 

A formação dessas áreas ocorre principalmente pela movimentação das placas 

tectónicas, entendidas como partes descontínuas da camada mais externa do globo 

terrestre. Essas placas, por estarem suspensas sob o manto terrestre, que possui 

movimento, estão constantemente em movimento, causando o afastamento ou a 

aproximação entre elas (ADAS, 2004). 

Quando da aproximação entre as placas, ocorre o fenômeno chamado 

orogênese. O movimento de choque entre as placas causa o afundamento de uma 

delas e a elevação de outra, ocasionando a dobramento dos blocos rochosos, 

causando, por fim, a formação de regiões montanhosas e cordilheiras (ADAS, 2004). 

Outro fenômeno causador da formação de regiões montanhosas é a 

movimentação vertical das placas, que exercem pressões sobre uma porção da 

camada rochosa, quebrando-a e erguendo uma parte. Esse momento de elevação 

criam as depressões e as escarpas de planaltos (ADAS, 2004). 

Pelo fato de o Brasil estar sob a porção centro-oriental da placa Sul-Americana, 

não há no país formações montanhosas recentes, causadas pela orogênese. 

Entretanto, ainda é possível verificar formações montanhosas causadas pelos 

movimentos verticais, o que explica a existência de planaltos e depressões (ADAS 

2004). 

Apesar dessa formação antiga do relevo brasileiro, as regiões altas foram 

formadas sobre bacias sedimentares e, ao mesmo tempo que ocorria a elevação, os 

fatores externos como a água e o vento causaram desgastes das rochas menos 

resistentes, criando a paisagem montanhosa (ADAS, 2004). 

Com isso, é possível verificar a existência de regiões altas na fronteira com a 

Guiana, Venezuela, Suriname e a Guiana Francesa, com cadeias de montanhas 

florestadas, onde se destaca o Pico da Neblina, com 3.014 metros, e a Serra de 

Pacaraima, atingindo 2.792 metros no Monte Roraima (EUSTÁQUIO, 2015). 

Além destes, é possível verificar diversas regiões montanhosas por todo o 

território brasileiro, como a Serra Geral de Goiás, a Chapada Araripe em Pernambuco, 

a Planície Diamantina na Bahia, as Serras do Cachimbo e dos Carajás no Pará, a 
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Serra do Mar ao longo da costa do Atlântico, a Serra da Mantiqueira, a Serra Geral do 

Sul, entre outros (EUSTÁQUIO, 2015). 

 

 

Figura 2 - Hipsometria do Brasil. 
Fonte: ADAS, 2004, p. 334. 

 

 

3.2 MISSÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA 

 

 

Segundo o IP 2-33 – ESQUADRÃO DE CAVALARIA PÁRA-QUEDISTA, a 

missão principal do Esqd C Pqdt é a realização de reconhecimento e segurança em 

proveito da Bda Inf Pqdt. Entretanto, estas tuas ações não esgotam suas missões, 

podendo realizar operações ofensivas e defensivas em prol do reconhecimento e 

segurança realizada ou como economia de meios para aquela brigada. Dentro ainda 

das operações defensivas, o manual ainda expões que o Esqd C Pqdt ainda pode 

realizar movimentos retrógrados quando inserido na operação de segurança (BRASIL, 

1994). 

O reconhecimento está hoje inserido nas ações comuns às operações 

terrestres e, segundo o manual EB70-MC10.223 – OPERAÇÕES, é entendido como 

“ação conduzida com o propósito de obter informes sobre o inimigo e a área de 
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operações” (BRASIL, 2017b. p. 5-1). Esse reconhecimento pode ser realizado em 

eixo, zona, área ou ponto. Para tanto essa ação segue alguns fundamentos, 

destacando o “esclarecer a situação” e o “evitar o engajamento decisivo” (BRASIL, 

2020). 

Já a segurança está inserida nas operações complementares e se tem como 

objetivo primordial a manutenção da liberdade de manobra e do poder de combate da 

força principal. Essa segurança possui variados graus, podendo ser: cobertura, 

quando a segurança é proporcionada por elementos distanciados para interceptar, 

engajar, desorganizar ou iludir o inimigo; proteção, quando a segurança é realizada 

por elementos na frente, flanco e retaguarda imediata, impedindo a observação 

terrestre, o tiro direto e o ataque surpresa do inimigo; e vigilância, quando é 

estabelecido diversos postos de observação para detectar o inimigo logo que ele 

adentre no alcance dos instrumentos óticos e sensores dos elementos que realizam a 

segurança (BRASIL, 2017b). 

Quanto ao movimento retrógrado, este é um tipo de operação defensiva e se 

caracteriza por “qualquer movimento tático organizado de uma força terrestre, para a 

retaguarda ou para longe do inimigo, seja forçado por este, seja executado 

voluntariamente como parte do esquema geral de manobra, quando uma vantagem 

marcante possa ser obtida” (BRASIL, 2017b). 

Cabe destacar que estas missões estão todas inseridas nas operações 

aeroterrestres, também uma operação complementar, que envolve o movimento 

aéreo e a introdução de uma força em uma área de objetivos à retaguarda do inimigo, 

com a finalidade de executar missões de caráter estratégico, operacional ou tático, 

normalmente em proveito de uma operação ofensiva (BRASIL, 2017c). 

 Para tanto, o Esqd C Pqdt é organizado em um Estado-Maior, um pelotão 

de comando e apoio e três pelotões de cavalaria paraquedista, conforme figura 3 

(três). 
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Figura 3 - Organização do 1º Esqd C Pqdt. 
Fonte: BRASIL, 2019, p. 5. 

 
 O pelotão de comando e apoio, antes chamado de pelotão de comando e 

serviço, destina-se a apoiar o Esqd C Pqdt com os meios necessários ao comando e 

controle do esquadrão, assim como o apoio logístico a este e aos elementos de 

combate subordinados (BRASIL, 1994). 

Hoje este pelotão tem previsão de ser composto por uma seção de comando, 

uma seção logística e uma seção de vigilância terrestre com duas turmas de radar de 

vigilância terrestre e duas turmas de aeronave remotamente pilotada (BRASIL, 

2021c). 

 

 

Figura 4 - Organização do pelotão de comando e 
apoio. 

Fonte: Brasil, 2021c, slide 7. 
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Os pelotões de cavalaria mecanizados, os elementos de combate do Esqd C 

Pqdt, são os responsáveis por, de fato, cumprirem as missões de realizar o 

reconhecimento e a segurança em prol da Bda Inf Pqdt e, em princípio, não devem 

ser empregados de forma fracionada. Esses pelotões possuem as características da 

flexibilidade, proteção blindada e potência de fogo para fazer frente a qualquer 

situação e engajar prontamente em distintos tipos de combate (BRASIL, 1994). 

Sua organização passa por algumas adaptações frente as novas demandas e 

visualiza-se com um grupo de comando, dois grupos de exploradores compostos por 

viaturas sobre rodas e motocicletas, um grupo de mísseis anticarro com três viaturas 

blindadas sobre rodas e um grupo de morteiro médio embarcado em uma viatura 

blindada sobre rodas (BRASIL, 2021c). 

 

 

Figura 5 - Organização do pelotão de cavalaria 
paraquedista. 

Fonte: Brasil, 2021c, slide 6. 

 
Na sua organização para o combate, o Esqd C Pqdt é empregado normalmente 

em proveito da Bda Inf Pqdt, podendo ocasionalmente reforçar como um todo um dos 

Batalhões de Infantaria Paraquedista da brigada e, extraordinariamente, reforçar com 

um ou no máximo dois pelotões essas unidades de combate (BRASIL, 1994). 

Quanto ao emprego do Esqd C Pqdt em ambientes com características 

especiais, onde se encaixam os ambientes de caatinga e de montanha, o IP 2-33 diz 
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que “é semelhante à forma de emprego das demais unidades de cavalaria 

mecanizada” (BRASIL, 1994, p. 9-7). 

Conforme manual EB70-MC-10.354 – REGIMENTO DE CAVALARIA 

MECANIZADO, a fração equivalente ao Esqd C Pqdt em valor é o Esquadrão de 

Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec), elemento de combate de tal regimento. Ele é 

constituído de uma seção de comando e três pelotões de cavalaria mecanizado, aos 

quais possuem um grupo de comando, um grupo de exploradores com viaturas sobre 

rodas leves, uma seção de viatura blindada de reconhecimento com duas Viaturas 

Blindadas de Reconhecimento (VBR), um grupo de combate com uma Viatura 

Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) sobre rodas e uma peça de apoio com 

morteiro médio e uma VBTP sobre rodas (BRASIL, 2020). 

O terreno montanhoso restringe a mobilidade do Esqd C Mec pela escassez de 

estradas e por elas serem estreitas e sinuosas. As elevações também dificultam o 

comando e controle da fração e as mudanças climáticas, como chuva e neblina, 

restringem a capacidade de observação e os campos de tiro. Diante desse cenário, o 

reconhecimento, segurança e o movimento retrógrado podem ser executados de 

forma satisfatória, mas as operações ofensivas são dificultadas, pela dificuldade de 

desdobrar os meios. Além disso, as VBR têm seu uso restrito, pois permanecerão na 

maior parte do tempo nas estradas e trilhas (BRASIL, 2020). 

Apesar da semelhança entre o Esqd C Mec e o Esqd C Pqdt, um fator a ser 

considerado é a forma de infiltração deste último. No ambiente de montanha, o 

movimento aéreo é restrito pelo relevo, pelos ventos e pela falta de visibilidade, 

podendo delimitar o desembarque em vales ou em platôs (BRASIL, 2017c). 

Já na caatinga, por possuir um relevo mais suave, favorece o desdobramento 

do Esqd C Mec, mas seu terreno pedregoso e a vegetação dificultam o movimento 

das viaturas. Além disso, o clima seco e quente exige uma adaptação da tropa neste 

ambiente. Assim, cresce de importância o apoio logístico à fração, o controle de 

localidades e de locais com fontes de água e víveres e a adaptação da tropa e material 

para fazer frente às altas temperaturas, a escassez de água, à insolação e à poeira 

(BRASIL, 2020). 
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3.3 DOUTRINAS ESTRANGEIRAS 

 

 

3.3.1 Estados Unidos 

 

 

Segundo o Manual FM 3-99 AIRBORNE AND AIR ASSAULT OPERATIONS, 

as operações aeroterrestres se constituem no uso do movimento para uma área de 

objetivo na retaguarda do inimigo ou na sua área logística para a execução de uma 

missão estratégica, operacional ou tática. Dentro disso, o assalto aeroterrestre é a 

inserção de forças por paraquedas nesses objetivos para atacar e eliminar 

resistências inimigas e conquistar estes objetivos (ESTADOS UNIDOS, 2015). 

