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RESUMO

O presente estudo visa o preenchimento de lacuna doutrinária existente no emprego
do  Esquadrão  de  Cavalaria  Paraquedista.  Foram  empregadas  inicialmente  uma
pesquisa exploratória, buscando a obtenção de uma maior familiaridade com o tema,
e, posteriormente, uma pesquisa descritiva, buscando estabelecer uma relação entre
os meios  de apoio  de fogo  orgânicos  e  disponíveis  ao  Esquadrão de  Cavalaria
Paraquedista e os fundamentos de suas principais missões em campanha. Por meio
dessas  pesquisas,  foi  levantado  que  essa  unidade  executa  principalmente
operações de segurança, Ações de Reconhecimento e Ações Retardadoras. Dentre
seus  fundamentos,  levantou-se  que  os  mais  impactados  são  os  relacionados  a
“manter o contato com o inimigo”, a “garantir o espaço para a manobra” e a “evitar o
engajamento decisivo”. A partir da análise dos meios do Esquadrão, concluiu-se que
eles são compatíveis  apenas com a manutenção do contato,  sendo insuficientes
para  os  demais.  Por  fim,  as  informações  levantadas  em  relação  à  função  de
combate Fogos foram compiladas na forma de uma proposta de capítulo de manual.

Palavras-chave:  Função  de  Combate  Fogos.  Apoio  de  Fogo.  Operações
Aeroterrestres. Esquadrão  de  Cavalaria  Paraquedista.  Brigada  de  Infantaria
Paraquedista. Manual de Campanha.



ABSTRACT

This paper aims to fill an existing gap in the Airborne Cavalry Troop doctrine. Initially,
it was developed an exploratory research, aiming to achieve a better knowledge over
the subject.  Later,  it  was developed a description research, in order to  relate the
Airborne  Cavalry  organic/available  fire  support  devices  and  its main  missions’
fundamentals. Throughout this research, it was raised that this unit develops mainly
Security  Operations,  Reconnaissance Actions and  Delay Operations.  Among their
fundamentals, it was raised that the most afected by the Fires warfighting function
were the ones related to “mantain contact”, to “provide maneuver space” and “avoid
decisive engajement”.  Analysing the Cavalry Airborne Unit’s  weapon, we concluded
that they’re enough only for maintaining contact, but not enough  for achieving the
other ones. At last, the informations related to the Fires warfighting function that were
raised were condensed in the form of a field manual’s chapter.

Keywords: Fires  Warfighting Function. Fire Support. Airborne Operations. Airborne
Cavalry. Airborne Infantry Brigade. Field Manual.
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1 INTRODUÇÃO

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

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

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

reformulando  e  atualizando  sua  Doutrina  Militar  Terrestre  especialmente  com as

mais recentes publicações de manuais iniciadas no ano de 2014.

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

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

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

Militar Terrestre vigente.

1.1 PROBLEMA 

Sendo, atualmente, o único manual existente sobre o Esqd C Pqdt, a IP 2-33

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

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

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

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

com os novos conceitos doutrinários em vigor.

Em síntese, exprimindo a demanda por atualização doutrinária existente para

o  Esqd  C  Pqdt,  pode  ser  apontado  o  seguinte  problema  de  pesquisa  para

norteamento deste trabalho:  quais são as atualizações em manual doutrinário,

relativas à função de combate Fogos, que se fazem necessárias para a melhor

organização  e  emprego  do  Esqd  C  Pqdt  em  proveito  das  operações

aeroterrestres?

1.2 OBJETIVOS

A confecção  do  manual  EB70-MC-10.XXX  ESQUADRÃO  DE  CAVALARIA

PARAQUEDISTA foi norteada pelos seguintes objetivos: 
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1.2.1 Objetivo geral

Considerando o objetivo integrador relacionado à confecção do manual EB70-

MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, analisar a função de

combate  Fogos a  fim de  atualizar  sua  organização e  emprego  em proveito  das

operações aeroterrestres, apresentando uma proposta de atualização harmonizada

no formato de capítulo de manual doutrinário.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Caracterizar a função de combate Fogos.

b) Identificar  os principais tipos de operação conduzidos pelo Esqd C Pqdt,  bem

como seus fundamentos doutrinários.

c) Identificar a relação existente entre o emprego da função de combate Fogos e os

fundamentos das operações conduzidas pelo Esqd C Pqdt.

d) Identificar lacunas existentes no emprego da função de combate Fogos no Esqd C

Pqdt.

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

a) De que maneira a função de combate Fogos é empregada no combate?

b) Quais os principais tipos de operação conduzidos pelo Esqd C Pqdt, e quais os

seus fundamentos doutrinários?

c) De que maneira a função de combate Fogos impacta na atuação do Esqd C Pqdt

inserido no contexto das operações aeroterrestres?

d) Considerando a função de combate Fogos no Esqd C Pqdt, quais são as lacunas

atualmente existentes?
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1.4 JUSTIFICATIVA

Com  a  evolução  dos  conflitos,  é  de  fundamental  relevância  a  constante

atualização da doutrina militar, de modo que o emprego das tropas se mantenha a

par do constante desenvolvimento tecnológico vivenciado pela humanidade.

Em  consonância  com  essa  atualização,  e  diante  da  lacuna  doutrinária

existente em relação ao emprego do Esqd C Pqdt, surge como ponto crucial para a

atualização da doutrina aeroterrestre do Exército Brasileiro o estudo e publicação de

doutrina de emprego dessa Unidade, fundamental  no emprego em campanha da

Brigada de Infantaria Paraquedista.
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2 METODOLOGIA 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO

O objeto formal de estudo foi o impacto da função de combate Fogos no Esqd

C  Pqdt,  no  contexto  de  operações  aeroterrestres,  considerando-se  a  doutrina

atualmente em vigor e os meios atualmente disponíveis.

Para tanto, foram consideradas como variáveis dependentes tanto a missão a

ser cumprida como os  meios empregados – orgânicos ou não – e a doutrina de

emprego do Esqd C Pqdt.

Como variável independente, foi estabelecido o atendimento dos fundamentos

das  operações  desenvolvidas,  como  pressuposto  para  o  sucesso  desejado  em

campanha.

2.2 AMOSTRA

Em relação à pesquisa bibliográfica e qualitativa, a delimitação da amostragem

para  coleta  de  dados foi  estabelecida  de acordo com o número de acessos ao

formulário  disponibilizado  por  meio  da  plataforma  Google.  Essa  delimitação  se

tornou  possível  para  o  presente  trabalho  por  não  haver  a  necessidade  de  uma

projeção representativa da totalidade de um grupo.

Em relação a  esse questionário, distribuído como instrumento para avaliação

do  impacto  de  cada  fundamento  das  missões  cumpridas  pelo  Esqd  C  Pqdt,  a

amostra foi composta pela totalidade dos militares que o responderam – 31 militares

–, totalizando 100% do efetivo desse universo.

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Ao longo do trabalho foi utilizado o método de abordagem indutivo, buscando

uma generalização a partir de observações de casos da realidade concreta.

Em relação à forma de abordagem do problema, foi adotada uma pesquisa do

tipo qualitativa, considerando a relação dinâmica existente entre a execução real de



16

operações militares e a base doutrinária que as norteia – também objeto de estudo

do presente trabalho.

Quanto  aos  objetivos  gerais,  foi  realizada  em um primeiro  momento  uma

pesquisa  exploratória,  visando  proporcionar  maior  familiaridade com o problema,

passando, posteriormente, a uma pesquisa descritiva, buscando-se estabelecer uma

relação entre as variáveis estabelecidas.

2.4 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA

A fim  de  se  revisar  adequadamente  a  literatura,  foi  realizada  pesquisa

bibliográfica tanto no que tange ao estudo histórico do tema quanto na doutrina em

vigor, a ser buscada no arcabouço doutrinário existente.

Plataformas  online,  como  o  Ebusca  http://ebusca.eb.mil.br/vufind/>,  a

Biblioteca Digital  do Exército <https://bdex.eb.mil.br/jspui/> e o Google Acadêmico

<https://scholar.google.com.br>  foram  amplamente  empregados,  por  serem

reconhecidamente fontes confiáveis de publicações de valor científico. 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Inicialmente,  buscou-se  a  definição da  função  de  combate  Fogos,

principalmente em fontes digitais. 

Em  um  segundo  momento,  foram  identificadas  as  principais  operações

conduzidas pelo Esqd C Pqdt, bem como seus fundamentos doutrinários. 

Posteriormente, foi estabelecida a relação entre a função de combate Fogos e

a  atuação  do  Esqd  C  Pqdt,  identificando-se,  por  fim,  as  lacunas  atualmente

existentes.

Foram incluídos como fontes os materiais que tratassem, de uma forma geral,

de operações aeroterrestres – com ênfase para os que abordassem aspectos de

relevância  atinentes  à  função  de  combate  Fogos  –  e  os  manuais  e  instruções

provisórias em vigor que tratassem do Esqd C Pqdt.

Foram excluídos do estudo os documentos e publicações oriundos de fonte

duvidosa,  bem  como  manuais  doutrinários  que  não  mais  estivessem  em  vigor,

exceto os com conteúdo relevante não encontrado em outras fontes.

https://scholar.google.com.br/
https://bdex.eb.mil.br/jspui/
http://ebusca.eb.mil.br/vufind/
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2.6 INSTRUMENTOS

2.6.1 Revisão de literatura

Na revisão de literatura, foi utilizada a técnica de coleta documental, visando

facilitar o uso do material disponível, de modo que se permita um fácil acesso na

etapa de análise de dados.

2.6.2 Questionário

Foi  distribuído  um  questionário,  tendo  como  público-alvo  oficiais

intermediários  de  Infantaria  e  Cavalaria  aperfeiçoados,  a  fim  de  se  levantar  a

percepção do grau de impacto das atividades ligadas à função de combate Fogos

em cada um dos fundamentos das principais missões cumpridas pelo Esqd Pqdt.

‘

2.6.3 Entrevistas

Foram realizadas entrevistas tanto com o atual  comandante do 1o Esqd C

Pqdt quanto com um antigo comandante, buscando-se compreender o modo como

os entrevistados percebem a expressão da função de combate Fogos no Esqd C

Pqdt,  em  relação  às  características,  possibilidades  e  limitações  atuais.  Foram

entrevistas  estruturadas,  buscando-se  obter  informações,  dados  e  opiniões

relevantes por meio de conversação 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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2.7 ANÁLISE DE DADOS

Inicialmente,  para  catalogação  e  depuração  da  bibliografia  encontrada,  foi

utilizada a técnica do fichamento.

Por tratar-se de pesquisa predominantemente qualitativa, na análise desses

dados foram empregadas técnicas subjetivas, como a identificação das ideias-força

em cada material bibliográfico utilizado.

No  processamento  dos  dados  obtidos  por  meio  dos  questionários,  foi

empregado como meio auxiliar o software LibreOffice Calc. A fim de se sumariarem

as características das distribuções de frequência, foi calculada a média do valor do

impacto da função de combate Fogos em cada fundamento das operações em tela,

de modo a se permitir um direcionamento do estudo aos fatores de maior relevância.

Para  a  produção  dos  gráficos  apresentados,  o  valor  obtido  foi  convertido  para

percentual,  sendo 100% equivalente  a um impacto  total  e  0% equivalente  a um

impacto nulo.

