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RESUMO

O presente estudo tem a finalidade de apresentar uma proposta do Capítulo Função
de  Combate  Inteligência  do  manual  EB70-MC-10.XXX,  Esquadrão  de  Cavalaria
Paraquedista. Para isso, foi realizada uma pesquisa descritiva e exploratória sobre a
doutrina  do  Exército  Brasileiro  e  Norte-americano  nas  Operações  Aeroterrestres,
bem como sobre as atividades e tarefas relativas à Função de Combate Inteligência.
Para complementar o estudo foi  realizado um questionário e uma entrevista com
militares integrantes do 1º Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, com o propósito de
adquirir subsídios para melhor entender como essa tropa emprega seus meios de
sensoriamento  e a  relação  destes  com  os  fatores  do  Processo  de  Integração
Terreno, Condições Meteorológicas, Inimigo e Considerações Civis (PITCIC). Dessa
forma, foi possível verificar que a Função Combate Inteligência é essencial para o
planejamento, preparação e execução das Operações Aeroterrestres, que por meio
de  um  processo  contínuo  e  permanente  auxilia  à  tomada  de  decisão  dos
comandantes em todos os níveis. Por fim, o conhecimento obtido sobre a Função de
Combate Inteligência foi compilado em uma proposta de capítulo de manual.

Palavras-chave:  Função  de  Combate  Inteligência.  Inteligência,  Reconhecimento,
Vigilância,  Aquisição  de  Alvos  (IRVA).  Operações  Aeroterrestres. Esquadrão  de
Cavalaria Paraquedista. Brigada de Infantaria Paraquedista. Manual de Campanha.
Processo  de  Integração  Terreno,  Condições  Meteorológicas,  Inimigo  e
Considerações Civis.



ABSTRACT

The subject study aims to develop a proposal for the Chapter Intelligence Combat
Function  of  the  manual  EB70-MC-10.XXX,  Paratrooper  Cavalry  Squadron.  The
process involved a descriptive and exploratory research that was carried out in the
doctrine of the Brazilian and North American Army in Aeroterrestrial Operations, as
well  as in the activities and tasks related to the Intelligence Combat Function. To
support  the study,  a  questionnaire and an interview were conducted with  military
members of the 1st Paratrooper Cavalry Squadron, with the purpose of acquiring
insight  to  better  understand how this  troop employs  its  sensing  means and their
relationship  with  the  factors  involved  in  the  Processing  of  Terrain,  Weather
Conditions,  Enemy  and  Civil  Considerations  Integration.  The  result  of  the  study
should that it was possible to verify that the Combat Intelligence Function is essential
for  the  planning,  preparation  and  execution  of  Aeroterrestrial  Operations,  which
through  a  continuous  and  permanent  process  helps  the  decision-making  of
commanders  at  all  levels.  Finally,  the  knowledge  obtained  about  the  Intelligence
Combat Function was compiled into a manual chapter proposal.

Keywords: Intelligence Combat function. Intelligence, Reconnaissance, Surveillance,
Target Acquisition. Airborne Operations. Paratrooper Cavalry Squadron. Paratrooper
Infantry Brigade. Campaign Manual. Process of Terrain, weather conditions, enemy
and civil considerations Integration.
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1. INTRODUÇÃO

O combate de 4ª geração é caracterizado, cada vez mais, pelo emprego de

tecnologias  avançadas,  pelo  uso  de  aeronaves  remotamente  pilotadas,  pela

presença de ONGs e mídias, e pela velocidade com que as informações do campo

de batalha se propagam. Com isso, Forças Armadas do mundo inteiro têm investido

fortemente na área de desenvolvimento e tecnologia, haja vista sua capacidade de

acelerar o rumo do combate ou até mesmo defini-lo. 

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

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

capacidades operacionais. Alinhado a este pensamento, o Exército Brasileiro (EB)

vem  reformulando  e  atualizando  a  sua  doutrina  militar  terrestre,  especialmente

através das mais recentes publicações de manuais iniciadas no ano de 2014.

O 1º Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, única tropa de Cavalaria orgânica

da Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt) se enquadra nesse contexto de

atualização de sua doutrina de emprego.

O Esqd C Pqdt é um dos braços da Bda Inf Pqdt, principalmente, nas ações

de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de alvos (IRVA), produção

de conhecimento e consciência situacional, sendo de fundamental importância para

o sucesso das missões aeroterrestres.

A  Função  de  Combate  Inteligência  auxilia  no  planejamento,  decisão  e

execução  das  operações  militares.  O  conhecimento  do  terreno,  do  inimigo,  do

ambiente  operacional  e  suas  características  e  considerações civis  permitem aos

Comandantes (Cmt) dos diversos escalões empregar de maneira mais adequada e

precisa sua fração no combate de amplo espectro.

Neste  sentido,  a  Instrução  Provisória  2-33  –  Esquadrão  de  Cavalaria

Paraquedista (BRASIL, 1994),  datada, como visto,  de 1994, figura como um dos

manuais doutrinários que carecem de atualização para um melhor alinhamento com

a  doutrina  militar  terrestre  vigente,  particularmente  na  Função  de  Combate

Inteligência.
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1.1. PROBLEMA 

A IP 2-33,  atualmente,  é  o único  manual  existente  sobre  o  Esqd C Pqdt,

porém apresenta-se defasada, não só sobre a doutrina de emprego da subunidade

paraquedista supracitada, mas também em relação aos seus meios e composição.

Assim sendo, cresce a importância da consecução da presente pesquisa, que

tem como finalidade contribuir para a elaboração do Manual de Campanha para o

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

Em síntese, exprimindo a demanda pela atualização doutrinária existente para

o  Esqd  C  Pqdt,  aponta-se  o  seguinte  problema  de  pesquisa  como  questão

norteadora  deste trabalho:  Quais  são as atualizações em manual  doutrinário,

relativas  à  Função  de  Combate  Inteligência  no  Esquadrão  de  Cavalaria

Paraquedista, que se fazem necessárias para a melhor organização e emprego

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

(BRASIL, 2017a)?

1.2. OBJETIVOS

A  confecção  do  manual  EB70-MC-10.XXX  Esquadrão  de  Cavalaria

Paraquedista,  Capítulo  Função  de  Combate  Inteligência  será  norteada  pelos

objetivos apresentados a seguir. 

1.2.1. Objetivo Geral

Considerando-se o objetivo integrador  relacionado à confecção do manual

EB70-MC-10.XXX Esquadrão de Cavalaria Paraquedista,  este trabalho terá como

objetivo geral analisar a Função de Combate Inteligência no Esquadrão de Cavalaria

Paraquedista, a  fim  de  atualizar  sua  organização  e  emprego  em  proveito  das

Operações Aeroterrestres,  e apresentar uma proposta de atualização harmonizada

no formato de capítulo de manual doutrinário.

1.2.2. Objetivos Específicos 

Apresenta-se a seguir os objetivos específicos desta pesquisa:
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a)  Apresentar  as  características  da  Cavalaria  Paraquedista,  sua  missão,

organização e estrutura.

b) Caracterizar a Função de Combate Inteligência.

c)  Analisar a Função de Combate Inteligência no contexto do emprego do

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista.

d)  Analisar a Função de Combate Inteligência no contexto de emprego das

Tropas Paraquedista do Exército Americano.

e)  Revisar casos históricos relacionados  à Função de Combate Inteligência

em Operações Aeroterrestres

f)  Identificar  lacunas  existentes  em  relação  ao  emprego  da  Função  de

Combate Inteligência no Esquadrão de Cavalaria Paraquedista.

1.3. QUESTÕES DE ESTUDO

Com  objetivo  de  viabilizar  soluções  para  o  problema  supracitado,  foram

estabelecidas as seguintes questões de estudo:

a) Qual é a missão, organização e estrutura do Esqd C Pqdt?

b) Como a Função de Combate Inteligência é utilizada em combate?

c) Como a Função de Combate Inteligência influencia o emprego do Esqd C

Pqdt nas Operações Aeroterrestres?

d) Como a Função de Combate Inteligência  influencia o emprego de Tropas

Paraquedistas do Exércitos Americano em Operações Aeroterrestres?

e)  Quais casos históricos podem ser  utilizados para analisar  a  Função de

Combate Inteligência em Operações Aeroterrestres?

f) Considerando a Função de Combate Inteligência no Esqd C Pqdt, quais são

as lacunas existentes na atual doutrina militar terrestre?

1.4. JUSTIFICATIVA

O Plano Estratégico  do Exército  2020-2023 tem como objetivo  estratégico

número  seis  apresentar  o  estabelecimento  de  uma  doutrina  militar  terrestre

compatível com uma força transformada. A atividade 6.1.1.4 deste Plano é atualizar

as  publicações  doutrinárias  do  Exército  e  contribuir  com  a  atualização  das

publicações doutrinárias do Ministério da Defesa. 
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Dessa  forma,  a presente  pesquisa  tem  a  finalidade  de  apresentar  uma

proposta  do  manual  EB70-MC-10.XXX  Esquadrão  de  Cavalaria  Paraquedista,

Capítulo Função de Combate Inteligência.

A confecção deste manual será estruturada de acordo com a Doutrina Militar

terrestre atual, no intuito de aprimorar as capacidades e formas de emprego do Esqd

C Pqdt, particularmente na Função de Combate Inteligência.
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2. METODOLOGIA

2.1. OBJETO FORMAL DE ESTUDO

A presente pesquisa tem como objeto formal de estudo a Função de Combate

Inteligência no emprego do Esqd C Pqdt nas Operações Aeroterrestres. 

Para tanto, foi identificado a Função de Combate Inteligência como a variável

independente, influenciando o emprego do Esqd C Pqdt no contexto das operações

aeroterrestres, sendo essa a variável dependente. 

O espaço e tempo não serão delimitados, haja vista que será feita também

uma  análise  da  doutrina  de  emprego  de  tropas  paraquedistas  de  exércitos

estrangeiros, bem como de operações militares ao longo da história. 

2.2. AMOSTRA

Com a finalidade de complementar a revisão de literatura da pesquisa, foi

realizado  um questionário  online  sobre  os  meios  do  1ª  Esquadrão  de  Cavalaria

Paraquedista como sensores de inteligência e a relação deles com os fatores do

processo de integração terreno, condições meteorológicas, inimigo e considerações

civis (PITCIC). Este grupo foi composto por  vinte e nove  Oficiais (Of) e Sargentos

(Sgt) de Cavalaria que servem ou já serviram no Esqd C Pqdt ao longo dos últimos

três anos.

Além disso, foi realizada uma entrevista com o antigo e atual comandantes do

1o Esqd C Pqdt, a fim de obter informações concretas de como o Esqd emprega, na

prática, seus meios de IRVA nas operações aeroterrestres. Foi utilizado o processo

de entrevista estruturada, por meio de conversa objetiva. 

Nome Justificativa

BRUNO DE SÃO PAULO NUNES - Maj Comandante do 1o Esqd C Pqdt

no biênio 2019/2020
MATHEUS GASIOROWSKY BILLODRE - Maj Atual Cmt 1o Esqd C Pqdt
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2.3. DELINEAMENTO DA PESQUISA

Trata-se  de  uma  pesquisa  indutiva  visto  que,  a  partir  de  premissas

particulares  obtidas  no  trabalho,  pode-se  tirar  conclusões  gerais.  Quanto  a  sua

natureza, o trabalho é de caráter aplicado, pois visa gerar informação para aplicação

prática, dirigidos a solução de problemas específicos. 

A abordagem foi de forma qualitativa, de acordo com suas subjetividades e

pormenores que não são quantificáveis.  Foi  utilizado o método comparativo para

estudar tropas paraquedistas de outros países, a fim de compreender como eles

empregam seus meios aeroterrestres e utilizam a Função de Combate Inteligência,

proporcionando  subsídios  para  melhor  estruturar  nossa  doutrina  de  emprego  e

utilização dos meios.

Também  foram  empregadas  as  técnicas  de  pesquisa  bibliográfica  e

documental para revisar a literatura atual, principalmente da IP 2-33 – Esquadrão de

Cavalaria  Paraquedista  e  Manuais  de  Campanha  relacionados  à  atividade

aeroterrestre.

Quanto ao seu objetivo, a pesquisa foi em alguns momentos descritiva e em

outros, exploratória,  tendo em vista a necessidade de atender o objetivo integrador

de criação do capítulo Função de Combate Inteligência do manual EB70-MC-10.XXX

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista.

2.4. PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA

As ações realizadas para a busca de dados concentraram-se na pesquisa de

Manuais de Campanha do Comando de Operações Terrestres (COTER), Estado-

Maior do Exército e instruções provisórias, além de monografias, artigos e manuais

estrangeiros sobre operações aeroterrestres, Cavalaria Paraquedista e Função de

Combate Inteligência.

O direcionamento foi a comparação da doutrina de emprego antiga do Esqd C

Pqdt elencado, principalmente, na IP 2-33, com Doutrinas estrangeiras e Manuais

atualizados e até mesmo em fase de elaboração.

Como fontes doutrinárias, para a revisão de literatura, foram estabelecidos os

manuais abaixo descritos.
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Em manuais de 1º nível,  elenca-se como de fundamentos úteis  o EB-MF-

10.102 – Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2019b) e o EB20-MF-3.109 – Glossário

de Termos e Expressões para Uso no Exército (BRASIL, 2018a).

No 2º nível podem ser destacados o EB70-MC-10.223 – Operações (BRASIL,

2017b), o EB70-MC-10.217 – Operações Aeroterrestres (BRASIL, 2017a), o EB 70-

MC-10.222 – Cavalaria nas Operações (BRASIL,  2018b) e o  EB20-MC-10.207 –

Inteligência (BRASIL, 2015).

Em 3º nível, servem como referências o novo o EB 70-MC-10.309 – Brigada

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

Cavalaria  Mecanizado  (BRASIL,  2020a),  o  EB70-MC-10.307  –  Planejamento  e

Emprego da Inteligência Militar (BRASIL, 2016), o C 2-36 – Esquadrão de Cavalaria

Mecanizado (BRASIL, 1982) e a IP 2-33 – Esquadrão de Cavalaria Paraquedista

(BRASIL, 1994).

A estratégia de busca digital para a base de dados concentrou-se no site do

Centro de Doutrina do Exército (CdoutEx) e na Biblioteca digital do Exército. Além

das  palavras  chaves:  ‘’Cavalaria  Paraquedista’’,  ‘’Operações  Aeroterrestres’’,  ‘’

Função de Combate Inteligência’’, e ‘’Emprego da Cavalaria’’.