Essa força que conduz a missão é chamada de Airborne Assault Force 

(ABNAF), Força de Assalto Aeroterrestre, que possui a capacidade de destruir ou 

capturar o inimigo, repelir seus ataques pelo fogo e contra-atacar. Podem ser 

empregadas rapidamente e mantidas por uma austera estrutura logística, conduzindo 

operações em todos os tipos de terreno e condições meteorológicas (ESTADOS 

UNIDOS, 2015). 

 Para aumentar a capacidade de combate, parte ou todos os elementos 

subordinados da ABNAF é organizada em força-tarefa, normalmente organizada em 

torno das unidades de infantaria acrescidas de elementos de apoio, sendo que estes 

passam em reforço após sua inserção no escalão de acompanhamento, vindo depois 

do escalão de assalto em que se enquadram as unidades de infantaria. Esses 

elementos de apoio, ou melhor entendido como reforços da força-tarefa, podem incluir 

mais elementos de infantaria, força blindada, cavalaria, elementos anticarro, 

elementos de engenharia, artilharia e outros necessários conforme a missão 

(ESTADOS UNIDOS, 2015). 

Os esquadrões de cavalaria possuem a missão de realizar reconhecimento e 

segurança dentro da fase de assalto, normalmente reforçando as forças-tarefas. Após 

a consolidação da cabeça de ponte aérea, o comando da operação ratifica e/ou retifica 

os planos de reconhecimento e segurança e reorganiza os elementos da cavalaria 

para operações na área de segurança, uma área de quatro a seis quilômetros à frente 

da linha da cabeça de ponte aérea (ESTADOS UNIDOS, 2015). 
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Operações de segurança, segundo a doutrina norte-americana, é aquela 

conduzida para prover o alerta oportuno das ações do inimigo, proporcionando tempo 

e espaço para manobra ao escalão superior fazer frente à ameaça. As forças de 

segurança são lançadas ainda no escalão de assalto, atuando como segurança inicial 

da cabeça de ponte aérea e posteriormente é encarregada da área de segurança, de 

quatro a seis quilômetros à frente desta área. Essas forças são prioritariamente 

compostas por elementos dotados de mobilidade para a rápida ocupação das 

posições, além de permitir o retraimento e os ajustes (ESTADOS UNIDOS, 2015). 

 

 

Figura 6 - Esquema de manobra da cabeça de ponte 
aérea. 

Fonte: Estados Unidos, 2015, p. 4-10. 

 
Já o reconhecimento é entendido como ações para obter informações acerca 

do inimigo, terreno ou condições meteorológicas da área de operações através da 

observação ou outros métodos de detecção. A força de reconhecimento fica 

centralizado nas mãos do comandante da força de assalto aeroterrestre para realizar 

o reconhecimento dentro da área de segurança, principalmente nas principais vias de 

acesso do inimigo. É imperativo, ainda, que esta força tenha alta mobilidade e a 

missão dela é estabelecer o contato com o inimigo, não sendo empregadas para 

defender uma área (ESTADOS UNIDOS, 2015). 
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3.3.2 Espanha 

 

 

A ideia de uma unidade de cavalaria paraquedista no exército espanhol é novo. 

O seu Regimiento de Caballería “Lusitania” 8 foi concebido em 2015, através do 

espelhamento dos espanhóis diante do que era visto nas nações amigas, como Itália 

e França. Segundo o Primeiro Seminário de Cavalaria Paraquedista, ocorrida nos dias 

18 e 19 de setembro de 2019, esses países modelos perceberam os benefícios de se 

ter uma unidade blindada ligeira nas unidades paraquedistas, reforçando-as com 

mobilidade, flexibilidade e potência de fogos, características típicas da arma de 

cavalaria (RODRÍGUEZ, 2019c). 

Esta unidade, o Lusitania, anteriormente fazia parte da Brigada de Cavalaria 

Castillejos II, como Força de Ação Rápida, mas a sua mentalidade de unidade 

expedicionária, de alta disponibilidade e versatilidade não impôs dificuldades para se 

encaixar na Brigada Paraquedista como a primeira unidade de cavalaria paraquedista 

(SIMAL, 2021d). 

O exército espanhol enxergou que havia uma necessidade, nos conflitos 

futuros, de obter informação para alimentar constantemente o processo de tomada de 

decisão. Neste contexto, considerou que elementos táticos necessitam da capacidade 

de evitar a surpresa e que estes deveriam contar com uma potência de combate 

suficientemente considerável para fazer frente às possíveis ameaças. Assim, 

consideraram que as brigadas obteriam essa capacidade através do agrupamento 

interarmas (SIMAL, 2021d). 

A brigada paraquedista é vista também como a mais provável de ser 

empregada em profundidade e isolada de reforços de outras forças. Com isso, é 

essencial que a brigada seja capaz de realizar operações de reconhecimentos e de 

segurança com seus próprios meios orgânicos. A cavalaria paraquedista oferece, 

então, a possibilidade de emprego combinado de elementos ligeiros, como as viaturas 

leves, e de elementos médios com viaturas blindadas sobre rodas, com maior 

proteção blindada e potência de fogo, dando flexibilidade ao decisor diante da situação 

apresentada (SIMAL, 2021d). 

Dessa forma, com o intuito de apoiar a Brigada Paraquedista, a cavalaria 

paraquedista deverá estar apta a realizar as seguintes tarefas: 
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a) Realizar reconhecimento de zona, eixo ou objetivo, tanto em combate 
como em profundidade, utilizando procedimentos sigilosos e agressivo. 
b) Compor uma força de segurança, no grau de vigilância, proteção ou 
cobertura nos flancos, na vanguarda e na retaguarda. 
c) Realizar ações de contra reconhecimento. 
d) Proporcionar segurança de zona. 
e) Realizar ações de caráter ofensivo e defensivo que requeiram agilidade, 
potência de fogo, mobilidade e velocidade. 
f) Constituir a reserva da brigada. 
g) Constituir o escalão de reforço em operações aeroterrestres ou 
aerotransportada. 
h) Constituir do escalão de assalto em operações aeroterrestres ou 
aerotransportadas. 
i) Constituir a força de apoio para as operações especiais. 
j) Compor forças-tarefas ou patrulhas integradas com os batalhões. (SIMAL, 
2021d, p.59) 

 
Vislumbrou-se que a cavalaria paraquedista disponha de elementos leves, com 

veículos sobre rodas para realizar reconhecimentos e elementos médios, com 

blindados com armamentos que variem do calibre 12, 70 e 105mm e proteção 

blindada. Essa combinação permite que a unidade tenha capacidade de participar do 

escalão de assalto ou de reforço, assim como a capacidade de dispor a unidade em 

variadas configurações (SIMAL, 2021d). 

 

 

Figura 7 - Proposta de organização da Cavalaria Paraquedista espanhola. 
Fonte: SIMAL, 2021d, p. 60) 

 

 

3.3.3 Argentina 

 

 

O Esquadrão de Exploração Paraquedista (Esqd Exp Pqdt) argentino é 

composto por uma equipe de comando, um pelotão de comando e serviço e três 
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pelotões de exploração. Esta organização não é fixa e pode ser reorganizada 

conforme situações particulares das missões (ARGENTINA, 2006). 

A equipe de comando é composta pelo comandante do esquadrão, os oficiais 

responsáveis pelo gerenciamento do pessoal, inteligência, operações, materiais e 

comunicações e pelos ajudantes e operadores de rádio. Apesar de se vislumbrar como 

ideal que essas funções sejam ocupadas por pessoal específico, o normal é que esses 

membros sejam de outras funções dentro do esquadrão e que recebam essa função 

adicional (ARGENTINA, 2006). 

O pelotão de comando e serviço é composto de elementos e meios para apoiar 

o comando e para desempenhar a função logística do esquadrão. Além dos meios de 

comando e controle e logística, é composta ainda pelos grupos de defesa antiaérea, 

de defesa anticarro e de vigilância terrestre (ARGENTINA, 2006). 

O Esqd Exp Pqdt é empregado em proveito da Brigada Paraquedista, devendo 

estar em condições de participar de missões de curta ou longa duração, efetuadas 

sobre o objetivo ou longe dele, sendo que a responsabilidade da Brigada de prover a 

capacidade do esquadrão realizar a missão, sendo responsabilidade deste último a 

manutenção das condições do pessoal e material para isso (ARGENTINA, 2006). 

Além disso, o Esqd Exp Pqdt poderá receber a missão de guia precursor para 

a brigada, mas isso não é o ideal, pois poderá restringir e afetar as missões de 

reconhecimento e segurança da fase de assalto, quando do desembarque do grosso 

da brigada. Sendo empregada somente na fase de assalto, normalmente o esquadrão 

tem a missão de realizar a segurança aproximada da zona de lançamento, 

proporcionando segurança nas principais vias de acesso do inimigo. Após a conquista 

da cabeça de ponte aérea, recebem então a missão de reconhecer o terreno para 

ampliar a área de segurança ou reconhecer eixo, zona e área de interesse para a 

operação (ARGENTINA, 2006). 
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Figura 8 - Esqd Exp Pqdt em adestramento. 
Fonte: www.argentina.gob.ar/noticias/el-escuadron-de-exploracion-

paracaidista-4-salio-al-terreno, acessado em 31 de maio de 2021. 

 
Os pelotões de exploração podem ser empregados de forma centralizada ou 

constituindo patrulhas, podendo formar até 6 patrulhas por pelotão (ARGENTINA, 

2006). Utilizando seus veículos leves nos ambientes de montanha, esse pelotão pode 

se utilizar dos caminhos e trilhas, aproveitando suas características, para cobrir 

grandes espaços no terreno. O terreno acidentado da montanha exige o emprego 

fracionado, constituindo patrulhas, necessitando de um suporte logístico compatível e 

um enlace de comunicação rádio com o escalão superior (BORONI, 2013). 