Nas entrevistas realizadas, foram identificadas, da mesma forma, as ideias-

força relacionadas ao objeto de estudo, de forma que as informações obtidas por

meio dessa técnica pudessem ser confrontadas com os dados obtidos na pesquisa

bibliográfica,  possibilitando  inferências  sobre  as  lacunas  doutrinárias  atualmente

existentes.
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3  REVISÃO DA LITERATURA

3.1 A FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS

3.1.1 Considerações gerais

Inicialmente, é relevante que se defina o conceito de função de combate. De

acordo  com  o Manual  de  Fundamentos  Doutrina  Militar  Terrestre,  Funções  de

Combate  “são  conjuntos  de  atividades,  tarefas  e  sistemas  inter-relacionados,

realizados  por  unidades  das  diferentes  armas,  quadros  e  serviços  do  Exército”

(BRASIL, 2019c, p. 5-6).

Conforme o Manual de Campanha Fogos, essa função de combate específica

visa  permitir  a  aplicação  e  o  controle  de  fogos,  sejam  eles  orgânicos  ou  não,

obtendo-se sua integração por meio de processos de planejamento e coordenação

(BRASIL, 2015).

A função de combate Fogos está relacionada, portanto,  às tarefas e aos
sistemas que proveem o uso coletivo e coordenado das capacidades de
fogos indiretos, de defesa antiaérea e dos fogos conjuntos, permeando os
processos de busca e aquisição de alvos, planejamento e coordenação de
operações (BRASIL, 2015, p. 1-1).

Conforme exposto, os fogos diretos – à exceção daqueles desencadeados

com carga máxima em alvos próximos à posição de uma bateria, como meio de

autodefesa contra a ação de blindados (BRASIL, 2015) – não se relacionam com a

função de combate Fogos, e sim com a atividade “apoio de fogo orgânico” da função

de combate Movimento e Manobra (BRASIL, 2015b). Assim, não serão tratados no

presente estudo.

Ainda, pode-se afirmar que o emprego do fogo tem por finalidade facilitar a

própria  manobra,  bem  como  reduzir  a  capacidade  de  combate  do  inimigo,

impactando diretamente o seu moral e tendo como consequência a redução do seu

poder de combate (BRASIL, 2015).

Nos mais diversos níveis, o emprego judicioso dos meios que se relacionam a

essa função de combate também se relacionam – de maneira indissociável –  aos

demais  elementos  essenciais  do  poder  de  combate,  como  as  informações  e  a

liderança do comandante. 
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Os  fogos  são  importantes  recursos  de  que  dispõe  o  comandante  para
intervir  no  combate.  Por  sua  flexibilidade  e  elevada  disponibilidade,
oferecem condições para reduzir o poder ofensivo ou defensivo do inimigo e
ampliar  a  capacidade  combativa  de  nossos  elementos  de  manobra
(BRASIL, 2015, p. 3-1).

O Manual de Campanha Fogos indica que no nível tático o apoio de fogo visa

“apoiar  a  manobra  da força,  destruindo ou neutralizando os  alvos  essenciais  ao

atingimento do objetivo tático, além de impedir ou dificultar a manobra do inimigo,

proporcionando apoio e proteção às forças operativas” (BRASIL, 2015, p. 2-14) .

Na Força Terrestre,  o  principal  sistema de apoio de fogo é a artilharia  de

campanha,  cujas  unidades  podem  ser  dotadas  de  morteiros,  obuseiros  ou

lançadores de mísseis ou foguetes (BRASIL, 2015), conforme a Figura 2.

Entretanto,  a  fim de garantir  a  capacidade de se prestar  o  apoio de fogo

imediato às missões de seus escalões subordinados, as unidades de arma-base

(Infantaria e Cavalaria) possuem em sua própria estrutura armas orgânicas (BRASIL,

2015), como morteiros médios e pesados, por exemplo.

FIGURA 1 – Relações dos fogos com as demais funções de combate
Fonte: Brasil (2015)
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Por ser relevante forma de intervenção no combate, é oportuno destacar a

necessidade de o meio de apoio de fogo disponível a um determinado escalão ser

de potência superior ao meio empregado pelo seu escalão subordinado, de modo

que se garanta a sobrepujança do meio utilizado para a intervenção.

Esse aspecto pode ser observado tanto nas unidades de Infantaria – cujo

comandante dispõe de um pelotão de morteiros médios (superiores aos morteiros

leves  orgânicos  dos  seus  pelotões  subordinados)  –  e  de  Cavalaria  –  cujo

comandante dispõe de um pelotão de morteiros pesados (superiores aos morteiros

médios orgânicos dos pelotões de cavalaria mecanizados).

Considerando-se  especificamente  a  Cavalaria,  no  nível  subunidade  esse

apoio de fogo atualmente não existe. Em caso de necessidade, em função do estudo

de situação do comandante de subunidade, os morteiros médios dos pelotões de

cavalaria mecanizados podem ser reunidos por meio da constituição de uma seção

de morteiros médios provisória (BRASIL, 2015). Entretanto, o Manual de Campanha

C  2-20  (BRASIL,  2002)  –  revogado  –,  previa  para  o  esquadrão  de  Cavalaria

Mecanizado uma seção de morteiros médios:

A seção de morteiro médio (Sec Mrt Me) é o elemento de apoio de fogo
indireto à disposição do Cmt Esqd. Tem por missão proporcionar contínuo
apoio de fogo indireto aos pelotões. A Sec Mrt Me é constituída de comando,
grupo de comando e 03 (três) peças de Mrt Me. No grupo de comando estão
reunidos os meios em pessoal e material necessários à condução do tiro.
(BRASIL, 2002).

FIGURA 2 – Materiais de Artilharia
Fonte: Brasil (2015)
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Silva (2018) ressalta, ainda, que a subunidade de Cavalaria pode se valer dos

fogos  indiretos  dos  morteiros  120mm  do  regimento,  que  são  concentrados  no

Pelotão de Morteiros Pesados.

Neste ponto, cabe indicar – a título de referência – o alcance máximo dos

morteiros médio e pesado. Conforme a IP 23-90, com munição alto-explosiva (HE), o

morteiro médio Royal Ordnance (RO) chega a atingir um alcance máximo de 5.800m

(BRASIL, 2000). O morteiro pesado, por sua vez, de acordo com os Dados Médios

de Planejamento, atinge  8.500m no seu alcance máximo com munição HE do tipo

pré-raiada, podendo chegar a 13.000m quando empregado com munição do tipo

assistida (BRASIL, 2017c).

O Manual de Campanha Movimento e Manobra afirma que sem o apoio de

fogo orgânico “a manobra tática não teria resultado vitorioso, pois o desdobramento

é basicamente o posicionamento das tropas. Por isso, uma manobra obtém sucesso

quando combina adequadamente fogo e movimento” (BRASIL, 2015b).

Considerando-se o apoio de fogo como a resultante da aplicação de diversas

capacidades visando o cumprimento da missão, há que se destacar a relevância dos

fatores  determinantes  de  cada  uma  dessas  capacidades:  doutrina,  organização,

adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura (BRASIL, 2015).

Toda  a  estrutura  existente  deve  funcionar  e  participar  ativa  e
articuladamente do processo. Entretanto,  para a aplicação e emprego de
fogos, cresce de importância o entendimento dos trabalhos de inteligência,
busca  de  alvos,  execução  do  fogo  contra  a  artilharia  inimiga,  além  da

FIGURA 3 – Esquadrão de Cavalaria Mecanizado 
Fonte: Brasil (2002)
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observação  e  do  acompanhamento  dos  resultados,  com  a  análise  e
avaliação dos danos produzidos (BRASIL, 2015, p. 4-1)

3.1.2 Capacidades críticas

A fim de se aplicar integradamente os fogos, a função de combate Fogos deve

manter três capacidades críticas:

Aquisição  de  alvos  – É  a  detecção  e  localização  de  um  alvo  com
detalhamento suficiente para permitir o efetivo emprego de armas.
Discriminação de alvos – É o processo de aplicação de um sistema, ação
ou função para identificar e priorizar determinado alvo quando vários estão
presentes.
Engajamento de alvos – É o  processo de aplicação de um sistema de
armas, recurso, ação ou função contra um alvo para alcançar um efeito letal
ou não letal em apoio aos objetivos do comando (BRASIL, 2015, p. 1-2).

3.1.3 Planejamento dos fogos

O planejamento dos fogos em unidades de manobra é detalhado no Manual

EB70-MC-10.346 – Planejamento e Coordenação de Fogos (BRASIL, 2017e),  no

item 3.3.11.

O Fluxo de Planejamento de Fogos é assim descrito:

O planejamento dos fogos nas unidades de manobra tem por base o plano
de  apoio  de  fogo  da  brigada  (PAF/Bda)  e  as  diretrizes  de  fogos
estabelecidas pelo Cmt da brigada.
As SU remetem, por meio dos oficiais de fogos das subunidades (OFSU), a
lista de alvos de artilharia para o CCAF/U e a lista de alvos de morteiro para
a  C Tir/Mrt  (no  caso  de  fogos  de morteiro).  Os alvos  dessas  listas  têm
numeração própria da SU, diferente das NGA para designação de alvos.
Simultaneamente,  o Adj S3 do batalhão (Btl)  prepara e remete para a C
Tir/Mrt uma lista de alvos que contém as necessidades de apoio de morteiro
da U.

FIGURA 4 – Capacidades críticas da função de combate Fogos
Fonte: Brasil (2015)



24

Os  outros  elementos  do  CCAF/U  elaboram  seus  respectivos  planos
provisórios  (F  Ae,  F  Nav etc),  para  remeter  ao  CCAF/Bda,  contendo as
necessidades da U.
O plano provisório de fogos de morteiro (PPFM) é preparado na C Tir/Mrt e
remetido ao CCAF/U. O PPFM é resultado da coordenação, integração e
consolidação das listas de alvos de morteiro.
Durante  a  elaboração  desse  plano,  são  eliminadas  as  duplicações  e
interferências de alvos de morteiro no âmbito da U e poderão ser incluídas
concentrações levantadas pela C Tir/Mrt.
No  CCAF/U,  o  O  Lig  Art  prepara  o  PPAA  à  unidade,  resultado  da
coordenação,  integração  e  consolidação  das  listas  de  alvos  de  artilharia
recebidas dos OFSU com as necessidades de apoio de artilharia.
Durante  a  elaboração  do  plano,  são  eliminadas  as  duplicações  e
interferências de alvos de artilharia no âmbito da U.
No CCAF/U,  o O Lig Art  realiza  a  coordenação do PPFM com o PPAA,
eliminando as duplicações e interferências. Nessa fase do planejamento, a
supressão das concentrações deve considerar a aplicação do princípio de
utilizar o menor escalão capaz de executar o apoio, de acordo com a análise
da natureza do alvo e as possibilidades de tiro dos materiais.
Terminada a coordenação citada no item acima, o CCAF/U remete o PPAA
para a C Tir/GAC e os outros planos para o CCAF/Bda.
Na  C  Tir/GAC,  será  realizada  a  atualização  do  PFA,  que  resulta  da
coordenação,  integração e consolidação dos PPAA das unidades.  Nessa
fase,  as  duplicações  e  interferências  são  eliminadas,  observando-se  as
NGA.  Nessa  oportunidade,  pode-se,  ainda,  incluir  as  concentrações das
unidades adjacentes e aquelas levantadas pelo próprio GAC.
A atualização do PFA é remetida ao CCAF/Bda e depois ao Cmt Bda para
aprovação. O PFA aprovado retorna à C Tir/GAC. Os outros planos de apoio
aprovados  retornam  aos  CCAF/U.  Todos  esses  planos  farão  parte  da
atualização do PAF/Bda.
Cópias do PAF/Bda atualizado são distribuídas aos O Lig Art nos CCAF/U
que, de posse do plano, realizam os seguintes procedimentos:
a) comparar o PFA com o PPAA (elaborado anteriormente por eles – cada O
Lig  de  cada  CCAF/U),  verificando  se  houve  cancelamento,  inclusão  ou
renumeração  de  alvos.  As  concentrações  de  artilharia  canceladas  são
incluídas no PPFM (caso o morteiro tenha condições técnicas de bater);
b) atualizar o PPAA/U, de onde retiram extratos para as SU;
c) Comparar o PFA com o PPFM, verificando se há coincidências com as
concentrações  incluídas  na  C  Tir/GAC.  Caso  positivo,  retiram  as  de
morteiro, aplicando o princípio de evitar a duplicação desnecessária; e
d) atualizar o PPFM, que passa a ser o Plano de Fogos de Morteiro (PFM)
Cópias do extrato do PFA e dos outros planos de apoio são remetidas às
SU. Cópias do PFM são remetidas às SU e à C Tir/Mrt. (BRASIL, 2017e, p.
3-22 – 3-23).