Como instrumento integrador da discussão será utilizado um fórum do Portal

de Doutrina do Exército que permitirá a colaboração dos demais militares da Força

Terrestre,  bem como o  transbordo da temática  aos especialistas  necessários  ao

debate.

2.5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Inicialmente, foi analisado de forma profunda a IP 2-33 com intuito de extrair

informações,  principalmente,  de  emprego  do  Esqd  C  Pqdt  que  poderiam  ser

aproveitadas de acordo com a nova doutrina vigente.

Após essa análise, foi realizado a coleta de dados dos manuais de campanha,

artigos, monografias, e manuais estrangeiros relacionados a tropas aeroterrestres,

cavalaria paraquedista e Função de Combate Inteligência a fim de produzir material

acerca do assunto no seu estado da arte. 

E, por fim, o questionário e entrevista com militares experientes e possuidores

de  vasto  conhecimento  no  assunto,  complementando  as  informações  e  dados

obtidos.



18

a. Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados nos idiomas português, espanhol, inglês sobre Cavalaria

Paraquedista, Tropas Aeroterrestres e Função de Combate Inteligência.

-  Manuais  de  Campanha,  Instruções  Provisórias  e  Cadernos  de  Instrução

sobre a doutrina de emprego do 1º Esqd C Pqdt.

b. Critérios de exclusão: 

- Manuais de Campanha, IP e Cadernos de Instrução revogados.

- Estudos publicados de fonte duvidosa ou não oficiais.

2.6. INSTRUMENTOS

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram a coleta de dados documental e

bibliográfica,  além de um  questionário  online  e  uma  entrevista  estruturada, ambos

disponibilizados nos apêndices A e B deste trabalho, respectivamente.

A coleta de dados sobre a revisão de literatura já mencionada proporcionou

emitir  conclusões  sobre  a  Função  de  Combate  Inteligência  no  Esqd  C  Pqdt,

contribuindo  em  prol  da  elaboração  dos  capítulos  do  manual  EB70-MC-10.XXX

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista.

O  questionário  e  entrevista  com  militares  experientes  visaram  extrair

informações  sobre  a  Função  de  Combate  Inteligência  no  Esqd  C  Pqdt  nas

operações aeroterrestres, principalmente em relação a doutrina de emprego, forma

de emprego dos novos meios e missão a ser cumprida.

2.7. ANÁLISE DE DADOS

As  pesquisas  bibliográficas  e  documentais  foram  analisadas  de  modo  a

confeccionar um cabedal de conhecimento e informações, e atualizar a doutrina de

emprego com a relação a Função de Combate Inteligência no Esqd C Pqdt. 

O  questionário  foi  realizado  de  forma  objetiva  com  espaço  para

complementações subjetivas. Somado a isso, as entrevistas possibilitaram tabular e

categorizar os dados obtidos, buscando apresentar uma proposta para a resolução

do problema.

A junção dos dados citados proporcionou ferramentas para que o objetivo

integrador  deste trabalho fosse atingido,  sendo elaborado o Capítulo  Função De
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Combate  Inteligência  do  manual  EB70-MC-10.XXX  Esquadrão  de  Cavalaria

Paraquedista.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. O ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA

3.1.1. Características

O 1º Esqd C Pqdt está apto a realizar diferentes tipos de tarefas e atividades

em prol da Bda Inf Pqdt. É uma SU mecanizada cujas principais características são:

mobilidade,  flexibilidade,  proteção blindada,  potência de fogo,  ação de choque e

sistema de comunicações amplo e flexível. 

O Esqd C Pqdt possui grande mobilidade por poder ser aerotransportado ou

lançado  via  paraquedas  e  por  suas  viaturas  possuírem  a  capacidade  de

deslocamento rápido sobre malha rodoviária e de movimento através campo. Sua

flexibilidade advém da sua adaptabilidade aos diferentes panoramas de combate,

pela sua diversidade de armamentos e equipamentos embarcados em suas viaturas,

e  por  seu  sistema  de  comunicações.  Possui  relativa  proteção  blindada,

principalmente  contra  fogo  de  armas  portáteis  e  granadas  de  fragmentos.  A

variedade  de  calibres  e  armamentos  embarcados  nas  viaturas  assegura  uma

adequada potência de fogo ao Esqd C Pqdt que, junto com sua mobilidade e relativa

proteção blindada, proporcionam ação de choque a esta fração de combate. Além de

possuir equipamento rádio em todas suas frações, permitindo, aos comandantes em

todos os níveis coordenar e controlar seus subordinados (BRASIL, 1994).

3.1.2. Possibilidades

O Esqd C Pqdt possui meios suficientes para períodos de combate de até

72h, porém com apoio logístico este tempo pode ser alongado.

Suas principais possibilidades são:

a)  Realizar  reconhecimentos  de  eixos,  área  e  zona,  em  frentes  e
profundidades compatíveis com os meios à sua disposição.
b) Executar missões de segurança, em particular a proteção e a vigilância.
c)  Realizar  operações  ofensivas  e  defensivas  ou  retrógradas,  no
desenvolvimento  das  ações  de  reconhecimento  e  segurança,  ou  como
elemento de economia de forças.
d) Realizar ligações de combate.
e)  Constituir  força  de  segurança  de  área  de  retaguarda  (SEGAR)  em
proveito da Brigada.
f) Receber e planejar o emprego de meios aéreos sob controle operacional.
g) Executar ações contra forças irregulares.
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h) Cumprir missões no quadro de defesa interna.
i)  conduzir  operações de combate sob condições de visibilidade limitada,
com emprego de meios de visão noturna e vigilância eletrônica.
j) Proporcionar limitada defesa AC.
k) Deslocar-se por meios aéreos.
l)  Desembarcar  por  meio  de  lançamento  por  paraquedas  ou  aterragem
(BRASIL, 1994).

3.1.3. Limitações

As principais  limitações do Esqd C Pqdt  estão relacionadas a sua própria

natureza (Pqdt) e aos seus meios de dotação. Quanto ao inimigo, pode-se citar a

vulnerabilidade aos ataques aéreos, aos carros de combate, ao largo emprego de

minas,  armas AC e obstáculos artificiais.  Além dos efeitos das armas e agentes

Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (QBRN), e a fase de reorganização após

o salto. 

Também  é  suscetível  às  condições  meteorológicas  adversas  e  possui

mobilidade restrita em terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, pantanosos e

de vegetação densa.

Em relação aos meios, necessita de apoio de fogo aéreo considerável quando

empregado  em  operações  aeroterrestres  e  depende  da  disponibilidade  de

aeronaves. Após as 72h iniciais de combate, carece de apoio logístico para continuar

durando na ação, especialmente de suprimentos classe I, III, V e IX. Cabe ressaltar,

também,  que  devido  ao  ruído  e  a  poeira  produzidos  pelas  viaturas  nos

deslocamentos,  há  dificuldade  em  manter-se  o  sigilo  desejado,  e  por  possuir

reduzido  efetivo  de  fuzileiros  existe  a  dificuldade  em  manutenção  de  terreno

conquistado (BRASIL, 1994).

3.1.4. Organização e Estrutura

O  Esqd  C  Pqdt  é  dividido  em  Comando  e  Estado-Maior,  um  Pelotão  de

Comando e Apoio (Pel Cmdo Ap) e três Pelotões de Cavalaria Paraquedista (Pel C

Pqdt).
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O  comando  é  formado  pelo  Comandante  do  Esqd  C  Pqdt,  o  qual  é  o

responsável pela administração, emprego e preparo, além de coordenar e controlar

o  Esqd.  Seu  Estado-Maior  por  é  composto  pelos  Oficiais  chefes  de  seção  de

pessoal, inteligência, operações, logística, e Estado-Maior especial.

O Pel Cmdo Ap é responsável por apoiar o esquadrão nas suas atividades

diárias  e  operacionais,  principalmente  no  que  tange  apoio  ao  combate  e  apoio

logístico.  Ele é composto pela seção de comando,  seção de logística, seção de

vigilância terrestre  (Seç Vig Ter),  seção de aeronaves remotamente pilotadas (Seç

ARP) e turma de caçadores (Tu Cçd). 

Na seção de comando estão a turma de comando (Tu Cmdo), a turma de

pessoal (Tu Pes), a turma de inteligência (Tu Intlg), a turma de operações (Tu Op), a

turma logística (Tu Log), a turma de comunicação social e assuntos civis (Tu Com

Soc As Civ) e a turma de planejamento (Tu Plj). 

A seção de logística é formada pela turma de manutenção de viaturas (Tu Mnt

Vtr),  turma de aprovisionamento (Tu Aprov),  turma de saúde (Tu Sau),  turma de

surimento (Tu Sup), turma de manutenção de armamento (Tu Mnt Armt), e turma de

comunicações e informática (Tu Com Infor).

 Além da Seç Vig Ter que possui duas turmas de vigilância terrestre (Tu Vig

Ter), Seç ARP com três Turmas ARP ( Tu ARP), e a Tu Cçd com três equipes de

caçadores ( Eq Cçd).

Figura 1: Organização do Esqd C Pqdt.

Fonte: Brasil, não publicado.
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Os pelotões de cavalaria paraquedista são os elementos de combate do Esqd

C  Pqdt.  São  capazes  de  cumprir  diversos  tipos  de  missões,  principalmente,

operações  de  segurança, ações  comuns,  particularmente  de  reconhecimento,

movimento retrógrado e atuar em proveito da força a qual estiver atuando. Um Pel C

Pqdt é composto pelo grupo de comando, dois grupos de exploradores, uma seção

de mísseis anticarro e uma peça de apoio de morteiro médio 81mm (BRASIL, 1994).

Figura 2: Organização do Pel Cmdo Ap.

Fonte: Brasil, não publicado.
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3.1.5. Missão

O Esqd C Pqdt é a tropa que realiza reconhecimento e segurança da Bda Inf

Pqdt, além de ter a capacidade de atuar na manobra tática e na ação terrestre. Por

isso,  deve  ser  dotado  com meios  que  permitam relativa  proteção  blindada,  boa

mobilidade terrestre e potência de fogo apropriada. 

Na marcha para o combate dentro das operações ofensivas, o Esqd C Pqdt é

o elemento de manobra mais apto a cumprir missões de segurança devido a sua

grande mobilidade. Ele pode desdobrar-se na vanguarda, flancoguarda e retaguarda

do escalão principal.

No  reconhecimento  em  força,  o  Esqd  deve  contar  com  apoio  de  fogo  e

engenharia.  Pode  ser  executado  como  um  ataque  limitado  ou  uma  incursão,

permanecendo  em  contato  ou  ainda  aproveitar  o  êxito,  retrair  ou  apoiar  uma

ultrapassagem.

Figura 3: Organização do Pel C Pqdt.

Fonte: Brasil, não publicado.
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No ataque  em oportunidade,  é  utilizado  como sensor  de  inteligência  para

buscar uma via de acesso coberta que incida no flanco do inimigo e que possua

condições de deslocamento facilitado. Além de estabelecer posições de observação

e  de  bloqueio  sobre  as  vias  de  acesso,  que  direcionam sobre  o objetivo  a  ser

conquistado.

Nas operações defensivas, na defesa de área, o Esqd geralmente estabelece

os Postos Avançados de Combate (PAC) da Bda. Esta operação deve ser realizada

como  uma  ação  retardadora,  utilizando-se  de  contra-ataques  com  apoio  da

engenharia e reforçada por fogos, com a finalidade de provocar o maior desgaste no

inimigo, antes de sua abordagem na  posição defensiva.  Dessa forma o inimigo é

obrigado a desdobrar-se prematuramente ou até mesmo engajar-se decisivamente.

Não tão comum, O Esqd ocupa áreas de segurança com suas respectivas frentes.

Nas operações de coordenação e cooperação com agências, o Esqd pode

participar em operações de garantia da lei e da ordem (GLO), segurança de grandes

eventos, garantia da votação e apuração (GVA), e operações interagências das mais

variadas de acordo com os poderes constitucionais (BRASIL, 2020b).

3.2. FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA

Neste capítulo será abordado a definição da Função de Combate Inteligência

bem como suas principais características. Porém, antes disso deve-se entender o

que é uma função de combate.

As  funções  de  combate  constituem  uma  ferramenta  conceitual  para
relacionar,  agrupar,  descrever  e  coordenar  as  atividades  das  forças
terrestres. Facilita o planejamento e a execução das operações, além da
instrução e do adestramento das unidades no nível tático (BRASIL, 2015a).

Existem 6 funções de combate: Movimento e Manobra, Fogos, Comando e

Controle, Inteligência, Proteção e Logística. Cabe ressaltar que a função de combate

Inteligência permeia e influencia diretamente todas as demais funções.

Conforme o Manual EB20-MC-10.207-Inteligência:

A Função de Combate Inteligência compreende o conjunto de atividades,
tarefas  e  sistemas  inter-relacionados  empregados  para  assegurar
compreensão sobre o ambiente operacional, a ameaça (atuais e potenciais),
os oponentes, o terreno e as considerações civis.  Com base nas diretrizes
do Comandante, normalmente expressas em necessidades de inteligência
(NI),  executa  tarefas  associadas  às  operações  de  Inteligência,
Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA),  (BRASIL, 2015a).
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Ainda,  de acordo com o manual  EB10-MC-10.354-Regimento de Cavalaria

Mecanizado:

As  ações  de  inteligência  têm  o  objetivo  básico  de  identificar  ameaças,
minimizando incertezas e possibilitando o aproveitamento de oportunidades.
A dinâmica  e  a  velocidade  do  combate  moderno  e  os  inúmeros  atores
(estatais  ou  não) que influenciam o espaço  de batalha alteram rápida e
constantemente a situação tática, o que pode afetar diretamente a manobra
do Esqd C Mec, (BRASIL, 2020).

A Função  de  Combate  Inteligência  tem  como  principal  missão  apoiar  o

planejamento, a preparação e a avaliação de todos os tipos de operações. Auxilia na

tomada de decisão do comandante, pois serve de base para o desenvolvimento das

operações em um processo contínuo e dinâmico.

As atividades e tarefas da Função de Combate Inteligência são essenciais

nas operações militares pois produzem informações que apoiam o planejamento,

execução, neutralização de ameaças e principalmente o processo decisório.