  

 

3.3.4 França 

 

 

O 1º Régiment Hussard Parachutiste (1º Regimento Hussardo Paraquedista) é 

composto de cinco esquadrões de combate, sendo três de blindados leves e dois de 

reconhecimento. Possui a missão de participar de operações convencionais ou 

aerotransportada em proveito da brigada realizando operações de segurança, 

reconhecimento e operações ofensivas e defensivas (SIMAL, 2021d). 

 O escalão médio do regimento é composto pelos três esquadrões de blindados 

leves, os quais são equipados com viaturas blindadas de combate sobre rodas médios 

AMX-10RC ou a viatura blindada sobre rodas ERC-90, proporcionando grande 

potência de fogo e proteção blindada (SIMAL, 2021d).  
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Já o escalão ligeiro é composto pelos dois esquadrões de reconhecimento, os 

quais são dotados de viaturas leves sobre rodas com metralhadoras e lançadoras de 

misseis anticarros, tendo a capacidade de ser aerotransportado com facilidade e até 

de ser lançado por paraquedas (SIMAL, 2021d). 

 

 

Figura 9 - Organização do 1º Regimento Hussardo 
Paraquedista. 

Fonte: SIMAL, 2021, p.55. 

 

 

3.4 CASOS HISTÓRICOS 
 

 

Com a ausência do emprego do Esqd C Pqdt em operações reais nos 

ambientes pesquisados, é interessante que se busque um entendimento de como foi 

o emprego de tropas similares nos referidos ambientes. Cabe ressaltar que, pela 

exclusividade brasileira do bioma de caatinga, foi levantado o emprego em ambientes 

semiáridos e desérticos para inferir sobre os impactos daquela no emprego do Esqd 

C Pqdt. 

 

 

3.4.1 Operação Northern Delay 

 

 

Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o governo americano 

iniciou a sua Guerra ao Terror. Inicialmente realizou o uso de forças especiais e 

ataques de precisão no Afeganistão para destruir as capacidades dos talibãs, aliando 

a isso a injeção de dinheiro e infraestrutura para conquistar a cooperação dos líderes 

tribais da região. Apesar disso, a luta contra atores não-estatais dificultava a 
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imputação de culpa do ataque terrorista, exatamente por não se tratar de um país ou 

governante (MURRAY e SCALES, 2003). 

Paralelamente, diante das sucessivas negativas para autorizar as inspeções no 

Iraque, o governo norte-americano decidiu, em 2003, realizar a invasão a este país 

como forma de demonstrar a sua hegemonia no Oriente Médio e enviar uma 

mensagem de força para aqueles que ainda tinham intenções de atacar os Estados 

Unidos (MURRAY e SCALES, 2003). 

Inicialmente, os norte-americanos planejavam realizar a invasão em duas 

frentes. No dia 20 de março de 2003, as tropas americanas atravessaram a fronteira 

entre o Kuwait e o Iraque realizando o seu ataque principal seguindo pelos vales do 

rio Eufrates e Tigres para alcançar Bagdá. Para o sucesso desse ataque, o 

comandante do Third Army and Combined Forces Land Component Command, o 

Tenente-General David McKieman, planejara o emprego da 4th Infantry Division e da 

173d Airborne Brigade pela fronteira da Turquia para realizar a fixação das forças 

iraquianas a norte de Bagdá, impedindo-os de reforçar o sul e realizar a junção com 

as forças curdas mobilizadas por elementos de forças especiais no Norte (KONZ, 

2009). 

 

 

Figura 10 - Esquema de Manobra do Iraque. 
Fonte: KONZ, 2009, p. 73. 

 

Entretanto, as negociações com a Turquia para permitir a passagem por terra 

da 4th Infantry Division não obteve sucessos e esta unidade permaneceu embarcada 
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em mais de 40 navios no Mar Mediterrâneo, sendo autorizada apenas o uso do espaço 

aéreo para a realização da invasão. Com isso, os elementos de forças especiais 

infiltraram no norte do Iraque, próximos à área de Bashur, com a missão de conduzir 

a fixação da 12ª Divisão Iraquiana, com aproximadamente 150 mil homens, sem a 4th 

Infantry Division e somente com 60 mil milicianos curdos (KONZ, 2009). 

A solução então foi enviar a 173d Airborne Brigade para conquistar uma cabeça 

de ponte aérea no aeródromo de Bashur para estabelecer uma força americana 

convencional na região. Esse aeródromo, construída por uma empresa petrolífera, 

tinha um espaço pequeno que comportava apenas uma aeronave em solo por vez. A 

decisão então foi realizar uma inserção inicial por paraquedas para levar grande 

quantidade de combatentes em pouco espaço de tempo (KONZ, 2009). 

A 173d Airborne Brigade era composta por dois batalhões, uma bateria de 

artilharia de campanha e elementos de apoio ao combate, incluindo elementos re 

reconhecimento e vigilância (KONZ, 2009). Além disso, foi reforçado com 

subunidades de carros de combate Abrams e viaturas de combate de infantaria 

Bradley e viaturas de transporte de pessoal M113, aumentando o poder de fogo e a 

proteção blindada (NETO, 2017). 

Na noite do dia 25 de março, 14 elementos precursores pousaram em Bashur, 

juntamente com homens do destacamento de vigilância de longo alcance, para 

instalar o sistema de comunicação por satélite para servir como suporte para a Zona 

de Lançamento (ZL) (KONZ, 2009). Na noite do dia 26, 5 aeronaves C-17 carregadas 

com cargas pesadas e mais 10 aeronaves C-17 com saltadores entraram no espaço 

aéreo iraquiano a 30 mil pés, descendo rapidamente a mil pés para o salto. As 

aeronaves com cargas lançaram veículos leves HMMWV, armamentos pesados, 

obuses 155mm e equipamentos médicos. Logo em seguida, as 10 aeronaves, com 

995 homens, lançaram este no tempo de somente 58 segundos de luz verde. Ao final 

32 homens não conseguiram saltar, pois logo após a luz vermelha as aeronaves 

necessitavam subir a 3 mil pés por causa das montanhas que cercavam a região 

(KONZ, 2009). 

Por causa da chuva do dia anterior, o terreno estava lamacento, 

proporcionando uma aterragem suave, porém causou também o atolamento dos 

equipamentos pesados e de alguns veículos. Apesar disso, em apenas duas horas a 

brigada estava com as posições iniciais de bloqueio ocupadas e em seis horas o 

aeródromo estava em condições de pouso. Nos 4 dias seguintes, mais de 2160 
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soldados, 381 equipamentos e itens de ressuprimento foram enviadas através dos 

pousos de assalto, estando a 173d Airborne Brigade pronta para conduzir as próximas 

operações no dia 29 de março (KONZ, 2009). 

De 26 de março a 10 de abril a brigada defendeu a cabeça de ponte aérea de 

Bashur, realizando ações de reconhecimento e patrulhas para prevenir interrupções 

nas operações aéreas que ocorriam. Além disso, elementos de apoio de fogo 

apoiavam as operações conduzidas pela milícia curda nas posições defensivas 

iraquianas. Graças a essas ações, as forças iraquianas se mantiveram fixadas, 

permitindo que a 3ª Divisão, ao sul, conduzisse a ofensiva e conquistasse Bagdá até 

o dia 10 de abril (KONZ, 2009). 

Diante de tais acontecimentos, ficou evidenciado a grande necessidade de 

aeronaves com grande capacidade de carga, para realizar o lançamento de materiais 

e homens, e a de um grande fluxo logístico, seja para a tropa, como para a 

manutenção dos meios empregados, principalmente viaturas. Apesar dessas 

dificuldades, a operação se mostrou de grande valia, ao causar um efeito psicológico 

sobre os decisores iraquianos, inserindo uma grande quantidade de tropas em pouco 

espaço de tempo (NETO, 2017). 

 

 

3.4.2 Operação Serval 

 

 

Com a crescente ameaça dos grupos terroristas e de grupos criminosos no 

norte do Mali sobre a população da região e sobre a estabilidade na região do Sahel 

e sobre a comunidade africana, a ONU resolveu, pela resolução 2085 e agindo sob o 

Capítulo VII da Carta da ONU, autorizar o emprego do Missão Internacional de 

Suporte ao Mali sob liderança africana. Essa missão convocou a cooperação dos 

Estados Membros para contribuir com tropas, treinamentos, equipamentos, 

inteligência, suporte logístico e outros meios para reduzir a ameaça terrorista na região 

(ONU, 2012). 

 Diante desse cenário, e pelo chamado do presidente do Mali, o presidente 

francês a época, François Hollande, autorizou o uso das suas forças armadas para 

atuar naquele país contra os jihadistas islâmicos e em semanas conseguiu deter os 
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avanços destes, impedindo que conquistassem Bamako, capital do Mali (SPET, 

2015). 

As primeiras reações francesas vieram das unidades de aviação das forças 

especiais francesas destruindo uma coluna de caminhonetes dos jihadistas que se 

deslocava para Sul, em direção à capital de Mali. Concomitantemente a isso, a Força 

Aérea e a aviação naval iniciaram o bombardeamento de instalações jihadistas pelo 

norte do país (TRAMOND e SEIGNEUR, 2014). 

 A primeira tropa a chegar em Bamako foi a Groupement Tactique Interarmes 

No 1 (GTIA 1), composto pelo comando e uma companhia de infantaria do 21º 

Regimento de Infantaria dos Fuzileiros Navais e dois pelotões de veículos blindados 

leves, equipados com viaturas ERC-90 com canhão 90mm, do 1º Regimento de 

Cavalaria da Legião Estrangeira. Após a sua chegada em Bamako, a GTIA 1 foi 

reforçada com mais um esquadrão de ERC-90 e uma companhia de infantaria, que 

viera aerotransportada da França (TRAMOND e SEIGNEUR, 2014). 