Ainda conforme a mesma publicação, os documentos e planos de fogos das

armas orgânicas das unidades de manobra são os seguintes:

Lista e Calco de Alvos
a) As listas de alvos das armas orgânicas das unidades de manobra são
semelhantes às listas da artilharia de campanha, descritas no item 3.3.8.13.
b)  O  calco  de  alvos  das  armas  orgânicas  das  unidades  de  manobra  é
semelhante ao mesmo documento da artilharia de campanha, descrito no
item 3.3.8.13.3.
Plano de Fogos de Morteiro
a) O PFM é elaborado no escalão unidade pelo comandante da companhia
de apoio (assessorado pelo Cmt Pel Mrt) e inclui os fogos solicitados pelas
subunidades e as necessidades da própria unidade. Depois de apreciado no
CCAF/U  e  aprovado  pelo  comandante,  é  expedido,  normalmente,  como
anexo à O Op/U.
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b) A confecção do plano de fogos de morteiros ocorre na C Tir de Mrt e
contém os seguintes documentos:
- listas de alvos de morteiro, elaborado pelo representante do Mrt no CCAF
da unidade e pelos OFSU; e
- plano provisório de fogos de morteiro, resultante da consolidação das listas
de alvos de Mrt.
c) O modelo de plano de fogos de morteiro encontra-se no Anexo K
Plano de Defesa Anticarro (PDAC)
a)  Consta  de  um  calco  onde  são  locadas  as  armas  que  têm  missão
específica  contra blindados inimigos.  São representados os setores ou a
direção principal de tiro. Deve ser coordenado com o plano de barreiras.
b)  As  armas  ou  engenhos  AC  de  menor  porte,  como  lança-rojões  e
granadas, não aparecerão no PDAC da unidade. Normalmente seu emprego
é coordenado pelos comandantes de subunidade.
c) O modelo de plano de defesa anticarro encontra-se no Anexo L.
Plano de Fogos de Metralhadoras
a) É um calco contendo a localização de cada posição de tiro principal das
metralhadoras orgânicas e em reforço à unidade, seus setores de tiro e o
limite posterior da zona dos fogos de proteção final.  Apresenta,  ainda,  a
localização e os setores de tiro das posições de muda e suplementares.
b) O modelo de plano de fogos de metralhadora encontra-se no Anexo M.
(BRASIL, 2017e, p. 3-24, grifo nosso).

3.1.4 O processamento de alvos e a metodologia “D3A”

O  processamento de alvos é a capacidade de detectá-los, decidir  sobre o

meio a ser empregado para batê-los, priorizar a execução, realizar a coordenação

dessas ações com todos os sistemas e avaliar os danos obtidos. Sua finalidade é

potencializar  a  capacidade  do  sistema  de  apoio  de  fogo,  obtendo  os  efeitos

desejados em todos os níveis de planejamento (BRASIL, 2015).

Para  que  se  atinja  essa  finalidade  tanto  obtendo  a  melhor  utilização  dos

recursos  como  de  maneira  a  se  empregarem  os  fogos  de  forma  integrada  e

sincronizada com a manobra, utiliza-se a metodologia “D3A”. Sua utilização permite

a organização das tarefas durante  o processo de planejamento  e execução das

operações. (BRASIL, 2017e).

A ênfase do processo se encontra na identificação dos alvos supostamente
mais importantes. Uma vez identificados, esses alvos devem ser detectados
e atacados.
Por meio da sincronização das funções de combate movimento e manobra,
inteligência e fogos, esse processo deve levar ao ataque do alvo correto,
com o meio mais adequado e no momento oportuno.
A metodologia  é baseada em quatro etapas:  decidir,  detectar,  disparar e
avaliar  (D3A).  Leva  em  consideração  as  intenções  do  comandante,  o
conceito da operação e as diretrizes e restrições para o planejamento.
Com base nas decisões tomadas pelo comando, organiza-se o esforço de
detecção  e  engajamento  dos  alvos  previamente  selecionados,  a  fim  de
otimizar  a  utilização dos recursos de inteligência  e  dos meios atuadores
disponíveis. (BRASIL, 2017e, p. 4-2)
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A descrição pormenorizada de cada etapa do método encontra-se descrita no

Manual EB70-MC-10.346 (BRASIL, 20157d).

3.1.5 Coordenação do apoio de fogo

3.1.5.1 Medidas de coordenação do apoio de fogo (MCAF)

As MCAF são destinadas a delimitar áreas e volumes do campo de batalha

onde as ações podem ser realizadas com relativa liberdade, evitando conflitos no

espaço  aéreo,  fratricídio  e  desperdício  de  meios.  Tais  medidas  podem  ser

classificadas como permissivas, ou restritivas. 

As primeiras relacionam-se com a possibilidade de se atirar livremente em

uma área ou faixa delimitada, cuja coordenação tenha ocorrido previamente. Elas

visam  garantir  uma  maior  velocidade  na  aplicação  dos  fogos,  facilitando  o

engajamento  de  alvos  para  reduzir  ou  evitar  a  necessidade  de  coordenação

adicional. 

As outras, por sua vez, determinam que fogos realizados em determinadas

áreas ou além de linhas específicas sejam coordenados com o comando da força ou

com um elemento subordinado ao comando da força que a estabeleceu. O objetivo

de sua utilização é prover maior segurança, definindo condições padronizadas para

FIGURA 5 – Metodologia de processamento de alvos 
D3A
Fonte: Brasil, (2017e)
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o engajamento  de alvos  em situações que atendam a condições específicas  de

coordenação (BRASIL, 2015).

3.1.5.2 Órgãos de coordenação e controle

De uma maneira geral, cada escalão de comando estabelecerá um órgão de

apoio  de  fogo,  tendo  sua  estrutura  definida  de  acordo  com  o  escalão,  com  a

natureza da operação e com o tipo de apoio a ser prestado. Esse órgão prestará

assessoramento ao comandante em relação à aplicação de fogos e à coordenação

dos diferentes sistemas, visando garantir a segurança e a rapidez no engajamento

de alvos pelo fogo (BRASIL, 2015).

Em todos os níveis, haverá um elemento designado como coordenador do

apoio  de  fogo  (CAF),  função  que  no  nível  subunidade  caberá  ao  seu  próprio

comandante. Para fins de assessoramento, entretanto, é comum que a SU receba

um observador avançado (OA) de Artilharia.

São responsabilidades do coordenador de apoio de fogo:

(1)  Assessorar  o  Cmt  e  o  EM em todos os  assuntos  de  apoio  de  fogo
referentes à aplicação de fogos sobre alvos de superfície, incluindo:
(a)  necessidade  dos  meios  de  apoio  de  fogo  e  propostas  sobre  seu
emprego;
(b)  propostas  sobre  o  consumo  da  munição  disponível,  repartição
edistribuição para o emprego de armas nucleares e dotação de munição
especial, para atender ao apoio de fogo sobre alvos de superfície;
(c) possibilidades de apoio de fogo do inimigo;
(d) operação de dissimulação pelo fogo sobre alvos de superfície.
(2) Preparação da parte referente ao apoio de fogo dos planos e ordens de
operações, inclusive seus anexos. Coordenação e integração dos apêndices
de apoio de fogo aéreo e de artilharia, de agentes químicos e outros meios
no plano de apoio de fogo.
(3) Coordenação de todos os fogos aplicados sobre alvos de superfície.
(4)  Realização  da  análise  de  alvos  e  avaliação  dos  dados  dos  fogos  e
agentes QBN aplicados sobre alvos de superfície por forças amigas.

TABELA 1  – Medidas de coordenação do apoio de fogo
Fonte: Brasil (2015)
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(5)  Assessoramento  do  Cmt  e  EM nos  assuntos  de  busca  de  alvos  de
artilharia (BRASIL, 2003, p. 4-15).

3.1.6 Conduta e ajustagem do tiro

O Caderno de Instrução CI  6-135/1 –  Condução do Tiro  de Artilharia  pelo

Combatente de Qualquer Arma – indica a observação como o recurso principal de

que se vale a artilharia para obter informes sobre o inimigo, e em particular para

localizar alvos. A principal missão de um observador é observar e ajustar o tiro sobre

elementos  que possam interferir  no cumprimento da missão da unidade apoiada

(BRASIL, 2005).

A finalidade da conduta do tiro é colocar tiros eficazes no alvo, por meio de
de  ajustagens  efetuadas  com  tiros  observados.  Diz-se  que  o  tiro  está
ajustado quando o alvo recebe impactos de projetis ou estilhaços, ou está
enquadrado entre limites convenientes (BRASIL, 2005, p. 2-1).

A ajustagem consiste na condução dos arrebentamentos para cima do alvo,

cujo processo encontra-se detalhado na referida publicação. É dividida em ajuste do

desvio  e  do  alcance.  Obtendo-se  o  enquadramento  (distância  entre  dois

arrebentamentos em lados opostos do alvo) adequado, podem-se desencadear os

fogos de eficácia.

3.2 AS OPERAÇÕES AEROTERRESTRES E O APOIO DE FOGO

3.2.1 Operações aeroterrestres

3.2.1.1 Definição

Uma operação aeroterrestre é uma operação complementar que envolve o

movimento aéreo e a introdução de forças de combate e de seus respectivos apoios

em uma  área  de  objetivos.  Por  envolver  meios  aéreos  não-orgânicos  da  Força

Terrestre,  é  considerada  uma  operação  militar  conjunta,  com  comando  único  e

estado-maior  conjunto.  Sua finalidade é a execução imediata de uma missão de

caráter  estratégico,  operacional  ou  tático,  sendo  normalmente  desencadeada  no

contexto de operações ofensivas (BRASIL, 2017d).
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3.2.1.2 Fases das operações aeroterrestres

Quanto  à  sua  execução,  as  operações  aeroterrestres  se  subdividem  em

quatro fases: preparação, movimento aéreo, ações táticas iniciais e ações táticas

subsequentes (BRASIL, 2017d).

A fase de preparação engloba as ações realizadas entre o recebimento das

ordens e as primeiras decolagens para o cumprimento da missão, iniciando-se a

fase de movimento aéreo. Para o componente terrestre, essa segunda fase encerra-

se com o seu desembarque na área de operações. Em solo, inicia-se a fase de

ações  táticas  iniciais,  cuja  duração  será  de  acordo  com  o  tipo  de  operação

executada.  Em  operações  de  assalto  aeroterrestre  (Ass  Aet),  seu  término  será

balizado pela conquista e consolidação da cabeça-de-ponte aérea (C Pnt Ae) inicial;

em operações de incursão aeroterrestre, pelo início do retraimento (BRASIL, 2017d).