O conhecimento gerado é propagado por intermédio dos escalões superiores

e subordinados para todos envolvidos direta e indiretamente no combate, através de

sensores especializados e não especializados.

As principais atividades de inteligência envolvem produção de conhecimento

contínuo, ações de IRVA, busca de ameaças, obtenção da consciência situacional e

da superioridade de informações.

As  tarefas  de  inteligência  destinam-se  a  produzir  e  transmitir  informações

concretas  e  concisas  sobre  o  terreno,  condições  meteorológicas,  inimigo  e

considerações civis (BRASIL, 2015a). 

Na tabela  a  seguir  pode-se verificar  a  relação entre  as  atividades e suas

respectivas tarefas.
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A combinação da função de combate  Inteligência  com as demais  funções

aumenta as capacidades da fração que está operando e fornece ferramentas que,

com essa integração, agregam conhecimentos indispensáveis ao comandante tático.

Tabela 1: Atividades e tarefas da função de combate inteligência. 

Fonte: Manual EB20-MC-10.207, Inteligência.
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3.2.1. Função de Combate Inteligência nas Operações Aeroterrestres

As Operações Aeroterrestres (Op Aet) são caracterizadas pelo emprego de

aeronaves,  seja  para o lançamento aéreo de paraquedistas,  seja  por  aterragem,

visando cumprir missões em objetivos que geralmente estão em ampla profundidade

e  fracamente  defendidos  pelo  inimigo.  Suas  principais  características  são  a

surpresa, modularidade, planejamento integrado a forças de junção, agressividade e

sustentabilidade. É desenvolvida em quatro fases: aprestamento, movimento aéreo,

assalto e operações subsequentes. Seus elementos essenciais de inteligência mais

relevantes são (BRASIL, 2017a):

a) localização, dispositivo, composição, valor, equipamentos, pontos fortes e
fracos da força inimiga, bem como de suas reservas.
b) sistemas de armas de fogo.
c)  localização  de  unidades  de  armas  de  defesa  aérea  do  inimigo  e  de
mísseis.
d) sistema de comando e controle inimigo.
e) efeitos do terreno e condições meteorológicas sobre as operações.
f) quantidade, eixos de deslocamento/suprimento e a direção do movimento
de civis deslocados. 
g) superioridade aérea local (BRASIL, 2016). 

Figura 4: Integração das funções de combate.

Fonte: Manual EB20-MC-10.207, Inteligência.
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As Operações Aeroterrestres se caracterizam por atuar de forma isolada em

território inimigo e longe das tropas amigas. Estes fatores dificultam um esforço de

busca detalhado sobre o inimigo durante a fase de preparação.

3.2.1.1. Antecipação

A antecipação é uma das formas de mitigar as dificuldades que podem vir a

se apresentar na área de operações. A busca constante de dados, em tempos de

paz,  acerca  de  zonas  de  desembarque,  aeródromos,  histórico  meteorológico,

material e doutrina de prováveis adversários servem para alimentar um banco de

dados que poderá ser utilizado no futuro. Reconhecimentos, exploração de fontes de

dados  de  inteligência  (humanas,  imagens  e  sinais),  infiltração  de  elementos  de

forças  especias,  precursores  paraquedistas  e  elementos  de  inteligência  ou

aproveitamento de simpatizantes locais são ferramentas que devem ser utilizadas de

forma a antecipar-se no combate (BRASIL, 2017a).

3.2.1.2. Condições meteorológicas

A avaliação das condições meteorológicas é um fator preponderável nas Op

Aet.  O desembarque  das tropas  paraquedistas,  em larga escala,  requer  que as

aeronaves voem em formação. Portanto, necessitam de visibilidade horizontal para

se orientarem e estarem visual com as outras aeronaves, e visibilidade vertical para

verificar o local de lançamento, pouso e auxílio de solo de elementos precursores,

garantindo  assim  a  segurança  da  operação.  A velocidade  e  direção  do  vento

também influenciam diretamente, de acordo com o tipo de aeronave empregada, e

os próprios paraquedistas quando lançados a porta do avião para sua aterragem

(BRASIL, 2017a).

3.2.1.3. Terreno

A análise do Terreno em rota deve ser realizada de forma meticulosa para

servir de subsídios para o planejamento, tanto do movimento aéreo como da região

de objetivos, a fim de selecionar a melhor zona de desembarque (BRASIL, 2017a).
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3.2.1.4. Inimigo

As informações sobre o inimigo auxiliam o planejamento do movimento aéreo

e  da  defesa  nas  zonas  de  desembarque.  O  estudo  da  doutrina,  meios,  e

capacidades  do  inimigo  influenciam  na  seleção  dos  métodos  e  locais  de

desembarque. As possibilidades do inimigo durante o aprestamento e ao longo das

rotas são relativas à sua capacidade de defesa aeroespacial,  tanto de detecção

como  de  atuação.  Os  principais  elementos  essenciais  de  inteligência  a  serem

coletados são: os equipamentos radar, vetores aéreos e meios antiaéreos inimigos.

Nas áreas de objetivo, ressalta-se a importância do dispositivo, valor, localização e

particularidades do inimigo (BRASIL, 2017a).

3.2.1.5. Considerações Civis

As características culturais da população local na área de operações devem

ser estudadas a fim de diminuir possíveis danos colaterais bem como aumentar o

número de simpatizantes a favor das F Aet. Deve ser realizada uma análise prévia

do grau de apoio ou rejeição presente nas áreas de atuação (BRASIL, 2017a).

3.2.1.6. Contrainteligência

A Contrainteligência é uma necessidade frente a inteligência adversária que

realizará esforços de buscas constantes, visando obter informações das operações,

podendo  acabar  com  um  dos  princípios  primordiais  para  o  êxito  da  missão,  a

surpresa. Portanto com o objetivo de  manter o sigilo da preparação e execução,

algumas medidas pode ser adotadas, como (BRASIL, 2017a):

a) O isolamento das unidades integrantes das F Aet em áreas restritas, até o
desencadeamento ou cancelamento da operação.
b) O desencadear da operação a partir de bases aéreas situadas a uma
profundidade segura em área amiga.
c) O planejamento e a execução de um plano de dissimulação, o qual pode
incluir reconhecimento aéreo simulado sobre regiões distintas da região de
operações, realização de fintas e demonstração e etc.
d)  O estrito  cumprimento  de um plano  de segurança  orgânica  (BRASIL,
2017a).
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3.2.2. Organização da Função de Combate Inteligência na Brigada de Infantaria
Paraquedista

A Agência de Inteligência classe B tem a incumbência de planejar, orientar,

coordenar  e  supervisionar  as  atividades  de  inteligência  nas  áreas  de  sua

responsabilidade.  Dessa  forma,  ela  conduz  a  utilização  dos  meios  de  obtenção

disponíveis,  determinando  prioridades  e  urgência  para  aquisição  dos  dados,

indicando a fonte apropriada a ser utilizada, sempre que possível. Abaixo segue uma

lista das atividades desenvolvidas pela seção de inteligência (BRASIL, 2020b):

a) emprego de tropas para missões de inteligência.
b) Instruções de inteligência
c) levantamento das necessidades de cartas, imagens e estudos.
d) reconhecimento aéreo, fotográfico e visual.
e) reconhecimento aerotático ou por aeronaves remotamente pilotadas.
f) processo de seleção e priorização de alvos.
g) evacuação de não combatentes.
h) influência das instituições civis, das atitudes e atividades das lideranças
civis, da população, da opinião pública, do meio ambiente e das agências
civis.
i) emprego de especialistas de inteligência.
j) atuação dos meios de obtenção que possam ser empregados em favor da
Bda Inf Pqdt. (BRASIL, 2020b).

Cabe ressaltar que todos militares, independente do posto ou graduação, são

sensores  de  inteligência  em  potencial.  Por  muitas  vezes,  dados  isolados  que

parecem não ter relevância,  quando ligados a outros fatos de posse do escalão

superior,  se  tornam  importantes  informações que  podem  definir  o  rumo  das

operações.

3.2.3. Organização da Função de Combate Inteligência no Esqd C Pqdt

O Esqd C Pqdt é a fração orgânica da Bda Inf Pqdt mais apta a realizar ações

de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA). Seus meios

e  capacidades  operativas  são  vocacionados  para  esse  tipo  de  atividade,

contribuindo para o aumento da consciência situacional do escalão superior. 

A Agência de Inteligência classe C é a responsável por planejar, coordenar e

supervisionar as atividades de inteligência desta subunidade. Cabe a essa seção

estabelecer  um  banco  de  dados  sobre  o  ambiente  operacional  e  as  ameaças,

identificar a doutrina utilizada pelo inimigo, identificar as características da área de

operações,  bem  como  as  considerações  civis  e  condições  meteorológicas  que

podem influenciar na operação. Também, coordena o emprego de todos os meios
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orgânicos  de  obtenção  de  dados.  O  Esqd  C  Pqdt  possui  como  sensores  de

inteligência os próprios Pel C Pqdt, Seç Vig Ter, Seç ARP e Tu Cçd. (BRASIL,2020a).

3.2.3.1. Meios Orgânicos de Obtenção de dados

3.2.3.1.1. Pelotão de Cavalaria Paraquedista

Os  três  Pelotões  de  Cavalaria  Paraquedista  contam  com  equipamentos,

materiais, estrutura e organização vocacionados para ações de IRVA, especialmente

de reconhecimento, realizando a coleta de dados na zona de ação, sobre o terreno,

inimigo e atividades humanas.

3.2.3.1.2. Seção de Vigilância Terrestre 

O Pelotão de Comando e Apoio possui a Seção de Vigilância Terrestre com

duas Tu  de radar  de  vigilância  terrestre.  Essas  equipes possuem  radares  de

vigilância  terrestre  (RVT)  que  operam  rastreando,  detectando,  identificando  e

acompanhando alvos terrestres e aéreos a baixa altura. Os RVT vigiam em todas as

direções,  adquirindo  e  localizando  alvos  a  grandes  distâncias  de  dia  e  a  noite.

Quando empregadas com a  câmera  de longo  alcance (CLA)  permitem observar

áreas, identificando visualmente os alvos detectados (BRASIL,2020a). 

O S-2 é o responsável pelo planejamento, coordenação e controle da Seç Vig

Ter, podendo empregar tanto de forma centralizada em qualquer parte da zona de

ação  do  Esqd  ou  descentralizado  sob  controle  dos  pelotões.  De  acordo  com o

Manual  EB70-MC-10.354-Regimento  de  Cavalaria  Mecanizado,  os  RVT  e  CLA

podem ser empregados para:

a) vigiar a Z Aç, em 360º ou em setores definidos, para a coleta de dados
sobre as forças amigas e inimigas;
b) apoiar e refinar a capacidade dos Pel C Mec na aquisição, identificação e
acompanhamento  de  alvos  e  do  OA na  ajustagem e  condução  de  tiros
indiretos;
c) vigiar áreas restritas;
d) manter vigilância sobre rotas de aproximação de helicópteros e outras
aeronaves inimigas, a baixa altura;
e)  manter  Obs  permanente,  de  dia,  à  noite  e  sob  diversas  condições
climáticas;
f)  aumentar  a  capacidade  de  reconhecimento  e  de  vigilância  pela
observação de áreas além do alcance visual;
g) auxiliar no controle das peças de manobra, especialmente em operações
noturnas,  localizando-as  e  alertando-as  sobre  atividades Ini  próximas  às
suas posições ou ao longo dos seus Itn e E Prog;
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h) confirmar alvos detectados por outros meios de busca e Vig eletrônica; e
i)  aumentar  a  efetividade  e  a  possibilidade  de  sobrevivência  dos
exploradores e fuzileiros, quando desembarcados, mantendo-os informados
da situação e localização do inimigo (BRASIL, 2020a).

A emissão  de  ondas  eletromagnéticas  e  sua  sensibilidade  às  ações  de

bloqueio da guerra eletrônica inimiga tornam o RVT detectável pelo inimigo, podendo

denunciar  sua  posição.  O  RVT,  além  de  estar  sujeito  as  condições  climáticas,

necessita de visada direta para obtenção de dados, podendo existir áreas de sombra

em seu setor de vigilância (BRASIL,2020a). 

Conforme Manual EB70-MC-10.354 Regimento de Cavalaria Mecanizado:

Nas operações de segurança e ações de reconhecimento, em função de
suas  características  (áreas  extensas  e  poucos  dados  sobre  terreno  e
inimigo), o emprego de RVT e CLA é muito útil para suprir deficiências e
acelerar  a  construção  da  consciência  situacional.   Nas  operações  de
segurança  e  ações  de  reconhecimento,  as  Tu  Vig  Ter  devem ter  como
missões, particularmente:
a) vigiar a faixa de terreno entre a F Seg e a tropa coberta ou protegida;
b) manter o contato com o inimigo, pela observação;
c) antecipar  deslocamentos de elementos de reconhecimento do inimigo,
reduzindo a possibilidade de que o Rgt e grosso sejam surpreendidos;
d) detectar, localizar e identificar elementos inimigos infiltrados na A Seg;
e) vigiar áreas não cobertas pelos P Obs ou não percorridas pelas patrulhas,
na linha de segurança da F Vig;
f)  ampliar  a  capacidade  de  vigilância  dos  Pel  C  Mec,  intensificando  e
aprofundando a observação sobre as principais Via A do inimigo; e
g) cobrir áreas não patrulhadas, identificar infiltração de forças inimigas e
acompanhar o deslocamento de comboios na A Seg da F Def AR,(BRASIL,
2020a).

3.2.3.1.3. Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas

A seção de aeronaves remotamente pilotadas (Seç ARP), orgânicas do Pel C

Ap, possuem três turmas de aeronaves deste tipo. É  empregada para observar e

coletar  dados  à  distância  além  da  visada  direta,  podendo  antecipar-se  às

modificações  do  combate.  Sua  capacidade  de  sobrevoar  áreas  inimigas

diuturnamente  e fornecer  informações em tempo real,  ampliam a capacidade de

ações de IRVA do Pel C Pqdt.