Após o sucesso das sortidas aéreas para deter o avanço dos jihadistas, as 

tropas francesas, que antes estavam preparadas para realizar a evacuação de 

cidadãos franceses de Bamako, passaram à ofensiva na direção de Tombouctou. Seu 

avanço também foi acelerado pelo governo francês, que temia a divulgação negativa 

do conflito pelas mídias e jornais franceses. Para cumprir com a demanda do governo, 

foi realizado uma operação aeroterrestre no dia 26 de janeiro de 2013 para a retomada 

de Tombouctou (SPET, 2015). 

Com o suporte da aviação, a GTIA 1 conquistou o aeroporto de Bamako e 

avançou para o norte, conquistando Konna e Sévaré, enquanto mais três GTIA 

estavam sendo mobilizadas e tropas da Nigéria, Togo e Benin chegavam à Bamako 

(TRAMOND e SEIGNEUR, 2014). 

A GTIA 2 e 3 eram compostas pela 3ª Brigada Mecanizada, sendo a GTIA 2 

baseada no 92º Regimento de Infantaria, com a sua nova plataforma de veículo 

blindado de infantaria sobre rodas, e a GTIA 3 baseada no 1º Regimento de Cavalaria 

Fuzileiro Naval, equipada com os veículos blindados AMX-10RC, com canhão 

105mm.  Por último, a GTIA 4 era formada pelo 2º Regimento Paraquedista da Legião 

Estrangeira, reforçada pelo 1º Regimento Paraquedista e por elementos da 11ª 

Brigada Paraquedista (TRAMOND e SEIGNEUR, 2014). 

No dia 25 de janeiro a GTIA 1 iniciou a sua marcha para conquistar Timbuktu e 

Gao, enquanto a GTIA 4 era lançada ao norte de Timbuktu, para impedir os jihadistas 
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de escapar por norte, e elementos franceses eram aerotransportados para conquistar 

o aeroporto de Gao. No dia 29 de janeiro, engenheiros paraquedistas foram lançados 

no aeroporto de Timbuktu para remover obstáculos lançados na pista do aeroporto. 

Após essas operações, Gao se tornou o centro de comando dos franceses, que 

iniciaram operações de reconhecimento ao longo do rio Niger (TRAMOND e 

SEIGNEUR, 2014).  

O sucesso do rápido avanço francês se deveu ao emprego de forças especiais 

e de unidades paraquedistas para conquistar aeroportos para depois ocorrer a junção 

com as forças francesas e do Mali, além do constante suporte logístico possibilitado 

pelo ressuprimento aéreo nos aeroportos conquistados (TRAMOND e SEIGNEUR, 

2014). 

No dia 30 de janeiro, forças especiais e elementos da GTIA 4 realizaram um 

assalto aeroterrestre no aeródromo de Kidal, aos pés das montanhas Adras des 

Ifoghas, e em seguida as tropas do Chade, movendo-se de Menaka, realizaram a 

junção. Em fevereiro, as tropas francesas continuaram a perseguição às forças 

jihadistas em torno de Gao e Adras des Ifoghas, conquistando essas posições em 17 

de fevereiro, mas sem destruir completamente as forças jihadistas (TRAMOND e 

SEIGNEUR, 2014). 

Após isso ocorreram as buscas dos jihadistas nas áreas montanhosas de Adras 

des Ifoghas e Tigharghar continuaram até março, pela dificuldade de detectá-los e 

pelo calor intenso. Apesar das dificuldades, as ações durante este mês resultaram na 

captura de mantimentos, munições e explosivos improvisados dos terroristas 

(TRAMOND e SEIGNEUR, 2014). 

O sucesso das operações nessa fase final deveu-se a experiências anteriores 

da tropa francesa em emprego no Afeganistão, sua superioridade tática e o uso de 

equipamentos de proteção individual, como os capacetes e placas balísticas. Além 

disso, o uso de kits individuais de primeiros socorros e o tratamento de feridos, 

militares e não-militares, por fraturas e desidratação, causados pelo terreno e 

condições meteorológicas contribuíram para o sucesso (TRAMOND e SEIGNEUR, 

2014). 
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4 ANÁLISE E RESULTADOS        

 
 

Neste capítulo as informações colhidas na coleta documental e as provenientes 

do questionário e entrevista foram apresentadas e analisadas. Dessa forma, as 

questões de estudo foram analisadas e respondidas, sendo expostas em forma de 

subcapítulos para o melhor entendimento. 

 

 

4.1 AS CARACTERÍSTICAS DOS AMBIENTES DE CAATINGA E DE MONTANHA 

 

 

Foi possível averiguar que o ambiente de montanha é caracterizado pelo 

terreno que se eleva a mais de 500 metros em relação ao terreno adjacente, 

apresentando encostas íngremes e solo pedregoso. Pela elevada altitude, 

normalmente o clima pode apresentar temperaturas mais baixas e ocasionar 

dificuldades na aproximação das aeronaves para o lançamento da tropa. A sua 

formação no Brasil é antiga e as regiões montanhosas se encontram principalmente 

na fronteira com a Venezuela e Guiana, na Serra Geral de Goiás, nas serras de Minas 

Gerais e na Serra Geral do Sul. Pelas suas características, a movimentação por esse 

ambiente pode exigir treinamentos específicos para superar alguns obstáculos, como 

as encostas íngremes já citada, precipícios e desfiladeiros. 

Neste tipo de ambiente, o emprego de viaturas fica prejudicada, pois há a 

necessidade de trafegar somente pelas estradas existentes, não possuindo muito 

espaço para a manobra. Quando perguntado especificamente sobre os meios 

blindados, segundo o questionário, metade dos participantes consideraram que esse 

tipo de terreno é impeditivo ao emprego dessas viaturas, enquanto a outra metade 

considerou restritivo ou adequado. 
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Tabela 1 – Gráfico sobre o emprego de viaturas blindadas no 
ambiente de montanha. 

Fonte: o autor, mediante coleta de dados de questionário. 

 
Apesar da maioria considerar esse terreno impeditivo, segundo o major São 

Paulo, é possível utilizar viaturas blindadas através as estradas e, caso fosse 

necessário o Esqd C Pqdt acessar regiões impeditivas às viaturas, isso não implicaria 

no não cumprimento da missão por esta tropa. Isso porque a Bda Inf Pqdt é uma tropa 

a pé e, mesmo permanecendo com as viaturas em zonas de reunião e o restante do 

Esqd C Pqdt se movimentando a pé, ela estaria com velocidade compatível com a 

tropa protegida enquanto realiza os reconhecimentos ou ocupando posições para 

realizar a segurança. Dessa forma, o emprego das viaturas blindadas na região de 

montanha ocorre pelas estradas e áreas urbanas existentes no local, enquanto nos 

locais impeditivos a missão seria cumprida pela tropa desembarcada. 

Das características apresentadas sobre o ambiente de montanha, as que foram 

identificadas como as que mais prejudicam o emprego do Esqd C Pqdt neste ambiente 

de montanha, segundo o questionário, foram precisamente o terreno acidentado, a 

altitude elevada e o solo pedregoso. Novamente é possível confirmar que a 

impossibilidade de trafegar fora da estrada é o maior óbice no emprego das viaturas, 

podendo diminuir substancialmente a capacidade do Esqd C Pqdt de se mover a frente 

da tropa protegida, de formas a prover informações oportunas, dando tempo para que 

o escalão superior reorganizasse seu dispositivo diante da ameaça. 
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Tabela 2 – Gráfico sobre as características que prejudicam o emprego do Esqd 
C Pqdt no ambiente de montanha. 

Fonte: o autor, mediante coleta de dados de questionário. 

 
Já o ambiente de Caatinga é exclusivo do Brasil, onde se apresenta um terreno 

pedregoso, seco e com vegetação retorcida e composta basicamente de cactáceos. 

Seu principal óbice é a grande predominância da estação seca na região, onde a 

pluviosidade é mínima, com médias abaixo de 100 milímetros, e temperaturas de 30 

graus celsius, ocasionando uma grande dificuldade à permanência do homem na 

região sem o devido suprimento de água. Essas características são bastantes 

similares aos dos ambientes semiáridos encontrados no restante do globo. 

Diante das características da caatinga, no questionário realizado, grande parte 

reportou que o solo predominantemente pedregoso, a vegetação retorcida e 

espinhosa e as altas temperaturas são as características que mais prejudicam o 

emprego do Esqd C Pqdt neste ambiente. O solo pedregoso e a vegetação dificultam 

a utilização das viaturas leves e médias, pois são sobre rodas e não conseguem 

trafegar adequadamente por este terreno. Já a alta temperatura impacta diretamente 

a tropa, prejudicando o seu rendimento e aumentando a necessidade logística. 

 

 

Tabela 3 – Gráfico sobre as características que prejudicam o emprego do Esqd C 
Pqdt no ambiente de caatinga. 

Fonte: o autor, mediante coleta de dados de questionário. 
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Quanto ao emprego de viaturas blindadas neste terreno de caatinga, similar ao 

de montanha, o questionário sugere que o terreno pedregoso daquele ambiente torna 

restritivo o uso dessas viaturas. Entretanto, essa questão é mitigada, novamente, pelo 

fato de a tropa protegida ser totalmente a pé e o esquadrão ser capaz de desembarcar 

e prosseguir na missão com seu material. Esse fato, apesar de restringir a potência 

de fogo e a proteção blindada, não impede que a unidade forneça informação e tempo 

de reação ao escalão superior. 

 

 

 

Tabela 4 – Gráfico sobre o emprego de viaturas blindadas no ambiente de 
caatinga. 

Fonte: o autor, mediante coleta de dados de questionário. 

 

 

4.2 CASOS HISTÓRICOS DO EMPREGO DO ESQD C PQDT EM AMBIENTES DE 

CAATINGA E DE MONTANHA 

 

 

Tanto a Operação Northern Delay quanto a Serval, em ambiente de montanha 

e semiárido respectivamente, utilizaram as tropas aeroterrestres para, inicialmente, 

conquistar aeródromos e garantir sua segurança para posteriormente avançar para 

operações ofensivas e a conquista de objetivos. 