As ações táticas subsequentes incluem todas aquelas desencadeadas após o

término  da  ação  ofensiva  inicial,  também  de  acordo  com  o  tipo  de  operação

aeroterrestre.

Em um Ass Aet, após a conquista e a consolidação da C Pnt Ae, as ações
táticas subsequentes normalmente executadas são as seguintes:
a) organização de uma defesa de área;

TABELA 2 – Tipos de operações aeroterrestres
Fonte: Brasil (2017d)
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b) ações ofensivas que, partindo da C Pnt Ae, favoreçam sua defesa ou
facilitem ações futuras;
c) junção com outras forças terrestres amigas;
d) substituição da tropa paraquedista, normalmente por aquela com a qual
realizou a junção;
e) retraimento com ou sem pressão do inimigo; e
f) retirada (BRASIL, 2017d, p. 2-6).

3.2.1.3 Escalonamento dos meios da força aeroterrestre

De acordo com o tipo de operação aeroterrestre, a força aeroterrestre pode

ser dividida em até quatro escalões, conforme sua oportunidade de introdução na

área de objetivos:

No  caso  de  um assalto  aeroterrestre,  inicialmente,  o  escalão  precursor  é

inserido na área de operações para realizar tarefas em proveito da segurança de

toda  a  operação.  Sua  composição  tem  como  base  a  tropa  de  precursores

paraquedista,  mas  deve  ser  reforçada  por  outros  elementos,  principalmente

elementos do Esqd C Pqdt (BRASIL, 2020). Para isso:

a) estabelece um dispositivo de vigilância na área de operações;
b) reconhece, baliza, opera e estabelece a segurança inicial das Z Dbq;
c) realiza levantamentos meteorológicos em proveito do desembarque;
d) proporciona auxílio à navegação aérea na região de objetivos;
e) retarda o movimento inimigo em direção à área de objetivos (A Obj), por
meio da condução do apoio de fogo (aéreo, terrestre e naval) e do emprego
de caçadores;
f) coopera na designação de alvos;
g) coopera na reorganização da tropa após o desembarque; e
h) realiza ações de salvamento e resgate nas zonas de desembarque.
(BRASIL, 2017d, p. 2-8 a 2-9).

Na sequência, é introduzido o escalão de assalto, com a tarefa de atacar para

conquistar os objetivos e estabelecer uma cabeça-de-ponte aérea inicial que permita

o  desembarque  em  segurança  das  forças  subsequentes,  preferencialmente  por

pouso de assalto.  É  composto  por  elementos  de manobra  e  suas reservas,  por

elementos  de  apoio  ao  combate  e  por  elementos  de  apoio  logístico.  Dentre  os

primeiros  integrantes  desse  escalão,  deverão  estar  os  pelotões  de  Cavalaria

TABELA 3 – Escalões de uma força aeroterrestre
Fonte: Brasil (2017d)
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Paraquedista, a fim de prover maior resistência a uma possível aproximação inimiga

nas zonas de desembarque (BRASIL, 2020b). No caso da incursão aeroterrestre,

esse é o escalão responsável pelo cumprimento da missão imposta, seja destruir,

neutralizar, etc. (BRASIL, 2017d).

Por  não  incluirem-se  no  escopo  do  presente  trabalho,  o  escalão  de

acompanhamento e o escalão recuado não serão detalhados.

3.2.1.4 A cabeça-de-ponte aérea e sua manutenção

Uma  cabeça-de-ponte  aérea  (C  Pnt  Ae)  pode  ser  definida  como  a  área

geográfica conquistada e/ou mantida, a fim de proporcionar o espaço necessário

para o desembarque por via aérea de tropas, equipamentos e suprimentos. Deve

possuir,  além  disso,  espaço  para  a  dispersão  dos  meios,  para  defesa  em

profundidade e para a manobra da força encarregada de sua manutenção (BRASIL,

2017d).

A defesa  da  cabeça-de-ponte  aérea  demanda uma combinação  de  ações

ofensivas agressivas, o mais à frente possível, com as ações defensivas típicas de

uma defesa de área em um dispositivo circular (BRASIL,  2020b).  Para isso, sua

manutenção inclui as seguintes medidas:

a) limpeza dos remanescentes inimigos;
b)  adoção  de  um  dispositivo  defensivo  para  a  manutenção  do  objetivo
conquistado, coerente com o ataque;
c) realização de reconhecimentos;
d) estabelecimento da segurança à frente;
e) estabelecimento do contato com unidades vizinhas, se for o caso; e
f) deslocamento e instalação das armas de apoio (BRASIL, 2020b, p. 104).

Durante  o  estabelecimento  da  C  Pnt  Ae,  medidas  de  reconhecimento  e

segurança são reforçadas em todos os níveis. Postos Avançados de Combate (PAC)

e elementos de vigilância são lançados. Os PAC devem estar dentro do alcance dos

fogos diretos de quem defende a C Pnt Ae, e têm como missão principal alertar a

aproximação do inimigo, negando-lhe a observação e a realização de fogos diretos

sobre a posição (BRASIL, 2020b).
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3.2.2 O apoio de fogo nas operações aeroterrestres

Por  suas  peculiaridades,  as  operações  aeroterrestres  apresentam

características específicas quanto ao emprego de fogos.

O apoio de fogo (Ap F) inicial de artilharia na área de objetivos é limitado,
uma vez que a maioria  dos  seus  meios  desembarca com o escalão de
acompanhamento. Consequentemente, o maior volume de Ap F ao assalto
deve ser  proporcionado pelos meios aéreos,  pelos morteiros e pelo fogo
naval, quando disponível (BRASIL, 2017d).

Considerando  a  profundidade  das  ações  desenvolvidas,  bem  como  a

mobilidade que a Bda Inf  Pqdt possui, é fundamental que o apoio de fogo a ela

fornecido  seja  oportuno,  preciso  e  contínuo,  para  o  sucesso  das  operações.  A

sincronização do fogo e da manobra deve ser buscada durante todas as fases das

operações, devendo a centralização dos fogos ser priorizada, sempre que possível

(BRASIL, 2020b).

O  apoio  de  fogo  orgânico  dos  elementos  de  manobra  do  componente
terrestre,  ou  seja,  os  meios  de  Ap  F  dos  pelotões  morteiros  (sic) dos
BataIhões  de  Infantaria  Paraquedista  e  do  Esquadrão  de  Cavalaria
Paraquedista  (metralhadoras leves e pesadas;  morteiros leves e médios;
canhões e mísseis anticarro; lança-rojões e mísseis portáteis antiáereos de
elementos  de  autodefesa)  configuram  o  apoio  de  fogo  cerrado  aos
comandos enquadrantes, a partir do desembarque (BRASIL, 2020b, p.162).

Dentre os materiais de artilharia apresentados na Figura 2, cabe destacar que

o peso reduzido do morteiro facilita o transporte, tornando-o, pois, essencial a uma

operação aeroterrestre (REIS, 2019 apud OLIVEIRA, 2019). Na manutenção de uma

cabeça-de-ponte,  o  morteiro  e  o  obuseiro  devem  ser  empregados  de  maneira

conjunta, pois ambos se complementam (ALMEIDA, 2019 apud OLIVEIRA, 2019).

3.2.3 Apoio de fogo nas operações aeroterrestres no U.S. Army1

O Manual de Campanha 33-9 (Airborne and Air Assault Operations) afirma

que ainda que a artilharia de tubos componha a força de assalto aeroterrestre, o

apoio de fogo inicial é provido por meio do apoio aéreo aproximado, do apoio de

fogo  naval  e  do  apoio  de  fogo  provido  pelos  morteiros  orgânicos  das  frações

inicialmente  empregadas  nessa  operação.  Com  a  chegada  dos  escalões

subsequentes, a artilharia provê apoio de fogo sobre posições inimigas identificadas,

ou próximo às Zonas de Lançamento (ZL) ou Zonas de Pouso (ZP),  de forma a

1 Exército dos Estados Unidos da América (tradução nossa).
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garantir  as  condições  para  o  prosseguimento  das  operações  (UNITED STATES,

2015).

3.2.4 Emprego de meios aéreos e navais como apoio de fogo

O apoio do componente aéreo ao componente terrestre – além do transporte

dos escalões da força aeroterrestre –, pode envolver a execução de outras tarefas

também relacionadas ao apoio de fogo.

Pela sua flexibilidade e grande poder de fogo, os meios aéreos constituem-
se em grande vetor para ações contra blindados, especialmente os da Força
Aérea e da Aviação do Exército. As frações mais destacadas a frente da C
Pnt  Ae,  principalmente  elementos  da  Companhia  de  Precursores  Pára-
quedista e do Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista, devem ter condições
de  designar  alvos  desta  natureza  para  plataformas  aéreas  como  Guias
Aéreos Avançados (BRASIL, 2020b).

Na Tabela 4 abaixo, pode-se observar, para cada uma das três tarefas, quais

são as ações que mais se aplicam.

TABELA 4 – Tarefas e ações mais comuns da Força Aérea Brasileira no 
contexto de uma operação aeroterrestre
Fonte: Brasil (2017d)



34

Normalmente,  a  coordenação  das  operações  ar-superfície  é  atribuição

específica  da  Força  Aérea  Componente  (FAC).  Para  isso,  é  de  fundamental

importância a presença de elementos de ligação e coordenação da FAC junto às

forças de superfície (BRASIL, 2013).

Em caso de carência de elementos de coordenação da FAC, os elementos
das demais Forças Componentes com a atribuição de efetuar os pedidos de
apoio à FAC, sejam para missões pré-planejadas ou imediatas, devem estar,
sempre que possível, familiarizados com:
a) os princípios e a doutrina de emprego do Poder Aeroespacial;
b)  as  características,  o  armamento,  as  possibilidades,  as  limitações,  as
táticas e as técnicas das aeronaves; e
c) os detalhes de planejamento, os pedidos, o controle e a execução das
missões aéreas. (BRASIL, 2013. p. 19)

Além disso, na organização das células de fogos terrestres, pode ser incluído

um  representante  do  apoio  de  fogo  naval,  bem  como  podem  ser  previstos

observadores avançados para as subunidades. Esse pessoal é fornecido pela força

naval e as suas atribuições são, essencialmente, as mesmas em todos os escalões

(BRASIL, 2017e).

Normalmente, o apoio de fogo naval é proporcionado nas seguintes bases:
navios em Aç Cj (com maior poder de fogo) em apoio a mais de uma Bda ou
a uma DE; e navios em Ap Dto (menor poder de fogo) em apoio a um Btl ou
unidade equivalente.
Os pedidos de tiro são feitos diretamente aos navios (Ap Dto) por intermédio
dos seguintes elementos  da equipe:  observador  do tiro  naval  (OBTINA);
observador aéreo de apoio de fogo naval; e oficial de ligação de fogo naval
(OLIFONA) do Btl.
Os observadores avançados e aéreos da artilharia  de campanha podem
solicitar diretamente o apoio naval. Caso não haja possibilidade de ligação,
os pedidos são feitos por meio do OLIFONA do escalão considerado.
Os pedidos de tiro para os navios em ação de conjunto são, normalmente,
feitos pela brigada e escalões superiores (BRASIL, 2017e. p. 5-15).

Havendo  possiblidade  de  ligação  direta  com  o  navio,  os  observadores

avançados e aéreos da artilharia podem solicitar diretamente o apoio naval.  Não

havendo essa possibilidade, os pedidos deverão ser feitos por meio do OLIFONA do

escalão  considerado.  Em geral, tais  pedidos  são  feitos  pela  brigada  e  escalões

superiores (BRASIL, 2013).