De acordo com o EB70-MC-10.354 Regimento de Cavalaria Mecanizado:

As  Aeronaves  do  Gp  ARP,  em  função  de  sua  autonomia,  poderão  ser
empregadas para:
a)esclarecer a situação tática, de forma contínua, de dia e à noite, obtendo
informações  em  tempo  real  sobre  inimigo,  terreno  e  condições
meteorológicas nas áreas de responsabilidade e de interesse do Rgt;
b) identificar P Obs, Z Reu, posições de armas automáticas, AC e de Cçd
Ini;
c)  levantar as ameaças existentes em extensas áreas do terreno, cobrindo
espaços  vazios  (não  cobertos  pelas  frações  das  SU  de  manobra),
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aumentando  a  proteção  à  tropa  desdobrada  e  negando  ao  inimigo  a
surpresa;
d) atualizar cartas topográficas, imagens de satélites e fotografias aéreas;
e) realizar Rec, buscando os EEI com mais rapidez e segurança; e
f)  detectar,  localizar,  discriminar  e,  em alguns casos,  identificar  alvos de
interesse da tropa.

A Seç ARP é coordenada, controlada e seu emprego planejado pelo S-2 em

conjunto com o S-3.  É utilizada quando há urgência na obtenção de informações,

quando a informação é crucial para o prosseguimento da missão e quando a área

que  necessita  ser  monitorada  ou  reconhecida  tem  elevado  risco  para  o

reconhecimento terrestre. Suas principais limitações são os efeitos das condições

climáticas, sua autonomia e alcance (BRASIL,2020a).

A Seç ARP pode ser empregada centralizada sob controle do Cmt, em toda

zona de ação do Esqd ou de forma descentralizada, com suas Tu ARP distribuídas

para os Pel de manobra.

Ainda  o  manual  EB70-MC-10.354  Regimento  de  Cavalaria  Mecanizado

explica que:

Nas operações de segurança e ações de reconhecimento, as ARP devem
ter como missões, particularmente:
a)  coletar informações de forma antecipada sobre um ponto, eixo, área ou
zona a ser reconhecida, fornecendo dados sobre o terreno e o inimigo à sua
frente,  ou complementando o reconhecimento terrestre  e  proporcionando
maior agilidade no cumprimento de suas missões;
b) realizar o Rec e vigilância na faixa de terreno entre a força de segurança
e a tropa coberta ou protegida ou à frente dos PAC, PAG ou da P Rtrd;
c) manter o contato com o inimigo, por meio da observação;
d) esclarecer a situação tática, obtendo informações contínuas e em tempo
real  sobre  as  atividades  do  inimigo,  seu  valor,  organização,  natureza  e
direção e deslocamento, com vistas a identificar suas intenções e evitar que
o Rgt e o grosso sejam surpreendidos, (BRASIL, 2020a).

3.2.3.1.4. Turma de Caçadores

A Tu de Cçd, orgânica do Pel C Ap, é composta por três Eq Cçd, podendo ser

empregada  tanto  de  forma  centralizada  em  prol  do  Esqd,  como  de  forma

descentralizada em reforço ou apoio direto aos Pel de manobra.

A missão principal da Tu Cçd é o Ap F contra alvos críticos, porém, pode ser

utilizada como sensor de inteligência a fim de coletar dados, monitorar regiões de

interesse para inteligência (RIPI) e proporcionar informações sobre o inimigo terreno

e condições meteorológicas (BRASIL,2020a).

A Tu Cçd tem a capacidade de conduzir fogos de apoio de artilharia, aéreo e

naval, tornando-se um multiplicador de combate no teatro de operações. 
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Os Cçd podem ser infiltrados tanto por meios terrestres, a pé ou viatura, como

por meios aeromóveis e aeroterrestres, expandindo o raio de ação do Esqd C Pqdt.

3.3. A  FUNÇÃO  DE  COMBATE  INTELIGÊNCIA  NO  EMPREGO  DE  TROPAS
PARAQUEDISTAS DO EXÉRCITO AMERICANO

3.3.1. Função De Combate Inteligência

Conforme o  Manual  americano  ADP 2-0  Intelligence,  de  julho  de  2019,  a

Função  de  Combate  Inteligência  é  a  relação  entre  os  sistemas  e  tarefas  que

proporcionam  o  entendimento  do  terreno,  condições  meteorológicas,  inimigo,

considerações civis e outros fatores relevantes do ambiente operacional baseados

no tipo de operação realizada.

O comandante é o principal responsável por conduzir as operações a qual

estiver  inserido,  como também determinar  o  esforço  de busca dos meios que o

apoiam.  Todos  fazem parte  da  função  de  combate  inteligência  e  contribuem de

formas diferentes na coleta de dados.

As  tarefas  da  função  de  combate  inteligência  estão  inter-relacionadas  e

necessitam  da  participação  de  todos.  Elas  facilitam  a  compreensão  sobre  o

ambiente  operacional  e  são  desenvolvidas  de  forma  simultânea.  As  tarefas  da

função de combate inteligência são (EUA, 2019):

a)  Fornecer  suporte  de  inteligência:  a  tarefa  de  gerar  conhecimento  de
inteligência sobre um ambiente operacional, facilita as futuras operações de
inteligência e adapta a força.
b) Apoiar a compreensão situacional: a tarefa de fornecer informações  de
inteligência aos comandantes ajuda a obtenção de uma compreensão clara
do estado atual da força em relação à ameaça e outros aspectos relevantes
do ambiente operacional.
c)  Realizar  coleta  de  informações:  a  tarefa  de  sincronizar e  integrar o
planejamento e a emprego de sensores, bem como os sistemas que estão
em apoio direto às operações atuais e futuras.
d)  Fornecer  suporte  de  inteligência  às  operações  de  busca  de  alvos  e
informação: a tarefa de fornecer ao comandante, informações e apoio de
inteligência para o direcionamento a fim de alcançar efeitos letais  e não
letais sobre as ameaças (Tradução nossa, EUA, 2019).

3.3.2. As variáveis da Operação

As variáveis da Operação fornecem informações relevantes que o escalão

superior usa para compreender, visualizar e descrever o ambiente operacional. As
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variáveis  são  política,  militar,  economia,  social,  informacional,  infraestrutura,

ambiente físico e tempo. Após o recebimento da missão ou ordem de alerta,  os

comandantes filtram as informações relevantes e se concentram em seis variáveis –

missão,  inimigo,  terreno  e  condições  meteorológicas,  tropas  e  apoio  disponível,

tempo e considerações civis. A Função de Combate inteligência é fundamental na

análise das variáveis operacionais, pois muitas vezes proporciona o contexto crítico

e  a  compreensão  cultural  necessária  para  apoiar  o  planejamento  e  facilitar  a

consciência situacional (EUA, 2019).

3.3.2.1. Missão

A missão de uma Força Aeroterrestre é cercar o inimigo através do fogo e

movimento  para  destruí-lo,  capturá-lo,  ou  repelir  seu  ataque  pelo  combate

aproximado e contra-ataque. Geralmente,  as missões necessitam da conquista e

defesa de objetivos e do terreno a sua volta. Nos assaltos aeroterrestres, o princípio

de guerra surpresa é primordial para o sucesso das operações. (EUA, 2019).

3.3.2.2. Inimigo

Os comandantes analisam todas as informações disponíveis para determinar

a situação do inimigo. Os seguintes fatores são considerados:

- Moral, liderança e prováveis intenções do inimigo.
- Capacidades do inimigo.
- Táticas inimigas.
-  Prováveis reações do inimigo a um ataque aerotransportado. O inimigo
que pode reagir mais rápido representa uma ameaça imediata. O inimigo
que  pode  causar  o  maior  dano  ou  impedir  a  força  aerotransportada  de
cumprir sua missão representa a ameaça mais significativa.
-  Reservas  inimigas  e  organizações  paramilitares  (gendarmaria,  polícia,
guardas de fronteira e milícia) e sua capacidade de mobilização e reação.
- Capacidade do inimigo de conduzir atividades de guerrilha, partidária ou
sabotagem  e  as  atividades  do  inimigo  em  relação  a  população  local
(Tradução nossa, EUA, 2015).

3.3.2.3. Terreno e Condições Meteorológicas

O terreno e as condições meteorológicas influenciam diretamente a missão e

são  inseparáveis.  A análise  desse  fator  é  contínua  e  envolve  as  características
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naturais e as realizadas pela ação do homem, bem como, os efeitos climáticos sobre

essas características (EUA, 2019). 

Nas  operações  aeroterrestres  devem  ser  consideradas  a  observação  e

campos de tiro,  eixos  de aproximação,  terrenos de vital  importância,  cobertas e

abrigos e obstáculos. 

Posteriormente, deve ser realizada a análise dos seguintes fatores: 

-  Zonas  de  lançamento  e  pouso  para  fornecer  subsídios  para  o
planejamento. No entanto, não devem influenciar a seleção dos objetivos e
das cabeças de ponte aérea.
- O alcance máximo dos fogos diretos e indiretos, com ênfase nas áreas que
podem ser preparadas com apoio de engenharia.
-  Os eixos de aproximação que podem ser explorados pelo inimigo para
destruir os meio aéreos. Este fator tem grande peso na escolha dos locais
de lançamento do assalto aeroterrestre.
-  Terrenos-chave  que  possam  determinar  como  a  força  aérea  melhor
defenderá a área em profundidade.
- Observação e campos de tiro amigos e inimigos, particularmente por fogos
indiretos e armas anticarro.
- Cobertas e abrigos para os deslocamentos e ocupações.
-  Os  efeitos  das  condições  meteorológicas  devem  ser  verificados  nas
formações de voo, visibilidade horizontal e vertical, apoio aéreo aproximado,
tráfego, logística pessoal,  equipamento e plataformas aéreas tripuladas e
não tripuladas (Tradução nossa, EUA, 2015).

3.3.2.4. Tropas e Apoio disponível

Todos os meios orgânicos, recebidos e em apoio, devem ser considerados

para o planejamento e execução da operação. O Exército avalia as capacidades e

limitações da Força Terrestre componente enquadrada na operação, bem como a F

Ae  avalia  se  o  apoio  aéreo  será  suficiente  para  o  cumprimento  da  missão  e

coordena, em conjunto com a Marinha, a disponibilidade e viabilidade de apoio das

armas navais, e apoio do corpo de fuzileiros navais (EUA, 2015).

3.3.2.5. Tempo disponível

O tempo é  determinante  em qualquer  tipo  de operação.  O tempo entre o

escalão  de  assalto  e  os  escalões  subsequentes  deve  ser  considerado,  além da

quantidade de tempo da ligação entre os escalões e reorganização (EUA, 2015).
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3.3.2.6. Considerações Civis

A descrição das características das considerações civis, antes do recebimento

da  missão,  baseia-se  no  acrônimo  AECOPE  (área,  estrutura,  capacidades,

organização, pessoal e eventos). No entanto, após o recebimento da missão, são

utilizadas diversas fontes de inteligência, incluindo informações públicas, a fim de

aumentar o grau de consciência situacional das tropas inseridas na operação (EUA,

2019).

Os principais fatores analisados são: religião e costumes, política e afiliações

tribais, apoio de governos, líderes políticos e militares, massa de manobra e apoio às

forças norte-americanas. A seleção das áreas de objetivo, zonas de lançamento e de

pouso, bem como o estabelecimento de cabeças de ponte aérea e operações de

acompanhamento são influenciadas pelas considerações civis (EUA, 2015).

3.3.3. Campo de Batalha de Múltiplos Domínios

A relação entre os domínios terrestre, marítimo, aéreo, espacial,  ciberespacial

e informacional requerem uma compreensão transversal do ambiente operacional.

Os comandantes devem entender as capacidades e vulnerabilidades tanto amigas

como inimigas para poderem selecionar as melhores janelas de oportunidades, uma

vez que esses domínios  necessitam de uma coordenação e integração de forma

conjunta.  A inteligência  tem  um  papel  decisivo  na  facilitação  da  percepção  da

consciência  situacional  em  todos  os  domínios,  necessitando  de  tempo  e

capacidades  significativas.  A  constante  evolução  tecnológica  e  a  rapidez  das

informações,  particularmente  no  campo ciberespacial,  requerem novos  requisitos

que  necessitam  estar  interligados  aos  demais  domínios  para  o  sucesso  das

operações (EUA, 2019).

3.3.4. Tendência

As tendências  sempre  afetaram os  ambientes  operacionais.  A disputa  por

recursos, escassez de água, desigualdade social, taxas de natalidade em declínio

aumentam a probabilidade de futuros conflitos.  A população continuará migrando

para países ou locais que ofereçam melhores serviços e condições de vida. O uso
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dos meios de comunicação,  em todos os níveis,  para  distorcer  fatos  através de

desinformação  e  propagandas  enganosas  possibilitam  que  se  criem  ambientes

operacionais onde há agitação, violência e incerteza, proporcionando vantagens aos

controladores da informação (EUA, 2019).

3.3.5. Centro de Operações Conjuntas de Inteligência

A responsabilidade de planejar, coordenar e conduzir a preparação geral de

inteligência conjunta do ambiente operacional é da chamada J-2 (2ª seção conjunta).

Além de  apoiar  a  tomada de  decisão,  identificando  e  analisando  os  centros  de

gravidade do inimigo, bem como suas capacidades, limitações, vulnerabilidades e

intenções no transcorrer do combate. 

O Centro de Operações Conjuntas de Inteligência é a célula de inteligência da

força-tarefa  conjunta  responsável  por  analisar  de  forma  completa  as  ameaças

terrestres,  aéreas,  marítimas  e  espaciais.  Igualmente,  elabora  produtos  de

inteligência  de  forma  a  buscar  e  explorar  fontes  de  inteligência  interagências  e

multinacionais. Esta célula integra os produtos de inteligência de todos os escalões,

realizando  uma  análise  sistemática  com todos  aspectos  relevantes  do  ambiente

operacional a fim de apoiar o planejamento e o processo decisório (EUA, 2015).

3.4. CASOS HISTÓRICOS

Neste  Capítulo foram analisados dois casos históricos,  nos quais tiveram o

emprego  de  tropas  paraquedistas  e  a  Função  de  Combate  Inteligência  foi

evidenciada.

3.4.1. Operação Market Garden

A Operação Market Garden foi uma das maiores Operações Aeroterrestres da

história. Ocorrida na Segunda Guerra Mundial por parte dos aliados, entre os dias 17

e 25 de setembro de 1944, tinha como objetivo conquistar um conjunto de pontes na

região dos Países Baixos sob controle dos alemães, a fim de abrir passagem para

as tropas blindadas seguirem para a Alemanha através do rio Reno. 
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As principais pontes estavam sobre o rio Mossa,  Waal  e o baixo Reno.  A

manobra  foi  inicialmente  concebida  pelo  Marechal  Montgomery  e  acatada  pelos

aliados. A operação Market era composta pelo 1º Exército Aerotransportado com

tropas americanas, inglesas e polonesas. Já a Operação Garden era composta pelo

XXX Corpo inglês. 