No caso da Operação Northern Delay, é possível verificar a dificuldade de se 

realizar o salto, devido ao terreno acidentado que se apresentava ao redor do 

aeródromo. Isso obrigou a entrada de uma aeronave por vez na zona de lançamento 

e uma observância estrita do tempo de luz verde para que não houvesse acidentes 

com as aeronaves ou paraquedistas lançados em terrenos acidentados, ocasionando 

no não lançamento de alguns militares. Após as dificuldades do lançamento e a 
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conquista do aeródromo, os meios pesados foram transportados e desembarcados 

após o pouso das aeronaves, demonstrando a viabilidade do uso de blindados para 

as operações aeroterrestres, já que o impedimento do lançamento por paraquedas na 

fase inicial da operação não foi determinante para os comandantes lançarem mão 

desse meio para as fases posteriores. 

Semelhante a esta última operação, a tropa aeroterrestre francesa conquistou 

um aeródromo no norte de Timbuktu para impedir o retraimento dos terroristas para 

norte. Além disso, outros aeródromos no norte de Mali foram conquistados da mesma 

forma, donde partiram missões de reconhecimentos e se tornaram posteriormente 

bases de operações para os franceses, com constantes ressuprimentos aéreos. 

Dessa forma, analisando as duas operações é possível determinar que após a 

conquista da cabeça de ponte aérea pela Brigada de Infantaria Paraquedista, que 

pode ser um aeródromo como nos casos estudados, o Esqd C Pqdt pode ser lançado 

para realizar reconhecimentos, ampliando o espaço para a manobra do escalão 

superior. Caso não seja possível lançar os meios blindados e pesados na fase inicial 

da operação, esses meios podem ser transportados nas fases posteriores e, assim, 

adicionar poder de combate e ampliar a proteção blindada do esquadrão para o 

cumprimento da missão. Fica demonstrado ainda a importância de se manter um 

suporte logístico pelos ressuprimentos aéreos para manter a tropa lançada, mantendo 

sua capacidade durante toda a operação. 

 

 

4.3 ORGANIZAÇÃO E AS MISSÕES DESEMPENHADAS PELO ESQD C PQDT 

 

 

A missão primordial do Esqd C Pqdt, em prol da Bda Inf Pqdt, é a de 

reconhecimento e segurança, podendo executar, ainda, operações defensivas e 

ofensivas limitadas. 

Para cumprir essa missão, o Esqd C Pqdt está composto por um pelotão de 

comando e apoio e três pelotões de cavalaria paraquedista. O pelotão de comando e 

apoio possui grupos e seções que auxiliam no comando e controle e logística do 

esquadrão e se destaca o Grupo de Vigilância Terrestre, com dois radares de 

vigilância terrestre e duas aeronaves remotamente pilotadas. Esse grupo aumenta 

significativamente a capacidade de reconhecimento do esquadrão, atuando em prol 
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da consciência situacional do comandante e permite o monitoramento de áreas 

maiores. As aeronaves remotamente pilotadas ainda pode superar a dificuldade dos 

terrenos íngremes da montanha, pois é capaz de decolar das áreas baixas e monitorar 

regiões inacessíveis aos pelotões de cavalaria paraquedista. 

O pelotão de cavalaria paraquedista é composto, por outro lado, de dois grupos 

de exploradores, com motocicletas e viaturas blindadas multitarefa leve sobre rodas, 

uma seção de mísseis anticarro, embarcadas em três viaturas blindadas médias sobre 

rodas, e uma peça de apoio com morteiro 81mm embarcada em uma viatura blindada 

média sobre rodas. Essa configuração permite ao pelotão ter mobilidade elevada em 

todas as suas frações, tendo seu grupo de explorador a capacidade de transitar por 

caminhos impeditivos às viaturas blindadas, dando maior capilaridade ao seu 

reconhecimento, ao mesmo tempo em que suas viaturas blindadas permitem fazer 

face às ameaças maiores, garantindo uma proteção blindada e capacidade de 

sobrevida maior ao pelotão. 

Essa constituição permite ao Esqd C Pqdt atuar centralizado, em prol da Bda 

Inf Pqdt ou articulada, em apoio aos batalhões de infantaria paraquedista. Apesar 

dessa possibilidade, seu fracionamento pode ocasionar a diminuição da capacidade 

de frente de reconhecimento e perda no poder de combate, sendo necessário o estudo 

da situação para que este procedimento seja vantajoso. 

Apesar de algumas diferenças, sua organização é, de fato, muito parecida com 

a do Esqd C Mec, diferindo somente na substituição da seção VBR e o grupo de 

combate do Pel C Mec pela seção de mísseis anticarro. Essa diferença, no entanto, 

não ocasiona uma mudança drástica no emprego dessas duas frações nos ambientes 

de caatinga e de montanha, pois ambos possuem meios sobre rodas e blindados 

sobre rodas, necessitando de apoios logísticos similares. O único ponto de 

divergência entre os dois é pelo fato de o Esqd C Pqdt ser uma tropa aeroterrestre. 

Apesar disso, ele pode ser inserido por salto de paraquedas, lançando a tropa e os 

meios leves, como motocicleta e viaturas blindadas multitarefa leve sobre rodas, e 

transportar os meios blindados para o aeródromo conquistado. Dessa forma, após a 

inserção, a sua operação em solo é similar ao do Esqd C Mec. 

Segundo o questionário, essa organização do Esqd C Pqdt com elementos 

leves e blindados médios torna, para a maioria, esta unidade capaz de operar no 

ambiente de caatinga, porém somente em parte para o ambiente de montanha. Esse 

raciocínio se deve à restrição maior imposta pelo terreno montanhoso, com seu 
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terreno íngreme e pedregoso, à utilização de viaturas, enquanto na caatinga a sua 

restrição se deve apenas ao seu terreno pedregoso e a vegetação. 

 

 

Tabela 5 – Gráfico sobre a capacidade do Esqd C Pqdt realizar missões de 
reconhecimento e segurança no ambiente de caatinga (à esquerda) e de 
montanha (à direita). 

Fonte: o autor, mediante coleta de dados de questionário. 

 
Analisando esta resposta em conjunto com a apresentada na questão sobre o 

uso das viaturas blindadas, é possível verificar que grande parte considera que o 

cumprimento da missão está estreitamente interligado com a adequabilidade ou não 

do terreno ao uso das viaturas. Esta análise se torna incompleta quando é confrontada 

com a habilidade do esquadrão em estacionar suas viaturas em uma zona de reunião 

e, a partir daí, cumprir a missão desembarcada. Sendo assim, a sua organização, com 

elementos leves e blindados médios, permite o cumprimento de suas missões, assim 

como implementa uma flexibilidade no seu emprego. 

Cabe destacar ainda que, segundo Major São Paulo, os conflitos modernos em 

ambientes como montanha, caatinga e selva são travados em torno ou em direção às 

áreas urbanas. Dessa forma, é lícito afirmar que, apesar do terreno ser 

predominantemente restritivo ou impeditivo às viaturas, o combate será canalizado 

para a conquista e manutenção das vias que atravessam esses terrenos. Assim, a 

existência de viaturas com potência de fogo e proteção blindada no esquadrão 

significa melhores condições para o cumprimento das missões. 

Em contrapartida, ao analisar quais impactos o ambiente de caatinga causaria 

no emprego do esquadrão, a necessidade em apoio logístico, de manutenção, a 

aclimatação da tropa e a necessidade de treinamento específico aparecem como as 

mais citadas na pesquisa. 
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Tabela 6 – Gráfico sobre os aspectos do emprego do Esqd C Pqdt impactados pelo ambiente de 
caatinga. 

Fonte: o autor, mediante coleta de dados de questionário. 

 
Isso demonstra que a elevada temperatura e o ambiente seco adquirem uma 

importância, já que isso eleva a necessidade de suprimento de água e alimento da 

tropa, o que poderá ser insuficiente com o que o soldado carrega no momento do 

desembarque, necessitando de um fluxo constante de ressuprimento. Da mesma 

forma, se torna importante o treinamento da tropa para aprender a sobreviver nessa 

área e a conseguir materiais do local para obtenção desses suprimentos, caso ocorra 

alguma pane nessa cauda logística e se acostumar, antes da missão, com as 

diferenças climáticas. 

Quanto ao ambiente de montanha, os aspectos mais citados foram o assalto 

aeroterrestre, com o salto propriamente dito, o movimento das viaturas, o apoio 

logístico e a manutenção das viaturas e a necessidade de treinamento específico da 

tropa. 

 

 

Tabela 7 – Gráfico sobre os aspectos do emprego do Esqd C Pqdt impactados pelo ambiente 
de montanha. 

Fonte: o autor, mediante coleta de dados de questionário. 
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Novamente, a restrição do terreno quanto à utilização das viaturas aparece em 

destaque, mas cabe ressaltar que isso não impede a utilização eficaz desse meio e 

nem o cumprimento da missão pelo esquadrão. O assalto aeroterrestre é restringido 

pela dificuldade de se localização uma zona de lançamento ou, caso encontre, os 

obstáculos formados pela montanha ao seu redor requerem a necessidade de se 

realizar o lançamento semelhante à operação Northern Delay, com uma aeronave por 

vez e com tempo de luz verde reduzido. 

Por fim, o treinamento específico da tropa para operar no ambiente de 

montanha pode ser resumido a técnicas para transpor obstáculos da montanha, sem 

a necessidade de se aprender técnicas para montar rotas para escalar, tarefa atinente 

às tropas de montanha que estarão em apoio para esta situação. 

 

 

4.4 O EMPREGO DAS TROPAS AEROTERRESTRES DOS EUA, DA ESPANHA, DA 

ARGENTINA E DA FRANÇA 

 

 

Nos Estados Unidos, os esquadrões de cavalaria da tropa aeroterrestre 

normalmente compõem uma força tarefa com os elementos de infantaria na fase de 

assalto e depois permanecem centralizados no comando da brigada. Possuem como 

missão a realização de reconhecimento e segurança para dar o alerta oportuno ao 

comando enquadrante sobre a aproximação do inimigo na cabeça de ponte aérea. 

Durante a missão de segurança, os esquadrões são lançados de quatro a seis 

quilômetros a frente da cabeça de ponte aérea para reportar a aproximação do inimigo 

e, quando recebem a missão de reconhecimento, buscam informações sobre o 

inimigo, terreno e as condições meteorológicas. Para isso, é exigido uma alta 

mobilidade desta tropa, mas ao ter contato com o inimigo, não é exigido que defenda 

a posição. 