3.2.4.1 Missões pré-planejadas e imediatas

As missões pré-planejadas são aquelas cujo cumprimento ocorre em um ciclo

que  varia  de  72  horas  a,  no  mínimo,  24  horas,  e  que  tratam  de  alvos  cuja
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importância operacional ou tática justifique a necessidade de discussão no centro de

operações (C Op).

As  missões  imediatas,  em  contrapartida,  são  aquelas  decorrentes  de

necessidades surgidas no decorrer do combate, que por sua natureza não podem

ser planejadas antecipadamente (BRASIL, 2013).

Quando  estas  necessidades  extrapolam  as  possibilidades  dos  meios
orgânicos, elas deverão ser coordenadas entre as Forças Componentes, por
intermédio dos elementos de coordenação (...). Não existe a necessidade de
autorização  do  C Op para  este  tipo  de  ação,  salvo  se  a  sua  execução
contrariar alguma diretriz ou regra de engajamento. Considera-se, para tal,
que a definição de comando apoiado e comando apoiador estará bem clara
naquele momento da operação (BRASIL, 2013. p. 34).

3.2.4.2 Apoio aéreo aproximado

Apoio aéreo aproximado consiste no emprego de meios aéreos para detectar,

identificar  e  neutralizar  ou destruir  forças de superfície  inimigas que estejam em

contato com forças de superfície amigas (BRASIL, 2012a).

Dentre os meios aéreos empregados, destacam-se os elementos de emprego

da Aviação do Exército (Av Ex) dotados de helicópteros de ataque ou configurados

para tal (BRASIL, 2014):

Os vetores aéreos orgânicos da Av Ex proporcionam aos comandantes a
possibilidade de explorar decisivamente as oportunidades surgidas durante
as operações, interferindo rapidamente no curso das ações terrestres por
meio da concentração ou dispersão do poder de combate à sua disposição
(BRASIL, 2014. p. 3-2).

Em relação à função de combate  Fogos,  a Av Ex explora, normalmente, a

capacidade do armamento e a ação de choque das aeronaves de ataque da Av Ex,

realizando fogo sobre determinados alvos ou objetivos em proveito de uma força de

superfície.  Isso inclui  o apoio aéreo aproximado às tropas que estão em contato

direto com unidades oponentes, provido por frações de ataque da Av Ex. (BRASIL,

2014).

Nesse contexto, em operações defensivas a Av Ex tem condições de destruir

ou neutralizar ameaças inesperadas, que possam interferir na ação retardadora ou

na  posição defensiva de forças amigas. Nas operações ofensivas, o apoio aéreo

aproximado pode ser realizado para, por exemplo, possibilitar o retraimento de uma

força  engajada  no combate  ou  desorganizar  um contra-ataque  inimigo  (BRASIL,

2014).
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Entretanto, apesar da capacidade operativa e da tecnologia embarcada nas

aeronaves e nos sistemas da Av Ex, os comandantes devem realizar uma criteriosa

análise de risco quando do Exame de Situação para o planejamento e emprego

desses meios (BRASIL, 2014).

3.2.4.3 Apoio aéreo aproximado no U.S. Army

Conforme  a  doutrina  dos  EUA,  o  apoio  aéreo  aproximado  por  vezes

compensa a falta de blindagem e de artilharia pesada. O comandante aeroterrestre

deve  considerar  a  capacidade  de apoio  da Força Aérea para  apoiar  a  força  de

superfície (UNITED STATES, 2015).

3.2.4.4 Guiamento aéreo avançado

O guiamento aéreo avançado consiste  no emprego de  meios aéreos para

coordenar, a partir do solo, o ataque de aeronaves contra alvos inimigos (BRASIL,

2012a). Denomina-se guia aéreo avançado (GAA) o pessoal devidamente certificado

para realizar essa coordenação (BRASIL, 2013).

No  escalão  de  emprego,  o  GAA realizará  o  guiamento  das  aeronaves de

ataque,  bem como  assessorará  o  comando  nas  possibilidades  do  poder  aéreo.

Assim,  é peça fundamental  no processo de coordenação do espaço aéreo e na

mitigação dos riscos de fratricídio. (BRASIL, 2013).

Na ausência de GAA da Força Aérea, nada impede que as demais forças
componentes possuam GAA orgânicos no escalão de emprego, porém os
mesmos devem possuir certificação e qualificação da FAB para o guiamento
das aeronaves, no intuito de evitar o fratricídio e danos colaterais. (BRASIL,
2013. p. 21.)

3.2.5 Caso histórico: o apoio de fogo na operação Overlord

Por ocasião do desembarque dos Aliados na região da Normandia, no “dia D”

(06/07/1944), a falta de apoio de artilharia em terra forçou a utilização do apoio de

fogo naval. A observação aérea dos alvos evidenciou-se como um aspecto relevante,

apesar  das  condições  meteorológicas  pouco  favoráveis  à  observação  naquela

ocasião.
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Para garantir a observação e condução adequada do fogo indireto, tanto a

tropa  anfíbia  quanto  a  aeroterrestre foram dotadas  de  observadores  até  o  nível

batalhão – chegando a infiltrar oficiais da  U.S Navy2 junto aos paraquedistas para

garantir essa capacidade crítica (TILMAN, 2014).

3.3 O ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA E SUAS MISSÕES

3.3.1 A Cavalaria paraquedista

Com a criação da  Escola de Paraquedistas,  em 1945,  passando pela sua

renomeação para Núcleo de Divisão Aeroterrestre, e sua posterior transformação em

Brigada  Aeroterrestre  (GRIZOTTI,  2019),  surgia  o  embrião  do  Grande  Comando

Operativo de emprego estratégico do Exército que hoje se denomina Brigada de

Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt).

No início da década de 1980, diante da evidente necessidade de uma tropa

com elevada mobilidade no seio dessa brigada, foi criado, pela Portaria nº 074-EME,

de 21 de dezembro de 1981, o 1o Esqd C Pqdt, vocacionado para o cumprimento de

missões típicas de Cavalaria no contexto de operações aeroterrestres.

O 1o Esqd C Pqdt, única tropa de Cavalaria Paraquedista de nosso Exército,
representa  os  olhos  e  ouvidos  da  Brigada  de  Infantaria  Pára-quedista,
cumprindo  missões  de  Rec  e  Seg  em  proveito  da  mesma.  Em  uma
operação aeroterrestre integra o Escalão Precursor e o Escalão de Assalto,
tendo como missões: fazer a segurança da ZL, reconhecer os eixos que
convergem na cabeça de ponte aérea, proporcionar alerta oportuno quanto
à aproximação do inimigo e retardá-lo (1o ESQUADRÃO, 2012).

3.3.2 Possibilidades do Esqd C Pqdt

O Esqd C Pqdt apresenta como principais possibilidades:

a) participar do estabelecimento de uma cabeça de ponte aérea;
b) realizar qualquer tipo de reconhecimento, em frentes e profundidades
compatíveis com a sua estrutura;
c) executar operações de segurança, particularmente proteção e vigilância;
d) realizar operações ofensivas e defensivas limitadas;
e) realizar ligações de combate;
f) operar sob condições de visibilidade limitada, com emprego de meios de
visão noturna e de vigilância eletrônica;
g) na impossibilidade do lançamento de suas viaturas orgânicas, atuar como
força  a  pé,  cumprindo,  com  limitações,  missões  de  reconhecimento  e
segurança, em proveito da Bda Inf Pqdt;

2 Marinha dos Estados Unidos da América. (tradução nossa)
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h)  atuar  como  Força  de  Proteção  da  Bda  Inf  Pqdt  nas  operações
aeroterrestres  ou  aerotransportadas,  em  que  o  objetivo  da  GU  esteja
localizado fora da cabeça de ponte aérea;
i) organizar seus elementos de manobra em estruturas operativas provisória
(pelotões  provisórios)  para  atender  às  peculiaridades  de  determinada
missão que lhe for atribuída ou para fazer face às situações do combate; e
j)  atuar  em ambiente  contaminado  por  agentes  QBRN (com limitações).
(BRASIL, 2018).

3.3.3 Limitações do Esqd C Pqdt

As  principais  limitações  do  Esqd  C  Pqdt  se  relacionam  com  seus  meios

orgânicos e com os meios aéreos colocados à sua disposição:

a) vulnerabilidade aos ataques aéreos;
b) vulnerabilidade na fase de reorganização;
c) restrição de mobilidade, frente ao largo emprego de minas anticarro e aos
obstáculos artificiais;
d) grande influência das condições climáticas e meteorológicas;
e)  mobilidade  estratégica  limitada  à  disponibilidade  de  apoio  de  meios
aéreos;
f) dificuldade na manutenção do sigilo das operações, quando empregando
suas viaturas orgânicas, em virtude do ruído e da poeira produzidos;
g) mobilidade restringida, quando empregando suas viaturas orgânicas em
terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, pantanosos e cobertos;
h) dificuldade de manter o terreno; e
i) vulnerabilidade aos ataques QBRN (BRASIL, 2018).

3.3.4 Composição orgânica do Esqd C Pqdt

O  Esqd  C  Pqdt  compõe-se  de  comando  e  estado-maior,  um  pelotão  de

comando  e  apoio,  três  pelotões  de  cavalaria  paraquedista  e  uma  base

administrativa,  que é  uma  estrutura  provisória  ativa  apenas  em  tempo  de  paz,

destinada a realizar trabalhos administrativos e burocráticos inerentes  à atividade

logística e de pessoal (BRASIL, não publicado).

FIGURA 6 – Composição básica do Esqd C Pqdt 
Fonte: Brasil, não publicado
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O pelotão de comando e apoio engloba as diversas estruturas apresentadas

na Figura 7.

Percebe-se, pois, que não há elementos de fogo indireto na composição do

pelotão de comando e apoio (Pel C Ap).

Os pelotões de Cavalaria paraquedista são o elemento de manobra do Esqd

C Pqdt.  Devido a sua flexibilidade, sua proteção blindada e sua potência de fogo,

são capazes de se adaptarem a qualquer situação. São compostos por um grupo de

comando, dois grupos de exploradores, uma seção de mísseis anticarro, e uma peça

de apoio, dotada de um morteiro médio.

A única possibilidade de fogo indireto com meios orgânicos é,  portanto,  o

emprego  das  peças  de  morteiro  médio  orgânicas  dos  pelotões.  Não  há  a

disponibilidade de meios de apoio de fogo orgânicos para o emprego direto por parte

do comandante do Esqd C Pqdt.

FIGURA 7 – Pelotão de comando e apoio do Esqd C Pqdt Fonte: 
Brasil, não publicado
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Quanto ao apoio de artilharia,  é  proporcionado pelo grupo de artilharia  de

campanha orgânico da Bda Inf Pqdt. Um observador avançado pertencente a essa

unidade é  designado  para  acompanhar  o  esquadrão,  para  atuar  como assessor

técnico do comandante do Esqd C Pqdt no que tange ao apoio de fogo de artilharia.

(BRASIL, não publicado).

3.3.5 A Cavalaria paraquedista do U.S. Army

A Cavalaria  paraquedista  dos  EUA realiza  missões  de  reconhecimento  e

segurança na fase de assalto aeroterrestre, sendo para isso reforçada de forma a

constituir uma força-tarefa. Após a reorganização e estabelecimento da cabeça-de-

ponte  aérea,  a  tropa passa a  realizar  operações na área de segurança da Bda

(UNITED STATES, 2015).