Inicialmente, a operação foi bem-sucedida, haja vista que havia pouca defesa

antiaérea e as condições meteorológicas eram boas. Porém, com o passar dos dias,

os aliados, principalmente nas cidades de Nijimegen e Arnhen, foram surpreendidos

pelo alto poder de fogo das tropas blindadas inimigas. 

Após um combate acirrado e sangrento, a ponte de Nijimegen foi dominada.

Em contrapartida,  as  tropas  britânicas  não  resistiram aos  ataques  das  Divisões

Panzer e iniciaram sua retirada da cidade de Arnhem, não logrando êxito em seu

objetivo inicial de entrar em solo germânico e pôr fim à guerra. Ressalta-se que, em

parte, a operação das tropas paraquedistas obteve resultado com a conquista das

pontes na cidade de Grave, Nijmegen e no canal Mossa-Wall, porém a Operação

Market-Garden como um todo falhou (KRISTOSCHEK, 2020).

É  importante  salientar  que  a  Inteligência  aliada  levantou  erroneamente  o

número de alemães nos objetivos planejados,  acreditando que eles estariam em

plena retirada e que não enfrentariam resistência. As poucas informações sobre o

inimigo e a natureza das tropas na região (tropas blindadas)  contribuíram para o

insucesso da operação.  Esta falha na Função de Combate Inteligência levou as

tropas  paraquedistas  a  sofrerem  pesadas  baixas  e  não  conseguirem  realizar  a

esperada  junção  com  as  tropas  blindadas  aliadas,  além  da  constatação  da

deficiência  das  unidades  de  infantaria  paraquedistas  contra  unidades  blindadas.

Pode-se  observar  com  este  relato  que  a  inexistência  de  tropas  de  C  Pqdt

dificultaram o reconhecimento e a segurança do escalão superior.

3.4.2. Operação Northern Delay

A Operação Northern Delay, ocorrida em 26 de março de 2003, no norte do

Iraque, foi um assalto aeroterrestre da 173ª Brigada Paraquedista norte-americana,

composta por 964 militares, para garantir o controle de um aeródromo em Bashur e

assim abrir uma nova frente contra o Iraque. 
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A decisão de realizar uma cabeça de ponte aérea no aeroporto abandonado

de Bashur ocorreu em virtude dos Turcos negarem aos EUA o uso do seu território

para  o  deslocamento  das  tropas  norte-americanas,  e  por  sua  localização  ser

relativamente próxima à base aérea dos americanos no sul da Europa. Inicialmente,

foi lançada uma equipe de precursores a fim de realizar a ligação com os elementos

de forças especiais que já estavam na posição e preparar a zona de lançamento. As

condições da pista não permitiam o pouso das aeronaves, sendo este mais um fator

que fortaleceu a decisão de realizar um assalto aeroterrestre. 

Foram realizadas duas passagens aéreas,  a  primeira  lançando veículos  e

materiais,  e  a  segunda,  as  tropas.  Após  15  horas,  toda  a  Brigada  já  havia  se

reorganizado e apresentava a área de pouso em condições de receber o restante da

tropa e do material  por aerotransporte.  Após três dias, as tropas já estavam em

condições de conduzir missões subsequentes, além de realizarem reconhecimento

fora da área da cabeça de ponte aérea. A 173ª Brigada Pqdt  não fez parte dos

principais  combates  contra  as  forças  iraquianas,  porém foi  de  vital  importância,

dividindo as forças inimigas. Seu principal entrave foi em Kirkuk, onde propiciou um

ambiente de estabilização e segurança, evitando que a cidade se tornasse uma área

para  posição  defensiva  inimiga.  Com  a  abertura  de  uma  segunda  frente  e  a

realização de ataques aéreos, o exército iraquiano foi se enfraquecendo, perdendo

seu poder relativo de combate até sucumbir diante das forças americanas e curdas.

A operação  Northern Delay atestou que as operações aeroterrestres ainda

são aplicáveis e úteis nos dias atuais, sendo um vetor do combate que acelera o

ritmo das operações em prol de atingir o ponto decisivo do combate. Cabe destacar,

também, que a aquisição de novas viaturas Humvee deram mobilidade e relativa

proteção  blindada  aos  americanos,  aumentando  suas  capacidades  táticas  e

diversificando  os  tipos  de  missões  cumpridas  pelas  tropas  paraquedistas,

principalmente nas ações comuns de reconhecimento. Possuíam duas ARP Dragon

Eye,  cujo pequeno volume e  simplicidade de operação o  transformaram em um

multiplicador das capacidades de executar ações de Inteligência, Reconhecimento,

Vigilância e Aquisição de alvos (IRVA), inerentes a Função de Combate Inteligência. 

As  aeronaves  C-17  também  foram  de  extrema  importância,  pois

proporcionaram o lançamento de grande quantidade de paraquedistas,  viaturas e

demais  materiais, evidenciando um meio capaz de mudar rapidamente o rumo do

combate (NETO, 2017).
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS

Este capítulo tem a finalidade de expor os dados obtidos através da pesquisa

bibliográfica, questionário e entrevistas relativos a Função de Combate Inteligência

na organização e emprego do Esqd C Pqdt.

É evidente que a IP 2-33: Instruções Provisórias –  Esquadrão de Cavalaria

Paraquedista, de 1994, encontra-se desatualizada de acordo com a doutrina militar

terrestre atual do Exército Brasileiro e que o 1º Esqd C Pqdt carece de um manual

de  campanha  compatível  com  seu  emprego  no  cenário  atual  de  operações

aeroterrestres.

Durante  a  revisão  bibliográfica  e  documental,  tanto  de  manuais  nacionais

como estrangeiros, em particular, os norte-americanos, constatou-se a importância

do emprego do Esqd C Pqdt e seus meios como sensor de inteligência em proveito

das operações aeroterrestres. Observou-se, também, que ambos Exércitos utilizam

a  função  de  combate  inteligência  nas  operações  aeroterrestres,  em  processos

similares, no apoio à decisão.

O questionário foi respondido por Oficiais e Sargentos da arma de Cavalaria

que servem ou serviram no 1º Esquadrão de Cavalaria Paraquedista nos últimos três

anos. Dentre os vinte e nove respondentes constam: oito Capitães, sete Tenentes,

dois 1º Sgt, sete 2º Sgt e cinco 3º Sgt.. As principais funções executadas por estes

militares  foram:  Cmt  de  Pel,  Adjunto  de  Pel  e  Cmt  de  grupo/fração.  Serão

apresentados  os  gráficos  do  questionário  para  o  melhor  entendimento  dos

resultados.

As respostas referentes a Seç Vig Ter, constataram que 96,6% dos militares

acreditam que  este  meio  de  sensoriamento  é  muito  importante  nas  Operações

executadas pelo Esqd C Pqdt. Sobre os fatores do PITCIC e sua importância no

emprego  desta  Seç,  os  participantes  julgaram  que  o  Inimigo,  com  93,1%  das

respostas, é o mais relevante, reforçando a análise de que os radares de vigilância

terrestre aumentam as capacidades de IRVA do Esqd, principalmente rastreando e

detectando ameaças terrestres e aéreas à baixa altura. 
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Gráfico 1: Grau de importância da Seç Vig Ter nas operações.

Fonte: O autor

 

Gráfico 2: Fatores do PITCIC mais significativos no emprego da Seç Vig Ter.

Fonte: O autor  

Com relação a Seç ARP, 96,6% responderam que esta é muito importante nas

diversas operações que o Esqd C Pqdt participa. Inimigo (75,9%) e Terreno (58,6%)

foram os fatores mais votados, pelos participantes, como os mais significativos na

atuação  desta  seção.  Verifica-se,  portanto,  que  a  ampliação  da  capacidade  de

observação além da visada direta, a identificação de ameças antes de ser visto e a
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análise do ambiente operacional de forma precisa, tornam a Seç ARP um meio de

inteligência indispensável ao Cmt do Esqd C Pqdt.

Gráfico 3: Grau de importância da Seç ARP nas operações.

Fonte: O autor

Gráfico 4: Fatores do PITCIC mais significativos no emprego da Seç ARP.

Fonte: O autor

Sobre a Tu Cçd, 82,8% responderam que as Eqp Cçd são muito importantes

para o emprego do Esqd C Pqdt nas Operações aeroterrestres. Os militares também

apontaram que os fatores Inimigo (96,6%), Terreno (58,6%) e Considerações Civis

(48,8%) são os mais relevantes no emprego da Seç ARP, corroborando a avaliação

de que este meio é multifuncional, atuando tanto como apoio de fogo contra alvos
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críticos, tanto como sensor de inteligência,  observando,  monitorando e coletando

informações sobre as ameaças e ambiente operacional.

Gráfico 5: Grau de importância da Tu Cçd nas operações.

Fonte: O autor  

Gráfico 6: Fatores do PITCIC mais significativos no emprego da Tu Cçd.

Fonte: O autor  

As respostas do questionário evidenciaram que a Seç Vig Ter, a Seç ARP e a

Tu Cçd são imprescindíveis  para  obtenção de dados e aumento  da consciência
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situacional  do  Cmt  de  Esqd,  auxiliando  sobremaneira  no  processo  decisório,  no

planejamento, preparação e execução das diversas missões.

Foram  realizadas  duas  entrevistas,  com  os  Majores  São  Paulo  e

Gasiorowsky, antigo e atual comandantes do 1º Esqd C Pqdt, respectivamente. As

perguntas foram relacionadas, especialmente, sobre a melhor forma de emprego das

Seç Vig ter, Seç ARP e Tu Cçd nas operações realizadas pelo Esqd C Pqdt e sobre

os fatores do PITCIC.  As respostas proporcionaram ferramentas e conhecimento

para formulação do novo capítulo de manual, sobretudo no que se refere a Função

de  Combate  Inteligência  no  emprego  dos  meios  de  sensoriamento  que  o  Esqd

possui nas operações aeroterrestres.

A  revisão  dos  casos  históricos  evidenciou  a  importância  da  função  de

combate inteligência na utilização de seus meios de sensoriamento no planejamento

e  peculiaridades  de  uma  operação  aeroterrestre.  Na  Operação  Market  Garden

verificou-se que ações sem o apoio das ferramentas que a inteligência proporciona

podem  gerar  consequências  irreversíveis  no  teatro  de  operações.  A  Operação

Northern Delay constatou que as operações aeroterrestres têm, ainda, a capacidade

de mudar rapidamente o curso de uma batalha, bem como da relevância de se ter

um  constante  avanço  tecnológico  de  seus  meios  e  materiais,  tornado-os

multiplicadores de ações de IRVA. 
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5.  CONCLUSÃO

O desenvolvimento da presente pesquisa possibilitou realizar uma análise da

função de combate Inteligência no Exército Brasileiro e Norte-americano, bem como

estudos  de  casos  e  das  capacidades  e  possibilidades  das  tropas  de  cavalaria

paraquedista,  apontando  para  uma  necessidade  de  preenchimento  de  lacunas

doutrinárias referentes a Inteligência no Esqd C Pqdt.

A Função de Combate Inteligência influencia diretamente o emprego do Esqd

C Pqdt nas operações aeroterrestres, principalmente em relação ao planejamento,

preparação e execução de suas missões. A constante atualização de informações,

através  de  todos  seus  sensores  de  inteligência,  sobre  o  ambiente  operacional,

ameças, e considerações civis, auxiliam o processo decisório dos Comandantes em

todos os níveis. Cabe ressaltar que, a integração da Função de Combate Inteligência

com as demais funções é essencial para o sucesso de qualquer tipo de operação.

O Exército Americano trabalha de forma muita similar ao Exército Brasileiro

quanto  ao  emprego  da  Função  de  Combate  Inteligência  em  operações

aeroterrestres.  As  responsabilidades  e  divisões  das  Agências  de  Inteligência

facilitam o fluxo de informações e por conseguinte o planejamento das operações, se

assemelhando às do EB. Os fatores Terreno, Condições Meteorológicas, Inimigo e

Considerações Civis do PITCIC Norte-americano forneceram mais conhecimento e

instrumentos para melhor atender ao objetivo integrador deste trabalho. 

A revisão dos casos históricos das Operações aeroterrestres Market Garden e

Northern Delay serviu para exemplificar como a Função de Combate Inteligência

interfere no rumo dos conflitos e as consequências que ela é capaz de provocar,

tanto  positivamente  como  negativamente.  Portanto,  o  emprego  de  tropas

paraquedistas torna-se um ponto decisivo e de inflexão no teatro de operações.

Considerando as lacunas existentes na atual doutrina militar terrestre sobre a

Função  de  Combate  Inteligência  no  Esqd  C  Pqdt,  foi  possível,  através  desta

pesquisa,  produzir  material  necessário  a  fim  de  preencher  estes  espaços  e

prosseguir no processo de atualização das publicações doutrinárias do Ministério da

Defesa e do Exército Brasileiro.

Portanto,  é  mister  que  seja  feito  um  esforço  coletivo,  no  sentido  de

confeccionar um produto da maneira mais apropriada e atualizada com a doutrina

militar  terrestre em vigor  para o 1º  Esquadrão de Cavalaria Paraquedista.  Desta
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maneira, o Esqd terá uma base sólida conceitual e as ferramentas necessárias para

melhor empregar o Esqd C Pqdt em operações aeroterrestres. 

Por  fim,  segue,  como  apêndice  C,  uma  proposta  do  capítulo  Função  de

Combate Inteligência do manual de Esquadrão de Cavalaria Paraquedista.
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APÊNDICE A – Questionário

O presente questionário é ferramenta do trabalho de conclusão de curso da

ESAO  do  Capitão  de  Cavalaria  Armando  MIOTTO  com  o  tema  "  A Função  de

Combate Inteligência no Esqd C Pqdt ". A partir desse trabalho e das informações

colhidas  com a experiência  profissional  dos  entrevistados,  será  confeccionado  o

Capítulo sobre a Função de Combate Inteligência para compor o novo Manual do

Esqd C Pqdt.

O questionário tem como público-alvo, prioritariamente, os oficiais e sargentos

de Cavalaria que já serviram ou servem no Esqd C Pqdt. 

Sua  participação  é  extremamente  importante,  tendo  em  vista  que  sua

colaboração poderá alterar ou ratificar a proposta do capítulo citado, assim como o

futuro adestramento e emprego do Esqd C Pqdt.

FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA

Conforme o manual  10.207 – Inteligência, a função de combate inteligência

compreende  o  conjunto  de  atividades,  tarefas  e  sistemas  inter-relacionados

empregados  para  assegurar  compreensão  sobre  o  ambiente  operacional,  as

ameaças (atuais e potenciais),  os oponentes, o terreno e as considerações civis.

Suas tarefas  estão associadas  às  operações  de  Inteligência,  Reconhecimento,

Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA).

PROCESSO  DE  INTEGRAÇÃO  TERRENO,  CONDIÇÕES  METEOROLÓGICAS,

INIMIGO E CONSIDERAÇÕES CIVIS (PITCIC).

Conforme o manual 10.307 – Planejamento e Emprego da Inteligência Militar,

PITCIC  é  o  processo  cíclico  de  caráter  gráfico  que  permite,  mediante  análise

integrada,  a  visualização  de  como o  terreno,  as  condições  meteorológicas  e  as

considerações civis condicionam as próprias operações e as do inimigo, fornecendo

dados  reais  e  efetivos  para  auxiliar  a  tomada  de  decisões  adequadas.  É  um

processo de apoio ao Exame de Situação, particularmente durante a montagem das

linhas de ação.
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NOVA PROPOSTA DE QCP DO ESQD C PQDT

A nova proposta  de QCP do Esqd C Pqdt  inclui  uma seção de vigilância

terrestre (Seç  Vig  Ter) com duas turmas de vigilância terrestre (Tu Vig Ter), uma

seção de aeronaves remotamente pilotadas (Seç ARP) com três Turmas ARP (Tu

ARP), e  uma turma de caçadores (Tu Cçd) com três equipes de caçadores ( Eq

Cçd).

QUESTIONÁRIO

1. Qual o posto/graduação do senhor?

___________________________

2. Qual função exerce/exerceu no Esqd C Pqdt?

(  ) Comandante do Esqd

(  ) Sub Cmt Esqd

(  ) Chefe de Seção

(  ) Cmt Pel

(  ) Cmt de Grupo/Fração

(  ) Outra: _______________________

3. A Seç Vig Ter opera, por meio de suas Tu Vig Ter. Esses equipamentos

reforçam a capacidade de busca de informes dos equipamentos de IRVA do Pel

C  Pqdt,  rastreando,  detectando,  identificando  e  acompanhando  alvos

terrestres  e  aéreos  a  baixa  altura.  Diane  do  exposto,  qual  o  grau  de

importância  que  o  senhor  avalia  sobre  o  emprego  da  Seç  Vig  Ter  nas

operações do Esqd C Pqdt?

(  ) 1 – Não é importante

(  ) 2

(  ) 3

(  ) 4

(  ) 5 – Muito importante
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4.  Qual/Quais dos fatores do PITCIC o senhor julga ser(em) o(s) mais

importante(s) no emprego da Seç Vig Ter nas operações do Esqd C Pqdt? (É

possível marcar mais de uma opção)

(  ) Terreno

(  ) Condições meteorológicas

(  ) Inimigo

(  ) Considerações Civis

5.  A  Seç  ARP  opera  aeronaves  remotamente  pilotadas,  que  têm

capacidade de observação além da linha de visada direta. A coleta de informes

precisos  a  grande  distância  possibilita  ao  Esqd  C  Pqdt  antecipar-se  às

mudanças na situação tática e no ambiente operacional . Diante do exposto,

qual o grau de importância que o senhor avalia sobre o emprego da Seç ARP

nas operações do Esqd C Pqdt?

(  ) 1 – Não é importante

(  ) 2

(  ) 3

(  ) 4

(  ) 5 – Muito importante

6.  Qual/Quais dos fatores do PITCIC o senhor julga ser(em) o(s) mais

importante(s)  no emprego da Seç ARP nas operações do Esqd C Pqdt? (É

possível marcar mais de uma opção)

(  ) Terreno

(  ) Condições meteorológicas

(  ) Inimigo

(  ) Considerações Civis

7.  A Tu  Cçd  é  empregada  na  busca  de  dados  de  inteligência.  Suas

equipes, enquanto cumprem sua missão precípua de Ap F contra alvos críticos

para  o  Esqd,  pode  colaborar  com  o  sistema  de  inteligência,  observando,

coletando e fornecendo informações detalhadas sobre o inimigo. Diante do
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exposto, qual o grau de importância que o senhor avalia sobre o emprego da

Tu Cçd nas operações do Esqd C Pqdt?

(  ) 1 – Não é importante

(  ) 2

(  ) 3

(  ) 4

(  ) 5 – Muito importante

8.  Qual/Quais dos fatores do PITCIC o senhor julga ser(em) o(s) mais

importante(s)  no  emprego  da  Tu  Cçd  nas  operações  do  Esqd  C  Pqdt?  (É

possível marcar mais de uma opção)

(  ) Terreno

(  ) Condições meteorológicas

(  ) Inimigo

(  ) Considerações Civis

9.   Como  o  senhor  avalia  a  importância  da  função  de  combate

inteligência no emprego do Esqd C Pqdt em operações?

(  ) 1 – Não é importante

(  ) 2

(  ) 3

(  ) 4

(  ) 5 – Muito importante

10.  Caso o  senhor  queira  acrescentar  alguma consideração,  utilize  o

espaço abaixo.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Agradeço  a  colaboração  e  coloco-me  à  disposição  para  esclarecimentos

através dos seguintes contatos:

Armando Miotto (Capitão de Cavalaria – AMAN 2012)
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APÊNDICE B – Entrevista

1. Quais são os principais tipos de operação desempenhados pelo Esqd C

Pqdt?

2. Como o senhor acredita que seja a melhor forma de emprego da Seç Vig

Ter nas operações realizadas pelo Esqd C Pqdt?

3. Como o senhor acredita que seja a melhor forma de emprego da Seç ARP

nas operações realizadas pelo Esqd C Pqdt?

4. Como o senhor acredita que seja a melhor forma de emprego da Tu Cçd

nas operações de realizadas  pelo Esqd C Pqdt?

5. Dentre os fatores do (PITCIC) Terreno, Condições meteorológicas, Inimigo

e  Considerações  Civis.  Qual/Quais  o  senhor  considera  preponderante(s)  no

planejamento e emprego do Esqd C Pqdt? Justifique.
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APÊNDICE C – Proposta de Capítulo de Manual

8. FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA

8.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

8.1.1. A  função  de  combate  inteligência  compreende  o  conjunto  de  atividades,

tarefas  e  sistemas  inter-relacionados  empregados  para  assegurar  compreensão

sobre o ambiente operacional, as ameaças (atuais e potenciais), os oponentes, o

terreno e as considerações civis. 

8.1.2. Com  base  nas  diretrizes  do  Comandante,  normalmente  expressas  em

necessidades  de  inteligência  (NI),  executa  tarefas  associadas  às  operações  de

Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA). 

8.1.3. As  ações  de  inteligência  têm  o  objetivo  básico  de  identificar  ameaças,

minimizando  incertezas  e  possibilitando  o  aproveitamento  de  oportunidades.  A

dinâmica e a velocidade do combate moderno e os inúmeros atores (estatais ou não)

que influenciam o espaço de batalha alteram rápida e constantemente a  situação

tática, o que pode afetar diretamente a manobra do Esqd C Pqdt. 

8.1.4. A função de combate Inteligência é muito mais que a simples obtenção de

dados e informações. É um processo contínuo que integra a análise da informação

com  o  desenvolvimento  das  operações,  de  maneira  que  se  possa  visualizar  e

entender a situação. 

8.1.5. A missão  da  função  de  combate  Inteligência  é  apoiar  o  planejamento,  a

preparação, a execução e a avaliação de todos os tipos de operações. Portanto, o

papel  mais  importante  que  desempenha  é  o  de  servir  de  base  para  o

desenvolvimento  das  operações,  apoiando  o  processo  decisório,  numa atividade

contínua e dinâmica.

8.1.6. Tem  por  objetivo  satisfazer  as  necessidades  de  conhecimento  para  o

Comando,  possibilitando  o  planejamento  e  a  condução  das  operações.  Suas

atividades  são  permanentes  e  se  desenvolvem  desde  o  tempo  de  paz,

materializando-se  no  Ciclo  de  Inteligência  -  Orientação,  Obtenção,  Produção  e

Difusão.

8.1.7. O Ciclo de Inteligência Militar é definido como uma sequência ordenada de

atividades, segundo a qual dados são obtidos e conhecimentos são produzidos e
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colocados à disposição dos usuários de forma racional e eficaz, envolvendo direta e

indiretamente todos os integrantes da força.

8.1.8. Mais informações sobre os princípios e o ciclo  da inteligência poderão ser

obtidas  nos  manuais  EB20-MF-10.107  Inteligência  Militar  Terrestre  e  EB20-MC-

10.207 Inteligência.

8.2. ORGANIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA NO ESQD C PQDT

8.2.1. O Esqd C Pqdt é a fração orgânica da Bda Inf Pqdt mais apta a realizar ações

de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA). Seus meios

e  capacidades  operativas  são  vocacionados  para  esse  tipo  de  atividade,

contribuindo para o aumento da consciência situacional do escalão superior. 

8.2.2. Turma de Inteligência

8.2.2.1. A  Turma  de  Inteligência  é  a  responsável  por  planejar,  coordenar  e

supervisionar as atividades de inteligência desta subunidade. 

8.2.2.2. O  Chefe da Turma de Inteligência é o principal assessor do Cmt  Esqd C

Pqdt para os assuntos de inteligência e é o responsável  por orientar,  coordenar,

produzir e por difundir os conhecimentos de inteligência.

8.2.2.3. A Turma  de  Inteligência deve  coordenar  o  emprego  de  todos  os  meios

orgânicos de obtenção de dados (RVT, CLA, ARP, Cçd, Pel  C Pqdt) e também os

recebidos do Esc Sp.  Deve ainda estabelecer  a  prioridade e  a  urgência  para  a

obtenção desses dados, especificando a fonte mais adequada, sempre que isso for

possível.

8.2.2.4. A relação a seguir  exemplifica algumas das atividades cuja coordenação

pela seção de inteligência é necessária ao planejamento:

a) emprego de tropas para missões de inteligência;

b) instruções de inteligência;

c) levantamento das necessidades de cartas, imagens e estudos;

d) reconhecimento aéreo, fotográfico e visual;

e) reconhecimento aerotático ou por aeronaves remotamente pilotadas;

f) processo de seleção e priorização de alvos;

g) evacuação de não combatentes;



59

h) influência das instituições civis, das atitudes e atividades das lideranças civis, da

população, da opinião pública, do meio ambiente e das agências civis;

i) estruturas de especialistas de inteligência empregadas;

j) solicitação de apoio de meios de obtenção de dados existentes no teatro ou área

de operações, 

k) atuação dos meios de obtenção que possam ser empregados em favor da Bda Inf

Pqdt; e

l) Plano de Obtenção do Conhecimento da Bda Inf Pqdt.

8.2.2.5. Como principal assessor de inteligência do Cmt Esqd C Pqdt, cabe ao Chefe

da Turma de Inteligência:

a) estabelecer  um  banco  de  dados  que  compreenda  todas  as  informações

relevantes sobre o ambiente operacional e as ameaças;

b) identificar as características da área de operações, incluindo as considerações

civis, que influenciarão as nossas operações e as do inimigo;

c) estabelecer a área de interesse, de acordo com as diretrizes do Cmt;

d) levantar e consolidar as NI;

e) monitorar  e  difundir  previsões  contínuas  sobre  as  condições  meteorológicas,

determinando as suas influências nas operações correntes e planejadas;

f) identificar os riscos existentes na área de operações, incluindo riscos de doenças

e materiais industriais tóxicos;

g) identificar  as  características  do  ambiente  informacional  que  poderão  ser

influenciadas pelas operações do inimigo;

h) determinar a doutrina e TTP empregados pelo inimigo;

i) identificar  as  possibilidades  do  inimigo,  suas  matrizes  doutrinárias  e  apoiar  a

dentificação dos alvos altamente compensadores;

j) determinar  as  diversas linhas  de ação possíveis  do  inimigo,  antecipando  suas

ações, capacidades e situações futuras;

k) integrar  as  informações  do  Processo  de  Integração  Terreno,  Condições

Meteorológicas, Inimigo e Considerações Civis (PITCIC) ao exame de situação;

l) planejar, em conjunto com todos os Oficiais do EM, as atividades de Inteligência,

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA); e

m) coordenar os trabalhos dos meios de obtenção de dados do Esqd C Pqdt.

8.3. MEIOS ORGÂNICOS DE OBTENÇÃO DE DADOS



60

8.3.1. Pelotão de Cavalaria Paraquedista

8.3.1.1. Para a busca de dados, o Cmt Esqd C Pqdt vale-se prioritariamente de seus

três Pel C Pqdt, que, por terem organização, estruturas, treinamento e equipamentos

de  IRVA desenvolvidos  especificamente  para  as  ações  de  reconhecimento,  são

tropas aptas a percorrerem a zona de ação, na busca de informes sobre o inimigo, o

terreno e as atividades humanas.

8.3.2. Seção de vigilância terrestre e Observação

8.3.2.1.  A Seção de Vigilância Terrestre e Observação, orgânica do Pel  C Ap, é

composta  pelo  Grupo  de  Vigilância  Terrestre  e  pelo  Grupo  de  Aeronaves

Remotamente Pilotadas. Esses dois grupos contam com equipamentos que podem

obter imagens da área de operações em tempo real, contribuindo para a produção

do conhecimento, de acordo com as NI elencadas pelo Cmt Esqd. Esses materiais

devem ser lançados prioritariamente com o Esqd C Pqdt no escalão precursor.

8.3.2.2. Grupo de Vigilância Terrestre

8.3.2.2.1. O Gp Vig Ter opera por meio de suas duas turmas de radar de vigilância

terrestre, através dos RVT que possui. Esses equipamentos podem estar associados

a  uma câmera  de  longo  alcande  (CLA),  e reforçam a  capacidade  de  busca  de

informes  dos  equipamentos  de  IRVA  do  Pel  C  Pqdt,  rastreando,  detectando,

identificando e acompanhando alvos terrestres e aéreos a baixa altura.

8.3.2.2.2. Os  RVT  executam  vigilância,  podendo  adquirir,  classificar,  localizar,

rastrear e exibir graficamente alvos em terra ou baixa altura, a grande distância, de

dia e de noite.