A Espanha já conta com um Regimento de Cavalaria Paraquedista e, dentro 

das suas atualizações ocorridas a partir de 2005, vislumbra a sua composição com 

elementos leves e pesados. Os elementos leves são equipados com viaturas leves 

para realizar os reconhecimentos, enquanto os elementos pesados são equipados 

com viaturas blindadas sobre rodas com canhões que variam de 12mm até 105mm. 

Essa composição mista foi almejada para que a unidade possuísse a flexibilidade para 
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operar em diversas situações e contra inimigos variados. Enquanto a tropa leve detém 

maior mobilidade, a pesada possui maior poder de fogo e proteção blindada para fazer 

frente a ameaça. 

Como missão, esse Regimento de Cavalaria Paraquedista espanhol atua em 

prol da Brigada Paraquedista e tem como missões a realização de reconhecimentos, 

segurança e ações de caráter ofensivo e defensivo que necessitem de maior 

mobilidade, potência de fogo e proteção blindada. Podem ainda constituir a reserva 

da brigada, sendo visível a sua flexibilidade, podendo operar em uma gama extensa 

de missões, justamente pela sua composição. 

Apesar das missões recebidas serem semelhantes, o Esquadrão de 

Exploração Paraquedista da Argentina difere do Esqd C Pqdt, pois sua organização é 

somente de grupos de exploradores com viaturas leves. Com essa formação, essa 

tropa adquire maior velocidade nas suas operações e seus meios leves facilitam a 

missão de reconhecimento, principalmente no ambiente de montanha. Entretanto, a 

ausência de meios blindados pode dificultar este quando em contato com o inimigo e 

de realizar a sua missão de segurança da brigada. Assim, apesar de ganhar em 

velocidade, sua organização perde em flexibilidade e segurança. 

Por fim, a tropa de cavalara paraquedista da França possui uma organização 

similar ao espanhol, sendo um regimento com esquadrões leves, ou ligeiros, com a 

missão principal de realizar reconhecimentos, e com esquadrões médios, com 

viaturas blindadas com canhão, proporcionando potência de fogo e proteção blindada. 

Apesar de cada esquadrão ter sua organização e suas características, potencialmente 

insuficientes se empregados de forma isolada, o emprego em conjunto fornece uma 

flexibilidade ao emprego do regimento, proporcionando ao seu comandante maior 

possibilidade face aos diversos tipos de terreno e inimigo. 

Diante dos exemplos dos quatro países, verificou-se que a adoção de uma 

organização focada somente em viaturas leves, buscando maior rapidez ou sigilo no 

reconhecimento, favorece quando no emprego para esta missão, mas retira a 

possibilidade de sobrevivência da tropa ou a possibilidade de neutralizar pequenas 

resistências para continuar. Para balancear essa deficiência, a solução é o emprego 

conjugado de meios blindados, mesmo que estes façam presente em fases futuras da 

operação, transportados após a conquista de aeródromos. 

 

. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

Sintetizando todo o trabalho, pode-se concluir sobre os impactos que os 

ambientes de caatinga e de montanha causam no emprego do Esqd C Pqdt quando 

analisado os fatores Doutrina, Organização e Material desta unidade. 

Quando analisado o fator Doutrina, concluiu-se que a doutrina de emprego, 

principalmente na sua missão precípua de reconhecimento e segurança, é totalmente 

compatível no emprego do esquadrão em ambos os ambientes. Apesar das restrições 

quanto ao movimento de viaturas sobre o terreno ou os impactos causados pelo clima 

ao desempenho da tropa, isso não acarreta o não cumprimento da missão, pois o 

esquadrão possui técnicas, táticas e procedimentos para suplantar tais óbices. 

Isso pode ser demonstrado no caso da adoção do movimento a pé da tropa 

face ao terreno impeditivo ou restritivo às viaturas e, mesmo com tal medida, o 

esquadrão permanecer com a mesma mobilidade do grosso da brigada. Aliado a isso, 

a possibilidade de desembarcar os materiais e eles serem transportáveis permite 

deslocar certo grau de poder de fogo e capacidade de reconhecimento onde a viatura 

não é capaz de alcançar, permitindo o pleno cumprimento da missão imposta pelo 

escalão superior. 

A deficiência nesse fator observado foi a necessidade de se ter um treinamento 

específico para a tropa no emprego nesses ambientes. As técnicas de sobrevivência 

na caatinga ou as técnicas de transposição de obstáculos na montanha precisam ser 

transmitidas a tropa, utilizando-se de estágios e instruções ministradas pelas tropas 

especializadas nesses ambientes, para que os impactos do ambiente sobre a tropa 

sejam minimizados. 

Já no fator Organização, a constituição do Esqd C Pqdt com pelotões formados 

por elementos leves, em motocicletas e viaturas leves, e elementos blindados médios 

é, apesar da restrição do terreno, a forma mais flexível e adequada para o 

cumprimento da missão. Países como Espanha e França adotam essa organização 

no nível unidade para garantir essa flexibilidade e a potência de fogo. Quando se 

analisa a Argentina, com seus meios leves, percebe-se que há uma diferença 

fundamental no emprego deles com a do esquadrão, pois a missão principal deles é 

o reconhecimento e não há a preocupação de se realizar a segurança do escalão 

superior. Com isso, a tropa argentina está cumprindo a sua missão, ao trabalhar mais 
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parecido com os pelotões de exploradores, mas esta mesma configuração traria 

consequências negativas ao emprego brasileiro. 

Sendo assim, a organização flexível é a mais desejada, por permitir o emprego 

adaptado a todos os ambientes, conferindo ao Esqd C Pqdt a possibilidade de 

enfrentar uma gama maior de missões, face aos diferentes tipos de terreno e inimigo, 

estando compatível com o seu emprego na caatinga e na montanha. 

Por fim, ao analisar o fator Material, o esquadrão mostrou-se compatível com o 

seu emprego nos ambientes estudados. As viaturas leves e os blindados, apesar de 

existir certa restrição, ainda podem ser de grande valia ao serem empregadas nas 

estradas existentes no terreno. Eles também podem ser perfeitamente embarcados 

nas aeronaves e desembarcadas pelo pouso da aeronave, podendo ser utilizadas nas 

fases posteriores ao assalto aeroterrestre. 

Quanto ao armamento e os meios de monitoramento do esquadrão, eles podem 

ser desembarcados e, assim, utilizados nas áreas impeditivas e restritivas às viaturas, 

não acarretando a perda de capacidade de emprego. Entretanto, tanto as viaturas 

como esses materiais necessitam de maiores apoios logísticos pois o terreno 

acidentado e o clima extremo causam maiores danos a eles, como se percebeu nos 

dados obtidos nos questionários. 

Assim, o emprego do Esqd C Pqdt nos ambientes de caatinga e de montanha 

é perfeitamente possível, necessitando apenas de preparações prévias à missão para 

a aclimatação da tropa a esses ambientes e a observação de pequenas adaptações 

na aplicação de seus materiais face ao ambiente. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 
 

O EMPREGO DO ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA NO 
AMBIENTE DE CAATINGA E DE MONTANHA 

 

 

Este questionário compõe a pesquisa realizada pelo Cap Cav Thiago 

Sadayoshi Guibo, como parte do Trabalho de Conclusão de Curso da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO). 

A Concepção Estratégica do Exército/2017 prevê que uma das principais 

estratégias de emprego da força é a presença, a qual se caracteriza pela presença 

militar no território nacional, tanto pelo posicionamento de organizações militares no 

território como pela capacidade de rápido deslocamento de tropas para qualquer 

região do país. Este último é possível pelas Forças de Emprego Estratégico, do qual 

o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (Esqd C Pqdt) faz parte, por meio da Brigada 

de Infantaria Paraquedista. 

Entretanto, a doutrina desta fração está baseada no IP2-33 – O ESQUADRÃO 

DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, que está defasada, sendo ela publicada em 1994 

e não tenho atualizações desde então. Além disso, no que tange o emprego desta 

unidade nos ambientes de caatinga e de montanha, o IP2-33 somente aborda que o 

seu emprego é semelhante ao de um Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, não tendo 

maiores informações a respeito. 

Dessa forma, esta pesquisa tem por finalidade analisar a influência dos 

ambientes de caatinga e de montanha sobre o emprego do Esqd C Pqdt e, a partir 

disso, verificar quais são as atualizações em manual doutrinário, relativo ao assunto, 

se fazem necessários para a melhor organização e emprego desta fração em proveito 

das Operações Aeroterrestres. 

Para isso, este questionário deve ser preenchido por militares da arma de 

Cavalaria, possuidores do curso básico paraquedista e do curso de aperfeiçoamento 

de oficiais. Este último, objetiva que o militar tenha maiores conhecimentos e 

experiências relativo ao emprego e planejamento tático de frações de cavalaria. 

Neste questionário serão levantados os seguintes aspectos: 

a) 1ª PARTE 

- Impacto do ambiente de caatinga no Emprego do Esqd C Pqdt 

b) 2ª PARTE 
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- Impacto do ambiente de montanha no Emprego do Esqd C Pqdt 

 

Cordialmente,  

  Cap Cav GUIBO 

 

Qual o Posto do Sr? 

a) Cel 

b) TC 

c) Maj 

d) Cap 

 

O Sr. é possuidor do Curso Básico Paraquedista? 

a) Sim 

b) Não 

 

O Sr. já serviu no 1º Esqd C Pqdt? 

a) Sim 

b) Não 

 

1ª PARTE 

O ambiente operacional de caatinga possui como principais características a 

baixa pluviosidade; altas temperaturas diurnas; solo predominantemente pedregoso; 

e vegetação emaranhada, retorcida, espinhosa e de baixa altura. 

 

O Sr. considera que o Esqd C Pqdt possui a capacidade de realizar as suas missões 

básicas de Reconhecimento e Segurança em prol da Bda Inf Pqdt em face das 

características descritas do ambiente de caatinga? 

a) Sim 

b) Não 

c) Em parte 

 

Caso a resposta ao item anterior tenha sido "Não" ou “Em parte”, quais características 

o Sr considera prejudicial ao emprego do Esqd C Pqdt no ambiente de caatinga? 