Assim, tem-se que, à semelhança do Esqd C Pqdt brasileiro, o Esqd C Pqdt

americano  também  é  vocacionado  para  a  realização  de  operações  de

reconhecimento e segurança, tendo também capacidades semelhantes:

Units such as scouts, cavalry, long-range surveillance and special operations
forces  conduct  reconnaissance  and  surveillance  near  the  objective  area,
facilitate joint fires and close combat attack against identified enemy forces

FIGURA 8 – Composição do pelotão de Cavalaria paraquedista 
Fonte: Brasil, não publicado
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in the objective area, and conduct limited offensive tasks to interdict enemy
forces (UNITED STATES, 2015).3

3.3.6 Principais  missões  desempenhadas  pelo  Esqd  C  Pqdt  e  seus

fundamentos

De acordo com o Manual de Campanha Brigada de Infantaria Paraquedista, o

Esqd C Pqdt é a tropa de reconhecimento e segurança da Bda Inf Pqdt. Para o

cumprimento de suas missões, deve ser dotado com “plataformas que permitam boa

mobilidade  terrestre,  relativa  proteção  blindada  e  potência  de  fogo  adequada”

(BRASIL, 2020b).

O  reconhecimento  e  as  operações  de  segurança  se  complementam
mutuamente  e  não  podem  ser  facilmente  separados.  Um  eficiente
reconhecimento proporciona certo grau de segurança e a força que executa
uma operação de segurança provê,  também, dados sobre o inimigo e o
terreno (BRASIL, 2017, p. 5-12).

3.3.6.1 Fundamentos das ações de reconhecimento

Conforme a doutrina, as ações de reconhecimento são executadas de acordo

com os seguintes fundamentos:

a)  ORIENTAR-SE SEGUNDO OS OBJETIVOS DE INFORMAÇÕES –  o
reconhecimento deve ser orientado para tropas inimigas, acidentes capitais
do terreno, pontos sensíveis,  localidades, direções de atuação, zonas ou
áreas específicas. Diferente do que se observa nas missões de segurança,
os elementos que realizam um reconhecimento atuam de acordo com a
localização ou o movimento dos objetivos de informações,  condicionante
essencial para o adequado cumprimento da missão;
b)  INFORMAR  TODOS  OS  DADOS  OBTIDOS,  COM  RAPIDEZ  E
PRECISÃO  –  os  dados,  sejam  eles  positivos  ou  negativos,  devem  ser
transmitidos  logo  que  obtidos  e  devem ser  participados  tal  como  foram
obtidos, não devendo conter opiniões mas, sim, fatos;
c) EVITAR O ENGAJAMENTO DECISIVO – uma força de reconhecimento
deve  manter  a  sua  liberdade  de  manobra.  O  engajamento  em combate
ocorre, quando necessário, para a obtenção dos dados desejados ou para
evitar a destruição ou captura da força;
d) MANTER O CONTATO COM O INIMIGO – na execução de uma missão
de reconhecimento, o contato deve ser obtido o mais cedo possível. Uma
vez estabelecido, é mantido e não deve ser rompido voluntariamente, sem
autorização  do  escalão  superior.  O  contato  pode  ser  mantido,  também,
valendose da observação terrestre ou aérea; e
e)  ESCLARECER  A SITUAÇÃO  –  quando  o  contato  com  o  inimigo  é
estabelecido ou um obstáculo é encontrado, a situação deve ser esclarecida
rapidamente. A localização, o valor, a composição e o dispositivo do inimigo

3 “Unidades como Cavalaria, vigilância de longo alcance e forças de operações especiais 
conduzem reconhecimento e vigilância próximo à area do objetivo, facilitam fogos conjuntos e 
ataque de comabte aproximado contra forças inimigas identificadas na àrea do objetivo, e 
conduzem missões ofensivas limitadas para bloquear forças inimigas.” (tradução nossa) 
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são determinados e um esforço especial é feito para identificar os flancos da
posição inimiga. De acordo com a missão, o comandante deve rapidamente
decidir  se  ataca  ou  desborda  a  resistência  inimiga.  De  imediato  dá
conhecimento  ao  escalão  superior  da  decisão  tomada,  incluindo  dados
obtidos sobre o inimigo pelo reconhecimento (BRASIL, 2017, p. 5-11).

3.3.6.2 Fundamentos das operações de segurança

Nas  operações  de  segurança,  devem  ser  observados  os  seguintes

fundamentos:

a)  PROPORCIONAR  ALERTA PRECISO  E  OPORTUNO  AO  ESCALÃO
SUPERIOR – a F Seg deve informar ao Esc Sp sobre a localização ou
movimento das forças inimigas que possam constituir uma ameaça à missão
deste escalão. Somente pelo alerta oportuno e dados precisos, fornecidos
pela força de segurança ao Esc Sp, seu Cmt pode decidir sobre a aplicação
de seus meios, prazo e local  para engajar-se com o inimigo e manobrar
suas forças, a fim de obter a surpresa e vantagens táticas.
b) GARANTIR ESPAÇO PARA MANOBRA – a F Seg atua suficientemente
distante da tropa em proveito da qual opera, de modo a garantir-lhe o prazo
e o espaço suficientes para manobrar, buscando ou evitando o contato com
o inimigo. A distância entre ambas é função da análise judiciosa dos fatores
da decisão.
c) ORIENTAR A EXECUÇÃO DA MISSÃO EM FUNÇÃO DA FORÇA EM
PROVEITO DA QUAL OPERA – uma F Seg manobra de acordo com a
localização ou movimento da tropa em proveito da qual opera, interpondo-se
entre ela e a conhecida ou provável ameaça do inimigo.
d) EXECUTAR UM CONTÍNUO RECONHECIMENTO – toda F Seg deve
executar um reconhecimento contínuo e agressivo,  capaz de fornecer ao
comandante  dados  sobre  o  terreno  e  o  inimigo  e,  ainda,  possibilitar  a
localização adequada da força de segurança em relação à tropa em proveito
da qual opera e à ameaça inimiga.
e) MANTER O CONTATO COM O INIMIGO – o contato com o inimigo deve
ser mantido até que este não constitua mais uma ameaça ou que se afaste
da Z Aç da tropa em proveito da qual a F Seg opera. O Cmt de uma F Seg
somente poderá romper o contato com o inimigo quando determinado pelo
comando superior. Se a força inimiga, ou parte da mesma, abandonar a Z
Aç sob responsabilidade da F Seg, as unidades amigas interessadas devem
ser informadas imediatamente, auxiliando-as no estabelecimento do contato
com o inimigo (BRASIL, 2017, p. 5-8).

3.3.6.3 Fundamentos da ação retardadora

No  planejamento  e  na  condução  de  uma  ação  retardadora,  devem  ser

seguidos os seguintes fundamentos:

a) CONTROLE CENTRALIZADO E AÇÃO DESCENTRALIZADA – uma Aç
Rtrd  é  caracterizada  por  operações  em larga  frente,  com o  máximo  de
forças em contato e um mínimo em reserva.  Disto resulta uma série de
ações independentes de unidades ao longo de toda a frente, nas quais os
Cmt  devem  ter  liberdade  de  ação  para  conduzi-las.  Na  conduta  do
retardamento,  o  movimento  para  a  retaguarda  das  unidades  deve  ser
coordenado meticulosamente. Isto assegura que o inimigo não ultrapasse,
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desborde  ou  envolva  qualquer  elemento  da  força  de  retardamento,  ou
obtenha uma penetração que possa comprometer o sucesso da missão de
retardamento;
b)  MÁXIMO  EMPREGO  DO  TERRENO  –  deve  ser  feito  o  máximo  de
aproveitamento  do  terreno,  não  permitindo  à  força  inimiga  que  avance
grandes  distâncias  sem  resistência.  As  posições  de  retardamento  são
selecionadas em regiões que permitam o domínio das prováveis  vias de
acesso do inimigo;
c) FORÇAR O INIMIGO A DESDOBRAR-SE E A MANOBRAR – o inimigo
deve ser engajado no alcance máximo de todas as armas de tiro indireto e
no alcance útil das armas de tiro direto. Esta ação obriga o inimigo a perder
tempo no desdobramento, no esclarecimento da situação e em movimentos
ofensivos.  O  emprego  repetido  desta  técnica  retarda  a  progressão  do
inimigo e troca espaço por tempo. Em algumas situações, no entanto, os
fogos de longo alcance podem ser deliberadamente contidos para fins de
dissimulação;
d)  MÁXIMO EMPREGO DE OBSTÁCULOS – é explorado  ao máximo o
emprego  de  obstáculos  naturais  e  artificiais  para  retardar  o  inimigo.
Obstáculos  são  empregados  para  canalizar  e  retardar  a  progressão  e
proporcionar  segurança  de  flancos à  força que retarda.  Para se obter  a
máxima eficiência, os obstáculos devem ser batidos por fogos;
e)  MANUTENÇÃO  DO  CONTATO  COM  O  INIMIGO  –  contínuos
reconhecimentos devem ser  conduzidos,  visando estabelecer  e manter  o
contato com o inimigo. O contato deve ser mantido com a força inimiga para
evitar penetrações ou desbordamentos; e
f)  EVITAR O ENGAJAMENTO DECISIVO –  posições  são  ocupadas  por
determinados períodos de tempo para obrigar o inimigo a desdobrar seus
meios, esclarecer a situação e manobrar para atacar cada posição. A força
retardadora  deve  retrair  para  posição  seguinte  antes  de  tornar-se
decisivamente engajada com o inimigo (BRASIL, 2017, p. 5-8).

3.3.6.4 Atuação do Esqd C Pqdt

Na  manutenção  da  C  Pnt  Ae,  são  estabelecidos  postos  avançados  de

combate, normalmente mobiliados pelo Esqd C Pqdt (BRASIL, 2020b).

Os  postos  avançados  de  combate  (PAC)  são  posições  estabelecidas
imediatamente  à  frente  da  área  de  defesa  avançada,  com  a  finalidade
principal de alertar quanto à aproximação do inimigo e proteger a posição
defensiva da observação direta do inimigo.  São de responsabilidade das
brigadas  (Bda),  podendo,  quando  julgado  necessário,  ser  de
responsabilidade  das  unidades  e  das  subunidades.outras  forças
desempenham  missões  de  vigilância  além  dos  PAC,  com  ênfase  nos
principais eixos de aproximação do inimigo. (BRASIL, 2017)

No  cumprimento  dessa  missão,  o  Esqd  C  Pqdt  constitui-se  importante

elemento de segurança, podendo atuar na Área de Interesse da Bda Inf Pqdt. Seu

emprego  por  meio  de  suas  viaturas  orgânicas  é  restringido  e  determinado  pelo

alcance dos meios rádio disponíveis (BRASIL, 2020b).

Um  elemento  de  segurança  pode  proporcionar  os  seguintes  graus  de

segurança:

a)  COBERTURA  –  ação  com  elementos  distanciados  ou  destacados,
orientados na direção do inimigo e que procuram interceptá-lo, engajá-lo,
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desorganizá-lo ou iludi-lo, antes que o mesmo possa atuar sobre a região ou
força coberta;
b)  PROTEÇÃO – atuação de  elementos  no  flanco,  frente  ou  retaguarda
imediatos, com a finalidade de impedir a observação terrestre, o fogo direto
e o ataque surpresa do inimigo; e
c) VIGILÂNCIA – estabelecimento de uma série de postos de observação,
complementados por adequadas ações que procuram detectar a presença
do inimigo tão logo entre no raio de ação ou campo dos instrumentos óticos
ou sensores eletrônicos do elemento que a executa (BRASIL, 2017, p. 5-7).