8.3.2.2.3. As CLA permitem observar setores, possibilitando identificar visualmente,

analisar e acompanhar alvos terrestres a grande distância, de dia e de noite

8.3.2.2.4. A possibilidade de vigiar, com grande eficácia, profundas faixas do terreno

permite que os RVT e as CLA reforcem as capacidades de IRVA dos Pel C  Pqdt,

sobretudo em ações estáticas, como na ocupação de P Bloq e Z Reu.

8.3.2.2.5. O emprego do Gp Vig Ter é planejado, coordenado e controlado pelo Ch

Tu Intlg,  que  poderá  centralizar  as  Peç RVT sob  seu  controle  direto,  ocupando

postos de observação em qualquer parte da Z Aç Esqd ou descentralizá-las para que

fiquem sob controle dos Pel C Pqdt em suas Z Aç. 

8.3.2.2.6. Os RVT e CLA da Gp Vig Ter poderão ser empregados para:
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a) vigiar a Z Aç, em 360º ou em setores definidos, para a coleta de dados sobre as

forças amigas e inimigas;

b) apoiar  e  refinar  a  capacidade  dos  Pel  C  Pqdt na  aquisição,  identificação  e

acompanhamento de alvos e do OA na ajustagem e condução de tiros indiretos;

c) vigiar áreas restritas;

d) manter vigilância sobre rotas de aproximação de helicópteros e outras aeronaves

inimigas, a baixa altura;

e) manter Obs permanente, de dia, à noite e sob diversas condições climáticas;

f) aumentar a capacidade de reconhecimento e de vigilância pela observação de

áreas além do alcance visual;

g) auxiliar  no  controle  das  peças  de  manobra,  especialmente  em  operações

noturnas,  localizando-as  e  alertando-as  sobre  atividades  Ini  próximas  às  suas

posições ou ao longo dos seus Itn e E Prog;

h) confirmar alvos detectados por outros meios de busca e Vig eletrônica; e

i) aumentar a efetividade e a possibilidade de sobrevivência dos Pel C Pqdt, quando

desembarcados, mantendo-os informados da situação e localização do inimigo.

j) Monitorar RIPI

8.3.2.2.7. Fatores a serem considerados pelo Ch Tu Intlg antes do emprego do Gp

Vig Ter:

a) a emissão de ondas eletromagnéticas do RVT é detectável pelo inimigo, o que

pode denunciar as operações e comprometer a manobra;

b)  a sensibilidade do RVT a ações de bloqueio da GE inimiga;

c) a necessidade de visada direta para que o RVT e a CLA detectem o alvo, sendo

possível a existência de áreas de sombra no setor de vigilância designado;

d) as condições climáticas; e

e) a situação tática.

f) O acondicionamento dos RVT dentro das aeronaves para o lançamento.

8.3.2.2.8. As  principais  limitações  dos  RVT e  das  CLA são  a  vulnerabilidade  às

ações de GE Ini (MAGE e MAE) e à necessidade de visada direta para a obtenção

de dados.

8.3.2.2.9.  O emprego de RVT e CLA é muito útil para suprir deficiências e acelerar a

construção  da  consciência  situacional,  principalmente  em  operações  com  áreas

extensas e com poucos dados sobre terreno e inimigo.

8.3.2.2.10. As Tu Vig Ter, geralmente são empregadas para:
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a) vigiar  faixas de terreno  à frente das posições ou cobrindo flancos expostos e

brechas no dispositivo;

b) manter o contato com o inimigo, pela observação;

c) antecipar deslocamentos de elementos de reconhecimento do inimigo, reduzindo

a possibilidade de que o Esqd seja surpreendido;

d) detectar, localizar e identificar elementos inimigos infiltrados;

e) vigiar áreas não cobertas pelos P Obs ou não percorridas pelas patrulhas; e

f) ampliar a capacidade de vigilância dos Pel C Pqdt, intensificando e aprofundando

a observação sobre as principais Via A do inimigo; 

8.3.2.3. Grupo de aeronaves remotamente pilotadas

8.3.2.3.1. O  Gp  ARP,  orgânica  do  Pel  C  Ap,  possui  três  Tu  ARP  que  operam

aeronaves remotamente pilotadas com capacidade de observação além da linha de

visada direta. A coleta de informes precisos a grande distância possibilita ao Esqd C

Pqdt antecipar-se às mudanças na situação tática e no ambiente operacional.

8.3.2.3.2. O emprego das ARP complementa e amplia as capacidades de IRVA dos

Pel  C  Pqdt,  em função da possibilidade de sobrevoar  zonas hostis  tanto  de dia

quanto  à  noite.  Tipicamente,  as  aeronaves  são  utilizadas  para  obtenção  de

informações em tempo real sobre o inimigo, terreno e condições meteorológicas e

para observação de objetivos e aquisição de alvos além da capacidade orgânica dos

Esqd C Pqdt.

8.3.2.3.3. As  considerações  neste  manual dizem  respeito  às  possibilidades  de

emprego de ARP de uma forma geral. Os conceitos devem ser adaptados aos meios

disponíveis,  que podem não apresentar  atributos de raio de ação,  autonomia ou

altitude  de  operação  suficientes  para  cumprir  todo  o  rol  de  possibilidades  aqui

exposto.  As ARP,  de  acordo com seus atributos,  estão grupadas nas categorias

constantes do manual EB70-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre

8.3.2.3.4. O Ch Tu Intlg coordena e controla o Gp ARP e planeja seu emprego em

conjunto com  o  Ch Tu Op. Considerada a categoria das aeronaves que o grupo

opera, seus meios tornam-se particularmente importantes quando:

a) o objetivo que caracteriza o EEI a ser respondido é muito profundo, frente ao

tempo disponível ou a urgência na obtenção das informações;

b) a resposta ao EEI buscado é crucial para o prosseguimento da missão; e
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c) existem  posições  inimigas  conhecidas  na  Z  Aç,  que  elevam  o  risco  para  o

reconhecimento terrestre.

8.3.2.3.5. Ao planejar o emprego da Gp ARP, o  Ch Tu Intlg deve considerar,  em

relação às ARP:

a) a adequação do meio ao tipo de informes que se deseja obter sobre o inimigo, o

terreno e atividades humanas;

b) a conveniência do emprego, uma vez que a detecção das aeronaves pelo inimigo

pode denunciar as operações e comprometer a manobra;

c) as limitações de tempo de voo e alcance, em função da categoria da aeronave;

d) as condições climáticas; e

e) a situação tática.

8.3.2.3.6. O  Ch Tu Intlg pode empregar  o Gp ARP diretamente sob seu controle,

operando em toda a Z Aç do Esqd ou descentralizar suas Tu SARP para os Pel de

manobra.

8.3.2.3.7. As Aeronaves  do Gp ARP,  em função de sua autonomia,  poderão ser

empregadas para:

a) esclarecer  a  situação  tática,  de  forma  contínua,  de  dia  e  à  noite,  obtendo

informações em tempo real sobre inimigo, terreno e condições meteorológicas nas

áreas de responsabilidade e de interesse do Esqd;

b) identificar P Obs, Z Reu, posições de armas automáticas, AC e de Cçd Ini;

c)  levantar as ameaças existentes em extensas áreas do terreno, cobrindo espaços

vazios (não cobertos pelas frações dos Pel de manobra), aumentando a proteção à

tropa desdobrada e negando ao inimigo a surpresa;

d) atualizar cartas topográficas, imagens de satélites e fotografias aéreas;

e) realizar Rec, buscando os EEI com mais rapidez e segurança; e

f) detectar, localizar, discriminar e, em alguns casos, identificar alvos de interesse da

tropa.

8.3.2.3.8. Os dados e informes obtidos pelas aeronaves do Gp ARP poderão auxiliar

os  comandantes,  em  todos  os  níveis,  na  ratificação  ou  retificação  de  seu

planejamento para qualquer tipo de ação ou operação.

8.3.2.3.9. O emprego  das Tu  ARP  torna-se  bastante  vantajoso  para  suprir

deficiências e maximizar possibilidades dos elementos de manobra,  principalmente

em operações com áreas extensas e com poucos dados sobre terreno e inimigo.

8.3.2.3.10. AsTu ARP geralmente são empregadas para:
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a) coletar informações de forma antecipada sobre um ponto, eixo, área ou zona a ser

reconhecida,  fornecendo  dados  sobre  o  terreno  e  o  inimigo  à  sua  frente,  ou

complementando o reconhecimento terrestre e proporcionando maior agilidade no

cumprimento de suas missões;

b) reconhecer e vigiar  faixas de terreno  à frente das posições ou cobrindo flancos

expostos e brechas no dispositivo;

c) manter o contato com o inimigo, por meio da observação;

d) esclarecer  a  situação  tática,  obtendo  informações  contínuas  e  em tempo real

sobre  as  atividades  do  inimigo,  seu  valor,  organização,  natureza  e  direção  de

deslocamento, com vistas a identificar suas intenções e evitar que o Esqd  seja

surpreendido;

e) detectar,  localizar  e  identificar  elementos  inimigos  de  reconhecimento,

observadores de artilharia e morteiros, caçadores, RVT, equipes operando ARP à

frente da linha de segurança e, dependendo da situação, posições dos elementos de

manobra e do Ap F do 1º escalão;

f) detectar, localizar e identificar elementos inimigos infiltrados ou em condições de

se infiltrar;

g) realizar  a  vigilância  de  áreas entre  os  P Obs,  cobrindo áreas do terreno não

observadas pelos P Obs ou áreas não percorridas pelas patrulhas, particularmente

em missões de larga frente;

h) ampliar  a  capacidade  de  vigilância,  aprofundando  a  observação  sobre  as

principais Via A do inimigo;

i) levantar  informes  que  possam  orientar  ou  auxiliar  a  ação  da  força  de

contrarreconhecimento, orientando o seu deslocamento, indicando alvos e alertando

sobre emboscadas e situação do inimigo; e

j) acompanhar o deslocamento de comboios, aterragens ou desembarques de F Aet

ou Amv.

k) Monitorar RIPI

8.3.3. Turma de Caçadores

8.3.3.1. A Tu de Cçd, orgânica do Pel C Ap, é composta por uma Eq Cçd, podendo

ser  empregado  tanto  de  forma  centralizada  em  prol  do  Esqd  como  de  forma

descentralizada em reforço ou apoio direto aos Pel de manobra. 
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8.3.3.2. O Ch Tu Intlg pode empregar a Tu Cçd para busca de dados de inteligência.

Essa seção, enquanto cumpre sua missão precípua de Ap F contra alvos críticos

para  o  esquadrão,  pode  colaborar  com  o  sistema  de  inteligência,  observando,

coletando e fornecendo informações detalhadas sobre o inimigo, terreno e condições

meteorológicas, além de monitorar RIPI.

8.3.3.3. A Tu Cçd tem a capacidade de conduzir fogos de apoio de artilharia, aéreo e

naval, tornando-se um multiplicador de combate no teatro de operações.

8.3.3.4. Os Cçd podem ser infiltrados tanto por meios terrestres, a pé ou viatura,

como por meios aeromóveis e aeroterrestres, expandindo o raio de ação do Esqd C

Pqdt.

8.3.4. Outros Meios

8.3.4.1. Todos os integrantes do Esqd C Pqdt estão inseridos na atividade de busca

de informes sobre o inimigo, terreno e atividades humanas. Para isso, todos devem

conhecer  os  Elementos  essenciais  de  Informação  (EEI)  estabelecidos  para  a

operação e, todos os informes obtidos por um militar devem ser participados com

rapidez  e  precisão  ao  comandante  imediato.  Os  Pel,  por  sua  vez,  têm  a

responsabilidade de participar ao EM do Esqd dados e conhecimentos obtidos sobre

o inimigo, a fim de contribuir para a consciência situacional do comando.



66

8.4. CONSCIÊNCIA  SITUACIONAL  E  ELEMENTOS  ESSENCIAIS  DE

INTELIGÊNCIA

8.4.1. A consciência  situacional  é  a  perfeita  sintonia  entre  a  situação  real  e  a

situação  percebida  pelo  Cmt  Esqd  C Pqdt e  seu  EM.  A percepção  precisa  dos

fatores  e  condições  que  afetam  a  execução  da  atividade  em que  o  Esqd está

empenhado  permite  ao  Cmt  precaver-se  da  surpresa  e  antecipar  ações,

empregando seus meios na medida certa e no momento e locais decisivos.

8.4.2. A utilização dos meios orgânicos de inteligência contribui para a  consciência

situacional do Cmt  Esqd, pois permite entender os atores e ameaças presentes e,

também,  acompanhar  em  tempo  real  as  constantes  alterações  do  ambiente

operacional.  De  posse  desses  conhecimentos,  o  comandante  terá  subsídios

robustos para frequentemente reavaliar sua situação e focar sua atenção à frente,

adiantando-se ao inimigo.

Figura 5: Calco de Situação de uma C Pnt Ae com uma sugestão de distribuição dos 

meios IRVA do Esqd C Pqdt.
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8.4.3. Para  melhor  contribuir  para  a  obtenção  da  consciência  situacional,  é

importante que a função de combate inteligência permeie as demais, pois todos os

participantes  do  ambiente  operativo  são  fontes  de  dados  que,  com  a  devida

integração, produzem conhecimentos de significativo valor para o Esqd C Pqdt.

8.4.4. A  consciência  situacional  exige  conhecimentos  sobre  as  dimensões  do

ambiente operacional, sobre as nossas forças e sobre as possibilidades da ameaça

enfrentada.  Para produzir  esses conhecimentos,  é necessário  dispor de algumas

informações imprescindíveis, elencadas sob a forma de EEI. São dados específicos

que o comandante necessita, em um determinado momento, para correlacionar com

outros  conhecimentos  já  disponíveis,  de  forma  a  compor  um  quadro  claro  da

situação e contribuir com seu processo decisório.

8.4.5. Os EEI traduzem as NI da mais elevada prioridade. Informações referentes às

possibilidades  do  inimigo  ou  características  da  área  de  operações  que  tenham

significativo impacto na missão do Esqd ou que determinem a seleção ou o descarte

de uma L Aç levantada para o cumprimento da missão, deverão ser elencadas como

um EEI.

8.4.6. Os  EEI  podem  se  originar  tanto  da  avaliação  do  Cmt,  quanto  ser  a  ele

propostos pelo S-2, após o estudo de situação do EM. É prerrogativa do Cmt Esqd

estipular, modificar ou cancelar os EEI.