(  ) Baixa pluviosidade 
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(  ) Altas temperaturas diurnas 

(  ) Solo predominantemente pedregoso 

(  ) Vegetação amaranhada, retorcida, espinhosa e de baixa altura 

(  ) Outros 

 

Como o Sr. considera o emprego de viaturas blindadas pelo Esqd C Pqdt no ambiente 

de caatinga? 

a) Adequado 

b) Restritivo 

c) Impeditivo 

 

Qual(is) aspecto(s) o Sr avalia que será impactado no emprego do Esqd C Pqdt no 

ambiente de caatinga? 

(  ) Necessidade de apoio logístico de Cl I 

(  ) Apoio logístico e manutenção de viaturas e equipamentos 

(  ) Aclimatação da tropa 

(  ) Movimentação de viaturas 

(  ) Restrições quanto ao assalto aeroterrestre (salto propriamente dito) 

(  ) Necessidade de treinamento específico 

(  ) Outros 

 

2ª PARTE 

As montanhas são definidas como acidentes do terreno cujas cristas, 

geralmente, se elevam a mais de 500 metros em relação às terras baixas adjacentes, 

apresentando por vezes encostas muito íngremes, penhascos, precipícios, 

desfiladeiros estreitos etc. Independente da altitude, qualquer terreno que apresente 

encostas íngremes pode exigir técnicas especiais de montanhismo para sua 

transposição e/ou utilização. 

 

O Sr considera que o Esqd C Pqdt possui a capacidade de realizar as suas missões 

básicas de Reconhecimento e Segurança em prol da Bda Inf Pqdt em face das 

características descritas do ambiente de montanha? 

a) Sim 

b) Não 
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c) Em parte 

 

Caso a resposta ao item anterior tenha sido "Não" ou “Em parte”, quais características 

o Sr considera prejudicial ao emprego do Esqd C Pqdt no ambiente de montanha? 

(  ) Terreno acidentado 

(  ) Altitude elevada 

(  ) Solo pedregoso 

(  ) Outros 

 

Como o Sr. considera o emprego de viaturas blindadas pelo Esqd C Pqdt no ambiente 

de montanha? 

a) Adequado 

b) Restritivo 

c) Impeditivo 

 

Como o Sr. avalia a afirmação: "A substituição dos meios blindados por meios leves 

para adequar o emprego do Esqd C Pqdt em ambiente de montanha prejudica o 

cumprimento das missões de Segurança e Reconhecimento." 

a) Concordo plenamente 

b) Concordo parcialmente 

c) Discordo 

 

Caso a resposta ao item anterior tenha sido “Discordo”, qual(is) seria(m) o(s) 

motivo(s)? 

___________________________________________________________________ 

 

Qual(is) aspecto(s) o Sr avalia que será impactado no emprego do Esqd C Pqdt no 

ambiente de montanha? 

(  ) Restrições quanto ao assalto aeroterrestre (salto propriamente dito) 

(  ) Apoio logístico e manutenção de viaturas e equipamentos 

(  ) Movimentação de viaturas 

(  ) Aclimatação da tropa 

(  ) Necessidade de treinamento específico 

(  ) Outros 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA 

 

 

ENTREVISTA – MAJ SÃO PAULO, EX COMANDANTE DO 1º ESQUADRÃO DE 

CAVALARIA PARAQUEDISTA 

 

1. O Sr. considera que o Esqd C Pqdt tem a capacidade de ser empregada nos 

ambientes de caatinga e de montanha? 

R. São dois ambientes distintos e os dois podem receber a unidade com 

restrição. Mas isso depende do terreno. 

 

2. Na concepção do Sr. a restrição ao movimento das viaturas no ambiente de 

montanha, pelo terreno íngreme e pedregoso não impacta negativamente no emprego 

do esquadrão? 

R. A ideia que a grande maioria da cavalaria tem é que o reconhecimento e 

segurança tem de ser bastante veloz, porque a maioria das unidades são dedicadas 

a regimentos de cavalaria mecanizados e as brigadas de cavalaria mecanizada e de 

infantaria mecanizada. Só que o Esqd C Pqdt é uma subunidade mecanizada dentro 

de uma brigada a pé, e essa brigada sempre terá a velocidade de um homem a pé.  

Então se no ambiente de montanha ou de caatinga eu ocupar uma zona de 

reunião com o meu esquadrão e conseguir fazer a segurança, que seja ocupar uma 

posição de bloqueio, sem as viaturas, mas com os mísseis anticarros que vai manter 

o meu alcance em dois quilômetros e no fim vai ser uma posição de bloqueio de 

cavalaria. 

Por isso que a dotação do esquadrão não é um cascavel, com canhão, e sim 

um míssil anticarro. Isso porque por vezes vou precisar desembarcar, deixar a viatura 

numa zona de reunião, com o motorista e o operador da metralhadora, e o restante 

do pelotão e o esquadrão vão ocupar essas posições de bloqueio. 

Quando eu era tenente, vi uma palestra do general Pitaluga, que demonstra 

exatamente essa situação nas operações na Itália. O esquadrão ocupou uma zona de 

reunião no ataque ao Monte Castelo e foi realizar a flancoguarda dos batalhões da 

divisão. Para eles, naquela época, era mais fácil porque vinham da cavalaria 

hipomóvel onde colocar a cavalhada na corda tronco e ir ocupar uma posição era o 

normal, mas para nós não é normal. 
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Só que, por exemplo, eu desembarcar da viatura, descer e fazer o meu itinerário 

para ocupar a posição, naquele momento em que estive embarcado eu estava mais 

rápido que a tropa e quando desci, continuei com a mesma velocidade da tropa ao 

qual estou fazendo a segurança. 

Mas é óbvio que em terreno de montanha ele vai ser restrito, por vezes até 

impeditivo até para a infantaria. Na caatinga idem. Mas eu não posso trocar o meu 

material por causa de uma simples operação, porque o esquadrão não é uma unidade 

estática, ele é uma unidade de uma força de emprego estratégico. 

 

3. Então, para o Sr., o ambiente não impede o emprego do esquadrão com a 

organização atual dele, mesmo tendo blindados na sua composição? 

R. Não, não impede. A brigada estava operando em Resende, no ano passado 

e tivemos que fazer uma vigilância de 27 quilômetros com um pelotão. Vigiamos de 

Mauá até Fumaça, todas as penetrantes da zona de ação norte que iriam incidir sobre 

a posição do vinte e cinco, que estava na Boa Esperança, e do vinte e sete, que estava 

na Estrada da Vargem Grande. Então tinha um pelotão vigiando toda essa frente e 

era uma região montanhosa. As frações do pelotão iam até onde podiam com as 

viaturas e desembarcavam e ocupavam as posições de vigilância e eu conseguia falar 

com o comandante de pelotão, do campo de pouso até Mauá. Onde a rádio não falava, 

pelo terreno montanhoso era utilizado mensageiro e moto. 

E como tudo isso funcionava: na vigilância eu não vou me engajar. Vou 

observar e informar. Se o inimigo está vindo na minha direção, havia dois itinerários 

de retraimento, uma pela zona de ação do vinte e cinco e outra pelo do vinte e sete. 

  Um outro exemplo é a FT Biguá, que é no ambiente de selva. A brigada vai 

saltar em massa da água e terá um batalhão realizando infiltração aquática. Mas esse 

batalhão precisa ter alguém realizando a segurança dele por algum eixo. Porque se o 

inimigo for cerrar na posição dele, vai realizar isso através estrada. A região é cheia 

de estrada. Só em áreas onde não tem cidade que não tem estradas. 

Ninguém vai ocupar o meio da floresta se não for grupos guerrilheiros. Hoje o 

combate vai para as cidades. Pega a operação Tempestade no Deserto. Os combates 

iam para as cidades. Ninguém permanecia no deserto. Os objetivos estavam no meio 

do deserto quando havia pontos de passagem naquela região. A mesma coisa 

ocorrerá na Amazônia. O combate não vai ser no meio da floresta isolada. Vão ser 

próximas as áreas urbanas. Então nas operações básicas, como ofensiva e defensiva, 
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no ambiente de montanha vislumbra a utilização do emprego de viaturas blindadas. 

4. Como o Sr. vislumbra o emprego do esquadrão nesses ambientes com 

características especiais? 

R. Nessas Operações inseridas nos ambientes citados, o objetivo maior da 

brigada é ela realizar essa operação conquistando um aeródromo. Então 

independente do objetivo posterior que um batalhão vá realizar, eu tenho que ter a 

capacidade de projetar o meu poder nesse aeródromo. Porque, se eu quero um 

aeródromo, eu quero que a aeronave pouse e para ela fazer isso, preciso de um raio 

de segurança de 5 milhas náuticas. Então eu tenho que projetar poder nesse 

aeródromo, tenho que fazer a segurança das vias de acesso que incidem nela de 

tropas blindadas, mecanizadas e motorizadas que vão incidir sobre a minha cabeça 

de ponte aérea. 

  

5. O Sr. possui alguma contribuição sobre o assunto que gostaria de 

acrescentar para o prosseguimento desta pesquisa? 

 

 

 

 

FIM DA ENTREVISTA 
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APÊNDICE C – PROPOSTA AO MANUAL 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

OPERAÇÕES DO ESQD C PQDT EM AMBIENTES COM CARACTERÍSTICAS 

ESPECIAIS 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

7.1.1 O Esqd C Pqdt pode ser empregado em ambientes operacionais com 

características tão peculiares que exijam de seus elementos subordinados Táticas, 

Técnicas e Procedimentos (TTP) específicos para o cumprimento de sua missão. 

Somente após a assimilação destas técnicas, a tropa poderá dar início ao seu 

adestramento. 

7.1.2 Para fins de preparo e emprego do Esqd C Pqdt, os ambientes com 

características especiais estão divididos nos seguintes tipos: de selva, de pantanal, 

de caatinga e de montanha. Pode ocorrer que em uma mesma região coexistam mais 

de um ambiente, tais como: selva com montanha, área alagadiça em região de selva, 

etc. 

7.1.3 Esses ambientes, por conta de suas especificidades, principalmente quanto aos 

aspectos fisiográficos, requerem adaptação e aclimatação da tropa, bem como a 

utilização de materiais e equipamentos especiais. 