De acordo com o grau de segurança que devam proporcionar, os elementos

de manobra podem compor as seguintes forças de segurança:

a) FORÇA DE COBERTURA - força taticamente autônoma que opera a uma
considerável distância, orientada na direção do inimigo, em proveito de uma
força  estacionada ou em movimento.  Em função de sua  localização  em
relação à força a qual proporciona segurança, caracteriza-se como força de
cobertura avançada, força de cobertura de flanco ou força de cobertura de
retaguarda;
b) FORÇA DE PROTEÇÃO - é uma força de segurança que opera à frente,
no flanco ou à retaguarda de uma tropa estacionada ou em movimento, a
fim de protegê-la contra a observação terrestre, dos tiros diretos e dos fogos
de surpresa. De acordo com as suas possibilidades, pode repelir, destruir ou
retardar o inimigo que ameaça a força protegida. Opera dentro do alcance
dos  fogos  de  apoio  da  força  protegida  e  pode  caracterizar-se  como
vanguarda, flancoguarda ou retaguarda; e
c) FORÇA DE VIGILÂNCIA - força de segurança que estabelece uma cortina
de  vigilância,  com a  finalidade  básica  de  dar  o  alerta  oportuno  sobre  a
aproximação do inimigo (BRASIL, 2018, p. 4-4).

As ações táticas subsequentes de uma operação aeroterrestre geralmente se

caracterizam como operações  defensivas.  Nesse  contexto,  a  Bda  Inf  Pqdt  pode

também designar o Esqd C Pqdt para mobiliar seus postos avançados gerais (PAG)

(BRASIL, 2020).

Os postos avançados gerais (PAG) são posições estabelecidas à frente da
área  de  defesa  avançada,  com  a  principal  missão  de,  sem  chegar  ao
engajamento decisivo das forças que a ocupam, provocar o desdobramento
prematuro do inimigo, retardar e desorganizar a sua progressão e iludi-lo
quanto à verdadeira localização da posição defensiva (BRASIL, 2017, p. 4-
28).

 Nesse caso, a missão deve ser conduzida como uma ação retardadora. Há a

previsão de que o Esqd seja para isso reforçado por fogos, engenharia e outros

elementos de apoio (BRASIL, 2020b).

O Esqd Cav Pqdt (sic) deverá combinar sua missão de retardar o Ini com a
execução  de  contra-ataques  de  desorganização,  em  locais  previamente
escolhidos e  preparados,  com a finalidade de produzir  o maior  desgaste
possível  ao  inimigo  antes  de  sua  abordagem  da  P  Def,  obrigando-o  a
engajar-se e/ou desdobrar-se prematuramente. (BRASIL, 2020b).
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Cabe ressaltar que tanto os PAG quanto os PAC são também considerados

forças de segurança, atuando na área de segurança à frente do limite anterior da

área de defesa avançada (LAADA) (BRASIL, 2018).

Conforme a Figura 9 abaixo, a atuação do Esqd C Pqdt se dará nas Zonas II e

III, principalmente. A primeira estende-se a partir da linha de C Pnt Ae até o limite da

área de influência da Bda Inf Pqdt; a segunda, por sua vez, já se encontra na área

de interesse da Bda – ou seja, fora do alcance do fogo de apoio de seus meios

orgânicos –, sendo delimitada pelo alcance das comunicações (BRASIL, 2020b).

Neste ponto, cabe ressaltar a diferença entre área de influência e área de

interesse:  a  primeira  é  aquela  onde  o  comandante  é  capaz  de  influenciar

diretamente no curso do combate, mediante o emprego dos seus próprios meios; a

segunda, por sua vez, é constituída por áreas – adjacentes ou não à zona de ação –

onde os acontecimentos que nela se produzam possam repercutir no resultado ou

afetar as ações, as operações atuais e as futuras (BRASIL, 2016).

FIGURA 9 – Calco de situação contendo as áreas de operações, de influência e 
de interesse
Fonte: Brasil, 2020
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Ainda que não conste dentre suas principais missões, no bojo das operações

ofensivas, o Esqd C Pqdt é a tropa da Bda Inf Pqdt mais apta a realizar um eventual

reconhecimento em força, podendo, se for o caso, permanecer em contato, explorar

um êxito alcançado, apoiar uma ultrapassagem ou retrair (BRASIL, 2020b).
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS

4.1 ASPECTOS  DE  FUNDAMENTAL  RELEVÂNCIA  PARA  O  CAPÍTULO  DE

MANUAL

4.1.1 Planejamento e coordenação de fogos

A abordagem do planejamento  e  coordenação de fogos no capítulo  a ser

redigido surge como de fundamental importância, a fim de se garantirem ao Esqd C

Pqdt as Capacidades Críticas dos Fogos apresentadas no item 3.1.2.

Nesse sentido, visualiza-se como adequado citar o fluxo do planejamento de

fogos, os documentos e planos de fogos, as principais medidas de coordenação do

apoio de fogo, os órgãos de coordenação e controle, o processamento de alvos e a

metodologia  “D3A”,  a  coordenação  nos  pedidos  de  tiro  e  ainda  a  conduta  e

ajustagem do tiro.

Por  já  haver  publicações  tratando  detalhadamente  de  diversos  desses

tópicos, visualiza-se como adequado apresentá-los sumariamente, referenciando o

conteúdo à publicação onde se têm as informações pormenorizadas.

4.1.2 Apoio de fogo do escalão superior

A fim de contextualizar o apoio de fogo eventualmente disponível ao Esqd C

Pqdt, é mister apresentar – ainda que sumariamente – o apoio de fogo do escalão

superior,  principalmente  no  que  tange  às  suas  características,  possibilidades  e

limitações em relação ao Esqd C Pqdt.

4.1.3 Apoio de fogo orgânico

No capítulo a ser redigido, convém apresentar as possibilidades do apoio de

fogo orgânico do Esqd C Pqdt – que levantou-se não existir. Tal apoio de fogo não

deve ser confundido com o apoio de fogo orgânico dos próprios Pel C Pqdt, de que o

Cmt Esqd C Pqdt pode – eventualmente – lançar mão, prejudicando, contudo, o

poder de combate de suas peças de manobra.
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4.1.4 Apoio de fogo por meios aéreos e navais

Tendo por  base a doutrina conjunta em vigor,  bem como o caso histórico

apresentado  no  item  3.2.5,  surge  como  oportuno  evidenciar  no  capítulo  a  ser

redigido a possibilidade de apoio de fogo por meios aéreos e navais.

Ainda que, no referido caso, o apoio de fogo naval tenha sido decisivo, não

será objeto de aprofundamento, uma vez que ele em geral só é solicitado no nível

brigada ou superior.

O apoio de fogo de meios aéreos, entretanto, deve ser abordado com maior

enfoque, uma vez que existe a possibilidade de emprego tanto da Av Ex quanto da

FAC em prol  do Esqd C Pqdt,  seja por meio do Apoio Aéreo Aproximado ou do

Guiamento Aéreo Avançado.

4.2 PRINCIPAIS  FUNDAMENTOS  RELACIONADOS  À  FUNÇÃO  DE  COMBATE

FOGOS

Em relação aos fundamentos das operações realizadas pelo Esqd C Pqdt,

levantou-se – por meio de questionário distribuído a oficiais de Infantaria e Cavalaria

– aqueles que mais eram impactados pela função de combate Fogos (APÊNDICE

D).  Foram obtidas 31 respostas.  Os resultados foram compilados e sintetizados,

utilizando-se como ferramenta para tal a obtenção da média para o grau de impacto

de cada fundamento em cada uma das três seções do questionário. A partir desse

valor obtido, foram gerados três gráficos, apresentados a seguir.
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4.2.1 Ações de reconhecimento

Observa-se,  portanto,  que,  dentre  os  fundamentos  das  ações  de

reconhecimento elencados no item 3.3.6.1, os que mais se relacionam à função de

combate  Fogos  são  “manter  o  contato  com o  inimigo”  e  “evitar  o  engajamento

decisivo”.

GRÁFICO 1 – Impacto da função de combate Fogos nas ações de reconhecimento.
Fonte: O autor
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4.2.2 Operações de segurança

Da mesma forma, em relação aos fundamentos das operações de segurança

enumerados no item 3.3.6.2, os que mais se relacionam à função de combate Fogos

são “manter o contato com o inimigo” e “garantir espaço para manoba”.

GRÁFICO 2 – Impacto da função de combate Fogos nas operações de segurança.
Fonte: O autor

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Impacto da Função de Combate Fogos nas Operações de 
Segurança

MANTER O CONTATO COM 
O INIMIGO
GARANTIR ESPAÇO PARA 
MANOBRA
ORIENTAR A EXECUÇÃO DA 
MISSÃO EM FUNÇÃO DA 
FORÇA EM PROVEITO DA 
QUAL OPERA
EXECUTAR UM CONTÍNUO 
RECONHECIMENTO
PROPORCIONAR ALERTA 
PRECISO E OPORTUNO AO 
ESCALÃO SUPERIOR



51

4.2.3 Ação retardadora

Na ação retardadora,  tem-se que,  dos fundamentos apresentados no item

3.3.6.3, os que mais se relacionam à função de combate Fogos são “manutenção do

contato  com  o  inimigo”,  “evitar  o  engajamento  decisivo”  e  “forçar  o  inimigo  a

desdobrar-se e a manobrar”.

4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DAS CONDIÇÕES ATUAIS DE CUMPRIMENTO DAS

MISSÕES PREVISTAS

Considerando  os  resultados  analisados  no  item  4.2,  já  consideradas  as

equivalências  entre  os  fundamentos  “manutenção  do  contato  com  o  inimigo”  e

“manter o contato com o inimigo”, analisar-se-á qualitativamente as condições atuais

do Esqd C Pqdt para cumpri-los.

GRÁFICO 3 – Impacto da função de combate Fogos na ação retardadora.
Fonte: O autor
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4.3.1 Manter o contato com o inimigo

Considerando-se  a  premissa  de  se  manter  a  consciência  sobre  a

movimentação inimiga, buscando impedi-lo de realizar movimentos de penetração

ou de desbordamento,  ou ainda de impedi-lo de caracterizar-se como ameaça à

tropa em proveito da qual uma força de segurança opera, tem-se que as tropas em

primeiro  escalão  devem  ter  potência  de  fogo  adequada  para  engajar  as  forças

inimigas a uma distância razoável, sem que comprometa a sua própria segurança.

Diante dos meios orgânicos previstos atualmente para o Esqd C Pqdt, tem-se

que as suas peças de manobra, os Pel C Pqdt possuem relativa potência de fogo

orgânica,  baseada  principalmente  na  Peça  de  Apoio  e  na  Seção  de  Mísseis

Anticarro.

Assim,  conclui-se  parcialmente  que,  em relação ao fundamento  “manter  o

contato com o inimigo”, para os três tipos de operação a composição orgânica atual

pode ser considerada adequada, ainda que para uma análise pormenorizada seja

necessária uma análise conjunta dos meios empregados pelo inimigo apresentado.

4.3.2 Garantir espaço para a manobra

Em uma operação de segurança, é necessário que a força de segurança atue

a uma distância considerável da força protegida, de modo que lhe garanta prazo e

espaço suficientes para manobrar. Essa distância, entretanto, reduz a capacidade de

o grosso da tropa apoiar pelo fogo a primeira força citada. Dessa forma, cresce de

importância a autonomia da força de segurança em relação aos fogos.