8.4.7. A natureza e a quantidade de EEI variam de acordo com o tipo e a fase da

operação em vigor e a disponibilidade de conhecimentos de inteligência. Entretanto,

ao se  determinar  os  EEI,  deve-se ter  em mente  a  necessidade de atender  aos

princípios  da  objetividade,  oportunidade,  precisão  e  relevância.  Uma  quantidade

excessiva de EEI a serem buscados pode atrapalhar o andamento da manobra e

gerar  uma  massa  de  informações  irrelevantes,  que  não  contribuem  para  a

consciência situacional e o cumprimento da missão.

8.4.8. Os EEI mais comuns nas operações aeroterrestres são:

a) localização, dispositivo, composição, valor, equipamentos, pontos fortes e fracos

da força inimiga, bem como de suas reservas.

b) sistemas de armas de fogo.

c) localização de unidades de armas de defesa aérea do inimigo e de mísseis.

d) sistema de comando e controle inimigo.

e) efeitos do terreno e condições meteorológicas sobre as operações.
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f) quantidade, eixos de deslocamento/suprimento e a direção do movimento de civis

deslocados. 

g) superioridade aérea local. 

8.5. O  PROCESSO  DE  INTEGRAÇÃO  TERRENO,  CONDIÇÕES

METEOROLÓGICAS, INIMIGO E CONSIDERAÇÕES CIVIS (PITCIC)

8.5.1. O PITCIC é um processo cíclico  de caráter  gráfico que permite,  mediante

análise integrada, a visualização de como o terreno, as condições meteorológicas,

inimigo e as considerações civis condicionam as nossas próprias operações e as do

inimigo. É um processo de apoio ao exame de situação, que fornece dados reais

para auxiliar a tomada de decisões adequadas, particularmente durante a montagem

das linhas de ação.

8.5.2. Apesar de o oficial de inteligência do Esqd ser o responsável pela condução

do PITCIC, tal  processo exige a participação de todos os membros do EM para

proporcionar dados para subsidiar a montagem das linhas de ação.

8.5.3. O PITCIC integra  todo o  processo de condução das operações terrestres,

desde  a  identificação  dos  conhecimentos  necessários  até  o  apoio  ao  processo

decisório,  sendo  revisado  e  atualizado  durante  a  execução  das  operações.  Os

conhecimentos  que  não  estão  disponíveis  são  identificados  durante  o  PITCIC e

servem para orientar os esforços dos meios de obtenção de dados existentes no

Esqd C Pqdt.

8.5.4. Maiores informações sobre o PITCIC poderão ser obtidas no manual EB70-

MC-10.307 Planejamento e Emprego da Inteligência Militar.

8.6. INIMIGO

8.6.1. Os  dados  e  conhecimentos  referentes  ao  inimigo  em rota  servem para  o

planejamento do movimento aéreo e da defesa das áreas de aprestamento final. Os

referentes à região de objetivos influenciam na seleção dos métodos e dos locais de

desembarque, além de outras necessidades essencialmente terrestres.

8.6.2. As possibilidades do inimigo durante o aprestamento da Força e ao longo das

rotas  estão  relacionadas  diretamente  a  sua  capacidade  de  defesa  aeroespacial,

representada por sua capacidade de detecção, de processamento e de atuação.
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8.6.3. A formulação dos EEI tem como base a localização,  as características,  as

possibilidades e as limitações dos seguintes meios do inimigo:

a) equipamentos radar;

b) vetores aéreos; e

c) meios antiaéreos.

8.6.4. Dentre as possibilidades do inimigo que recebem ênfase na área de objetivos,

além  das  vinculadas  à  defesa  aeroespacial,  sobressaem-se  as  relacionadas  ao

emprego de tropas mecanizadas e blindadas (valor, localização, prazo de reforço

etc).

8.6.5. Dados  e  conhecimentos  relativos  aos  campos  econômico,  político  e

psicossocial da área de operações podem ter grande relevância, particularmente nas

operações com maior duração e nas com objetivos psicológicos.

8.6.6. Os comandantes analisam todas as informações disponíveis para determinar

a situação do inimigo. Os seguintes fatores são considerados:

a) Moral, liderança e prováveis intenções do inimigo.

b) Capacidades do inimigo.

c) Táticas inimigas.

d) Prováveis reações do inimigo a um ataque aerotransportado. O inimigo que pode

reagir mais rápido representa uma ameaça imediata. O inimigo que pode causar o

maior dano ou impedir a força aerotransportada de cumprir sua missão representa a

ameaça mais significativa.

e) Reservas inimigas e organizações paramilitares (gendarmaria, polícia, guardas de

fronteira e milícia) e sua capacidade de mobilização e reação.

f) Capacidade  do  inimigo  de  conduzir  atividades  de  guerrilha,  partidária  ou

sabotagem e as atividades do inimigo em relação a população local.

8.7. TERRENO

8.7.1. Os dados e os conhecimentos referentes ao terreno em rota servem para o

planejamento do movimento aéreo. Os referentes à região de objetivos permitem,

entre outras, a seleção conjunta das zonas de desembarque.

8.7.2. Nas  operações  aeroterrestres  devem  ser  consideradas  a  observação  e

campos de tiro,  eixos  de aproximação,  terrenos de vital  importância,  cobertas e

abrigos e obstáculos.
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8.7.3. Posteriormente, deve ser realizada a análise dos seguintes fatores: 

a) Zonas de lançamento e pouso para fornecer subsídios para o planejamento. No

entanto,  não devem influenciar a  seleção dos objetivos e das cabeças de ponte

aérea.

b) O  alcance  máximo  dos  fogos  diretos  e  indiretos,  com ênfase  nas  áreas  que

podem ser preparadas com apoio de engenharia.

c) Os eixos de aproximação que podem ser explorados pelo inimigo para destruir os

meios aéreos. Este fator tem grande peso na escolha dos locais de lançamento do

assalto aeroterrestre.

d) Terrenos-chave que possam determinar como a força aérea melhor defenderá a

área em profundidade.

e) Observação  e  campos  de  tiro  amigos  e  inimigos,  particularmente  por  fogos

indiretos e armas anticarro.

f) Cobertas e abrigos para os deslocamentos e ocupações.

8.8. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

8.8.1. Visibilidade Horizontal e Vertical

8.8.1.1. O  desembarque  em  massa  de  Tr  Aet  requer  o  voo  em  formações

compactas, para as quais a referência visual entre as aeronaves é imprescindível

para a orientação e a segurança.

8.8.1.2. O lançamento aéreo e/ou a realização de pouso de aeronave em combate

dependem de condições mínimas de visibilidade vertical, a fim de que os auxílios de

solo,  prestados  pelo  precursor,  bem  como  os  procedimentos  de  bordo,  sejam

efetivos.

8.8.1.3. O grau de visibilidade horizontal e vertical requerido para uma dada missão

Aet depende da formação adotada pelas aeronaves, do método de desembarque

(aterragem ou lançamento), do tipo e da altura de lançamento etc.

8.8.2. Ventos fortes de superfície podem provocar perdas inaceitáveis quando do

lançamento  de  paraquedistas  ou  da  aterragem  de  aeronaves.  As  intensidades
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admissíveis  dependem  do  tipo  de  aeronave  e  de  paraquedas  empregados,  do

período (diurno ou noturno) e do tipo de lançamento.

8.8.3. Quando as condições não atendem ao mínimo especificado, o Cmt da F Aet

deve assessorar o escalão enquadrante quanto aos riscos a assumir ou no sentido

do cancelamento/adiamento da Op Aet.

8.9. CONSIDERAÇÕES CIVIS

8.9.1. A presença de civis e os possíveis efeitos colaterais advindos do emprego da

F Aet devem ser considerados.

8.9.2. As  peculiaridades  culturais  da  população  presente  na  A  Op  devem  ser

conhecidas, de modo a minimizar problemas de relacionamento e de empatia junto à

F Aet.

8.9.3. O grau de apoio/rejeição por parte dos locais à tropa Aet deve ser levantado.

8.9.4. A descrição das características das considerações civis, antes do recebimento

da  missão,  baseia-se  no  acrônimo  AECOPE  (área,  estrutura,  capacidades,

organização, pessoal e eventos). No entanto, após o recebimento da missão, são

utilizadas diversas fontes de inteligência, incluindo informações públicas, a fim de

aumentar o grau de consciência situacional das tropas inseridas na operação.

8.9.5. Os principais fatores analisados são: religião e costumes, política e afiliações

tribais, apoio de governos, líderes políticos e militares, massa de manobra e apoio às

forças amigas. A seleção das áreas de objetivo, zonas de lançamento e de pouso,

bem  como  o  estabelecimento  de  cabeças  de  ponte  aérea  e  operações  de

acompanhamento são influenciadas pelas considerações civis.

8.10. PLANEJAMENTO DE INTELIGÊNCIA DO ESQD C PQDT

8.10.1. O planejamento de inteligência no Esqd C Pqdt tem como objetivos coletar,

elaborar e difundir respostas às NI impostas pelo escalão superior ou levantadas

durante o exame de situação de inteligência.

8.10.2. O  exame  de  situação  de  inteligência  é  composto  por  etapas  que  são

desenvolvidas simultaneamente ou não. A seção de inteligência geralmente executa

essas etapas em sequência, no entanto, pode revê-las, quando julgar necessário. À

medida  que  novas  informações  são  disponibilizadas,  amplia-se  a  consciência
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situacional  e  retorna-se  às  etapas  do  exame,  para  aperfeiçoar  os  anexos  de

inteligência que constarão da ordem de operações.

8.10.3. As etapas do exame de situação de inteligência são as seguintes:

a) análise da missão e considerações preliminares;

b) situação e sua compreensão;

c)  possibilidades do inimigo, linhas de ação e confronto;

d) comparação das nossas linhas de ação; e

e) decisão

f) emissão do plano ou ordem.

8.10.4. A correta execução do exame de situação faz com que o planejamento dos

diversos integrantes do EM seja sincronizado e conduza a uma solução exequível

para o problema tático apresentado.

8.10.5. A profundidade  com que  o  exame de  situação  deve  ser  executado  será

função do tempo disponível. Para melhor aproveitar o tempo, o  Ch Tu Intlg deve

realizar  seu  exame  de  situação  de  forma  contínua,  ficando  em  condições  de

apresentar suas conclusões no mais curto prazo.

8.10.6.  O planejamento tático inicia-se com o conhecimento existente  nos bancos

de dados de inteligência do Esqd e o fornecido pelo Esc Sp.

8.10.7. Com  o  avanço  do  planejamento,  as  diversas  seções  do  EM  identificam

conhecimentos importantes para suas análises e que não constam dos bancos de

dados da inteligência. Essas lacunas cognitivas irão compor as relações de NI das

diversas seções, que deverão ser consolidadas pela seção de inteligência.

8.10.8. A Tu de inteligência deve, oportunamente e considerando a  disponibilidade

de meios de IRVA, assessorar as demais Tu EM quanto às capacidades e limitações

para obtenção de resposta às NI propostas.

8.10.9. Com base nas diretrizes do Cmt Esqd e na capacidade de obtenção, a seção

de inteligência estabelece uma ordem de prioridade para as NI, chegando aos EEI,

cujos planejamentos de obtenção constarão do plano de obtenção de conhecimento.

8.10.10. O  planejamento  exige  um  conhecimento  profundo  da  organização  das

forças inimigas, das características técnicas de seus materiais, de suas formas de

emprego, do terreno, do clima, das peculiaridades sociais, políticas e econômicas da

população local e do ambiente operacional.
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8.10.11. A obtenção dos dados que alimentam o ciclo de inteligência  é executada

pelos meios orgânicos de obtenção de dados do Esqd C Pqdt e ocorrerá durante a

execução das seguintes ações ou tarefas:

a) missões de segurança (particularmente na operação de vigilância e durante as

ações de reconhecimento);

b) patrulhas de qualquer tipo;

c) ações de combate;

d) entrevistas do pessoal que participa, diretamente ou indiretamente, do esforço de

combate;

e) exames e análise de documentos e materiais;

f)  análise de imagens fotográficas e satelitais

g) análise de dados sobre a exploração do espectro eletromagnético e do ambiente

cibernético pelo Esc Sp;

h) sensoriamento por meios de IRVA; e

i) busca de alvos (especialmente por radares e sensores).

8.10.12. Todos os integrantes do esquadrão devem estar motivados a comunicar ao

seu  comandante  imediato  fatos  observados  relativos  ao  inimigo,  ao  terreno,  às

atividades  humanas  e  ao  ambiente  operacional  que  possam  contribuir  para  o

cumprimento  da missão ou segurança da tropa.  Dessa forma,  todo militar  é  um

potencial agente de obtenção de dados e de informações.

8.10.13. Para  mais  informações  sobre  as  etapas  do  exame  de  situação  de

inteligência,  deve  ser  consultado  o  manual  EB70-MC-10.307  Planejamento  e

Emprego da Inteligência Militar.

8.11. A EXECUÇÃO DA BUSCA DE INFORMAÇÕES

8.11.1. A execução  da  busca  de  informações  pelo  Esqd  C  Pqdt está  bastante

associada  ao  reconhecimento  realizado  em  missões  de  segurança,  tanto  em

proveito do escalão superior – no contexto de operação complementar, quanto em

proveito do próprio Esqd – como ação comum.

8.11.2.  O  processo  de  integração  das  atividades  e  tarefas  de  reconhecimento,

vigilância e aquisição de alvos com a Inteligência Militar, visa melhorar a consciência

situacional dos comandantes e, consequentemente, os seus processos decisórios. A
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obtenção de dados é a principal tarefa de IRVA e o esforço de obtenção deve estar

orientado para atender às NI.

8.11.3. O Esqd C Pqdt é organizado, equipado e instruído para executar, com grande

eficiência, a obtenção de dados, o reconhecimento e a vigilância. Assim, ainda que

não  esteja  realizando  especificamente  essas  ações,  o  Esqd  naturalmente  terá

capacidade de coletar dados sobre o terreno, condições meteorológicas, inimigo e

as considerações civis. É importante que, independentemente da missão recebida,

todas as frações do Esqd C Pqdt permaneçam desenvolvendo as ações de IRVA, de

forma  a  agregar  consciência  situacional  para  proveito  próprio  e  dos  escalões

superiores.
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