7.1.4 O terreno difícil pode reduzir a impulsão das operações ou canalizar o 

movimento das tropas mecanizadas, aumentando suas vulnerabilidades. Em 

outros casos, o terreno pode oferecer cobertura e proteção natural contra os 

efeitos dos ataques inimigos. De qualquer forma, a utilização do terreno restritivo 

tende a aumentar as oportunidades para se obter a surpresa. 

7.1.5 As considerações levantadas para os ambientes brasileiros podem, com as 

devidas  daptações, ser aplicadas em outras regiões semelhantes do mundo 
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7.2 OPERAÇÕES EM SERRAS E TERRENOS MONTANHOSOS 

7.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

7.2.1.1 As montanhas são definidas como acidentes do terreno cujas cristas, 

geralmente, se elevam a mais de 500 metros em relação às terras baixas adjacentes, 

apresentando por vezes encostas muito íngremes, penhascos, precipícios, 

desfiladeiros estreitos, etc. 

7.2.1.2 O relevo compartimentado das regiões de serras e de terrenos montanhosos 

retarda o movimento, restringe a mobilidade, reduze os campos de tiro das armas e a 

eficiência e alcance das comunicações, tornando difíceis o C2 e o apoio logístico. As 

estradas são, normalmente, escassas, estreitas e sinuosas e necessitam de 

manutenção intensiva. 

7.2.1.3 Entretanto, as características e as possibilidades do Esqd C Pqdt e de suas 

VB, se exploradas adequadamente, poderão contribuir para o sucesso da Op, 

aumentando o poder de Cmb do escalão superior neste ambiente operacional. 

7.2.1.4 Mudanças rápidas e extremas da temperatura, acompanhadas por neblina ou 

chuvas, restringem ainda mais a observação e os campos de tiro. O amplo emprego 

dos instrumentos de IRVA ameniza as limitações da observação nessa situação. 

7.2.1.5 Nesse cenário, crescem de valor como acidentes capitais as alturas que 

dominam as vias de transportes, as obras de arte nessas vias e as regiões de 

passagem entre as montanhas. 

7.2.2 INFLUÊNCIA SOBRE AS OPERAÇÕES AEROTERRESTRES 

7.2.2.1 O movimento aéreo em área de montanha pode ser dificultado pela más 

condições de visibilidade horizontal e vertical, pela velocidade e variação da direção 

dos ventos, por queda no desempenho das aeronaves e pelos próprios obstáculos 

representados pelas alturas, por ocasião da aproximação para o desembarque. 

7.2.2.2 Devido às dificuldades que o terreno impõe ao movimento terrestre, o 

desembarque deve ser planejado o mais próximo possível do(s) objetivo(s) ou sobre 

o objetivo, como por exemplo sobre os aeródromos. Entretanto, dificuldades de ordem 
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técnica ou tática podem impedir que assim seja feito. Tendo em vista a alta declividade 

do terreno, a aterragem por paraquedas fica dificultada. Outra possibilidade é a 

realização de lançamento aéreo sobre ZL delimitadas em vales ou em platôs, 

altiplanos ou chapadas. 

7.2.2.3 A F Aet pode ser apoiada por elementos dos batalhões de montanha, a fim de 

auxiliar na transposição de paredes rochosas, escalada e desescalada de obstáculos. 

7.2.3 CONDUTA DO ESQD C PQDT NAS REGIÕES DE SERRA E TERRENO 

MONTANHOSO 

7.2.3.1 A doutrina de emprego do Esqd C Pqdt em região montanhosa não difere, em 

sua essência, daquela preconizada para o terreno convencional. Ela sofre, entretanto, 

algumas adaptações que as características do ambiente operacional impõem. Este 

pode exigir técnicas especiais de montanhismo para sua transposição e/ou utilização. 

7.2.3.2 Nas regiões de serras e terrenos montanhosos, o reconhecimento, a 

segurança, e os movimentos retrógrados podem ser executados a bom termo, 

considerados os fatores da decisão. Já na execução das ações ofensivas ou 

defensivas, que efetivamente exijam o desdobramento no terreno, as limitações se 

tornam preponderantes e reduzem a capacidade de combate do Esqd C Pqdt. 

7.2.3.3 O emprego das viaturas blindadas também é restrito, tendo em vista que, na 

maioria das vezes, essas viaturas ficarão confinadas ao leito das estradas e trilhas. 

Entretanto, a viatura poderá ser utilizada sob as estradas e trilhas ou ocupar Z Reu e 

o Armt AC poderá ser transportada para ocupar as posições durante a operação (Fig 

7-1). 
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Fig 7-1 – Armt AC empregada desembarcada da Vtr Bld 
 
 

7.2.3.4 O emprego do grupo de exploradores com as viaturas leves e motocicletas se 

tornam importantes para, caso necessário, vigiar regiões adjacentes as estradas e 

trilhas que são impeditivas ou restritivas para as viaturas blindadas. 

7.2.3.5 As serras e montanhas limitam as comunicações, afetando diretamente o 

comando e controle. As comunicações via rádio, em especial as de pequeno alcance, 

são afetadas pelos obstáculos interpostos e pela diferença de altitudes entre as 

estações. Isso aumenta a importância do estudo do terreno, das condições 

meteorológicas e do inimigo, bem como a realização de ensaios e o emprego de NGA 

e condutas preestabelecidas desde o nível pelotão, para cada fase da operação. 

7.2.3.6 Tendo em vista as dificuldades de deslocamento e de coordenação, o excesso 

de medidas de coordenação e controle poderá atrasar a operação. As medidas 

estabelecidas deverão ser as estritamente necessárias. 

7.2.3.7 As pontes, túneis e viadutos, por serem locais que canalizam o 

movimento, tornam-se regiões de capital interesse para as operações, devendo ser 

objeto de especial atenção. Na ação retardadora, as regiões de pontes são utilizadas, 

normalmente, como obstáculos onde se apoiam as P Rtrd. Por isso, durante as ações 

de reconhecimento, a transposição dessas obras de arte deverá ser precedida de um 

reconhecimento detalhado, que abrangerá as regiões que retiram os tiros diretos e a 

observação, na segunda margem ou na saída delas. 
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7.3 OPERAÇÕES NA CAATINGA (SEMIÁRIDO) 

7.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

7.3.1.1 As áreas de caatinga possuem as seguintes características gerais: baixa 

pluviosidade, pouca umidade, altas temperaturas, grande amplitude térmica diária, 

rápida recuperação da vegetação à chegada das chuvas e dificuldade de movimentos 

fora das poucas estradas existentes. 

7.3.1.2 O relevo normalmente é suave, com amplos espaços que favorecem a 

manobra, porém a superfície pedregosa e a vegetação característica da região 

dificultam o deslocamento de viaturas sobre rodas. As temperaturas elevadas, a 

poeira, o solo pedregoso e a vegetação hostil dificultam as operações e a adaptação 

da tropa. 

 

Fig 7-2 – O ambiente de caatinga 

 

7.3.2 INFLUÊNCIA SOBRE AS OPERAÇÕES AEROTERRESTRES 

7.3.2.1 Os afloramentos rochosos e as serras oferecem alguma coberta para o 

movimento aéreo, ao mesmo tempo em que exigem maior cautela quanto à segurança 

do voo tático. Por se tratar de uma região com predominância de terreno pedregoso e 

vegetação emaranhada e retorcida, é necessário a seleção rigorosa das ZL da tropa. 
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7.3.3 CONDUTA DO ESQD C PQDT NAS OPERAÇÕES EM REGIÕES DE 

CAATINGA 

7.3.3.1 Nas regiões de caatinga, as operações do Esqd C Pqdt serão facilitadas pelos 

campos de tiro e observação amplos e profundo. A vegetação ressecada e o seixos e 

pedras do terreno, em certas áreas, poderão restringir o movimento de viaturas, 

exigindo maior atenção dos motoristas e mais trabalho de manutenção. 

7.3.3.2 As operações são influenciadas pelos seguintes fatores: 

a) campos de tiro extenso; 

b) menor restrição à manobra, porém maiores restrições quanto à localização e 

utilização das vias de transportes terrestres; 

c) aumento das necessidades de segurança e das medidas de camuflagem para 

forças mecanizadas; 

d) aumento dos problemas de Ap Log; 

e) elevada necessidade de suprimento e manutenção para viaturas e equipamentos, 

devido à poeira, ao solo pedregoso e às variações de temperatura; 

f) necessidade de ressuprimento Cl I, principalmente água, podendo demandar de 

ressuprimentos aéreos; e 

g) grande alcance das comunicações. 

7.3.2.3 Durante as ações de Rec, deve ser buscado o máximo emprego das ARP, a 

fim de determinar a localização e a direção da força principal do inimigo na Z Aç da 

unidade. Os Cmt Pel devem ter cuidados especiais com a manutenção do sigilo devido 

à poeira levantada durante os deslocamentos das viaturas. Os informes a respeito dos 

recursos locais que possam facilitar o Ap Log devem ser incluídos nos EEI dos 

reconhecimentos. 

7.3.2.4 Nas operações de segurança, a utilização de uma rede de vigilância dotada 

de ARP, RVT, meios móveis e de comunicações de grande alcance reduz as 

dificuldades causadas pelos espaços amplos, economizando os meios disponíveis.  

7.3.4 PREPARAÇÃO E APRONTO DA TROPA 

7.3.4.1 Operações nesse ambiente requerem um intensivo programa de preparação 

e apronto da tropa, a fim de aclimatar o homem, preparar os materiais e adaptar a 
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doutrina às condições da área. 

7.3.4.2 A aclimatação da tropa deve focalizar a adaptação dos quadros às 

temperaturas extremas, à escassez de água e de chuvas, à insolação, à poeira e ao 

equipamento individual utilizado pela unidade. 

7.3.4.3 Os elementos de saúde têm importância capital nessas atividades, 

determinando as enfermidades mais comuns e a resposta fisiológica da tropa quando 

em operações no ambiente árido. 

7.3.4.4 O material e o equipamento individual e coletivo devem ser adaptados, 

garantindo maior durabilidade e conforto à tropa, como por exemplo, a necessidade 

de utilização de óculos de proteção e gibão (roupa de couro para proteção contra 

vegetação espinhosa) para o salto na caatinga (Fig 7-2). 

 

Fig 7-3 – Elemento adequadamente fardado para o ambiente de caatinga 

 

  

 