Por não ser comum – e tempouco doutrinário – o emprego de uma bateria de

artilharia em reforço a uma subunidade de manobra, e considerando a atuação do

Esqd  C  Pqdt  exposta  na  Figura  9,  infere-se  que  sua  atuação  como  força  de

segurança se dará sem o apoio de fogos indiretos por parte do GAC Pqdt.

Assim,  conclui-se  parcialmente  que  em  relação  ao  fundamento  “garantir

espaço para a manobra” os meios atuais do Esqd C Pqdt não são suficientes para o

bom cumprimento de sua missão.
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4.3.3 Evitar o engajamento decisivo

Este fundamento refere-se diretamente à capacidade de se manter a própria

capacidade de manobra. Considerando-se o nível SU, para que tal fundamento seja

atendido, pode ser admitido o engajamento decisivo de até um pelotão, desde que o

Cmt SU tenha capacidade de intervir no combate para desengajá-lo. Entretanto, os

meios atuais do Esqd C Pqdt não permitem essa intervenção, uma vez que o Cmt

Esqd C Pqdt não dispõe de qualquer elemento de apoio de fogo sob seu comando

direto.

Dessa forma, tem-se que o Esqd C Pqdt atualmente não é capaz de evitar o

engajamento decisivo no nível SU, ainda que isso possa – e deva – ser buscado

atender no nível Pel C Pqdt.

4.3.4 Forçar o inimigo a desdobrar-se e a manobrar

Na  ação  retardadora,  este  fundamento  relaciona-se  com  a  finalidade  da

forma de manobra, ou seja,  trocar  o mínimo de espaço pelo máximo de tempo.

Quanto  mais  longe  se  puder  engajar  o  inimigo,  mais  prematuro  será  o  seu

desdobramento,  exigindo  que  tome  medidas  que  consumam  ainda  mais  o  seu

tempo.

Nesse  quesito,  pode-se  afirmar  que  o  Esqd  C  Pqdt  atualmente  possui

condições parciais de forçar o inimigo a desdobrar-se e a manobrar, considerando-

se principalmente o limitado alcance de seus Mrt Me (5.800m) – que ainda assim

constituem seu armamento orgânico de maior alcance.
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5 CONCLUSÃO

Estando o 1o Esqd C Pqdt próximo de completar 40 anos de sua criação, e

não  havendo  até  o  presente  momento  documentação  doutrinária  que  trate  dele

especificamente, é de fundamental relevância o esforço no sentido de documentar a

forma de seu emprego. O esforço conjunto de se produzir um manual doutrinário é

hercúleo, porém certamente frutífero.

Ao longo deste trabalho, buscou-se, por meio da pesquisa, obter os dados

mais adequados para constarem do futuro manual, de modo que o Esqd C Pqdt

tenha  uma  publicação  não  somente  adequada,  mas  atualizada  com  a  Doutrina

Militar em vigor.

Conforme as fontes consultadas, levantou-se que o emprego da função de

combate Fogos relaciona-se com as tarefas e com os sistemas que proveem o uso

coletivo e coordenado das capacidades de fogos indiretos, de defesa antiaérea e

dos fogos conjuntos.

Em relação às operações desenvolvidas pelo Esqd C Pqdt, levantou-se que

são prioritariamente realizadas operações de segurança – incluindo-se as ações de

reconhecimento – e, em caráter limitado, movimentos retrógrados, com prioridade

para a ação retardadora.

Quanto ao impacto da função de combate Fogos na atuação do Esqd C Pqdt

nas operações aeroterrestres, observou-se que os meios atualmente disponíveis não

permitem uma atuação adequada, principalmente por não existirem meios de apoio

de fogo à disposição do comandante do esquadrão.

Diante  do  exposto,  vislumbra-se  como  possiblidade  de  preenchimento  da

lacuna de apoio de fogo existente no Esqd C Pqdt a criação de fração semelhante à

Seção de Morteiro Médio outrora existente no Esqd C Mec – apresentada no item

3.1.1. 

Considerando-se ser o Mrt Me a peça orgânica dos Pel C Pqdt, bem como a

inexistência de um meio de maior potência à disposição, tem-se que o calibre ideal

para  tal  seção  seja  120mm,  a  fim  de  se  garantir  a  sobrepujança  necessária  à

intervenção referida também no item 3.1.1. 

Além  disso,  a  utilização  desse  calibre  específico  apresenta  elevada

viabilidade por  dois  pontos que merecem destaque:  o  primeiro deles refere-se à
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capacidade de produção nacional do Mrt P, já consolidada pela Base Industrial de

Defesa brasileira; o segundo, por sua vez, refere-se à capacidade de lançamento

aeroterrestre desse tipo de peça, que – por ser orgânica do GAC Pqdt – já possui

técnica de lançamento consolidada.

Assim, face aos diversos aspectos levantados ao longo da pesquisa, como

produto final tem-se a proposta de capítulo de manual (APÊNDICE A), que consolida

o esforço despendido neste trabalho.
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APÊNDICE A – Proposta de capítulo de manual

9 FOGOS

9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

9.1.1 A função de combate Fogos está relacionada às tarefas e aos sistemas que

proveem o uso coletivo e coordenado das capacidades de fogos indiretos, de defesa

antiaérea e dos fogos conjuntos, permeando os processos de busca e aquisição de

alvos, planejamento e coordenação de operações.

9.1.2 O emprego do fogo tem como finalidade facilitar a manobra, bem como reduzir

a capacidade de combate do inimigo, impactando diretamente o seu moral e tendo

como consequência a redução do seu poder de combate.

9.1.3 Os fogos são importantes recursos de que dispõe o comandante do Esqd C

Pqdt  para  intervir  no  combate.  Por  sua  flexibilidade  e  elevada  disponibilidade,

oferecem  condições  para  ampliar  a  capacidade  combativa  dos  elementos  de

manobra por meio da redução do poder ofensivo ou defensivo do inimigo.

9.1.4 O  apoio  de  fogo  visa  apoiar  a  manobra  do  Esqd  C  Pqdt,  destruindo  ou

neutralizando os alvos essenciais ao atingimento do objetivo tático, além de impedir

ou  dificultar  a  manobra  do  inimigo,  proporcionando  apoio  e  proteção  às  forças

operativas.

9.1.5 O apoio de fogo é indispensável à manobra tática, pois o desdobramento é

basicamente  o  posicionamento  das  tropas.  Para  uma  manobra  de  sucesso,  é

necessária a combinação adequada de fogo e movimento.

9.1.6 Para a aplicação e emprego de fogos, crescem de importância os trabalhos de

inteligência  e  busca  de  alvos,  além da  observação  e  do  acompanhamento  dos

resultados, com a análise e avaliação dos danos produzidos.

9.1.7 Capacidades Críticas dos Fogos

9.1.7.1 A fim de se aplicarem integradamente os fogos no Esqd C Pqdt, a função de

combate  Fogos deve manter três capacidades críticas: aquisição, discriminação e

engajamento de alvos.
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9.1.7.2 Aquisição de alvos é a detecção e localização de um alvo com detalhamento

suficiente para permitir o efetivo emprego de armas.

9.1.7.3 Discriminação de alvos é o processo de aplicação de um sistema, ação ou

função para identificar e priorizar determinado alvo quando vários estão presentes.

9.1.7.4 Engajamento de alvos é o processo de aplicação de um sistema de armas,

recurso, ação ou função contra um alvo para alcançar um efeito letal ou não letal em

apoio aos objetivos do comando.

9.2 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE FOGOS

9.2.1 A coordenação  na  execução  dos  fogos  visa  a  obter  o  melhor  rendimento

possível dos meios disponíveis, mediante a integração dos fogos com a manobra.

9.2.2 O  fogo  e  a  manobra  são  interdependentes  e  devem  ser  sincronizados,

cabendo a responsabilidade dessa interação ao Cmt Esqd C Pqdt.

9.2.3 Uma  coordenação  efetiva  do  apoio  de  fogo  envolve  considerações

operacionais, táticas e técnicas, além do contínuo exercício do comando e controle.

9.2.4 O  processo  de  coordenação  deve  ser  eficaz  para  identificar  potenciais

situações de fratricídio e minimizar as possibilidades de danos colaterais.

9.2.5 Fluxo de Planejamento dos Fogos

9.2.5.1 O planejamento dos fogos em unidades de manobra é detalhado no item

3.3.11 do Manual de Campanha Planejamento e Coordenação de Fogos (EB70-MC-

10.346).

FIGURA X – capacidades críticas dos fogos
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9.2.6 Documentos e Planos de Fogos

9.2.6.1 Os documentos e planos orgânicos do Esqd C Pqdt são os seguintes:

a) Lista e Calco de Alvos;

b) Plano de Fogos de Morteiro;

c) Plano de Defesa Anticarro (PDAC); e

d) Plano de Fogos de Metralhadoras;

9.2.6.2 Esses documentos também são descritos detalhadamente no Manual EB70-

MC-10.346.

9.2.7 Medidas de Coordenação do Apoio de Fogo (MCAF)

9.2.7.1 As MCAF são destinadas a delimitar áreas e volumes do campo de batalha

onde as ações podem ser realizadas com relativa liberdade, evitando conflitos no

espaço  aéreo,  fratricídio  e  desperdício  de  meios.  Tais  medidas  podem  ser

classificadas como permissivas, ou restritivas. 

9.2.7.2 As  MCAF  permissivas  relacionam-se  com  a  possibilidade  de  se  atirar

livremente  em  uma  área  ou  faixa  delimitada,  cuja  coordenação  tenha  ocorrido

previamente.  Elas  visam garantir  uma maior  velocidade na aplicação dos fogos,

facilitando  o  engajamento  de  alvos  para  reduzir  ou  evitar  a  necessidade  de

coordenação adicional. 

9.2.7.3 As  MCAF  restritivas  determinam  que  fogos  realizados  em  determinadas

áreas ou além de linhas específicas sejam coordenados com o comando da força ou

com um elemento subordinado ao comando da força que a estabeleceu. O objetivo

de sua utilização é prover maior segurança, definindo condições padronizadas para

o engajamento  de alvos  em situações que atendam a condições específicas  de

coordenação.
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9.2.7.4 A fim de evitar o fratricídio e ampliar as possibilidades de tiro, particularmente

quanto à oportunidade de abertura de fogo sobre os alvos designados, devem-se

considerar, desde a fase de planejamento, as MCAF e as medidas de coordenação e

controle do espaço aéreo (MCCEA), a serem determinadas pelo Esc Sp.

9.2.8 Órgãos de Coordenação e Controle

9.2.8.1 De uma maneira geral, cada escalão de comando estabelecerá um órgão de

apoio  de  fogo,  tendo  sua  estrutura  definida  de  acordo  com  o  escalão,  com  a

natureza da operação e com o tipo de apoio a ser prestado. Esse órgão prestará

assessoramento ao comandante em relação à aplicação de fogos e à coordenação

dos diferentes sistemas, visando garantir a segurança e a rapidez no engajamento

de alvos pelo fogo.

9.2.8.2 Em todos os níveis, haverá um elemento designado como coordenador do

apoio de fogo (CAF), função que no nível Esqd caberá ao seu próprio comandante.

Para fins de assessoramento, entretanto, é desejável que o Esqd C Pqdt receba um

observador avançado (OA) de Artilharia.

9.2.8.3 As responsabilidades do CAF encontram-se descritas nos manuais Estado-

Maior e Ordens (C 101-5) e EB70-MC-10.346.

9.2.9 O processamento de alvos e a metodologia “D3A”

9.2.9.1 O processamento de alvos é a capacidade de detectá-los, decidir sobre o

meio a ser empregado para batê-los, priorizar a execução, realizar a coordenação

  TABELA X: medidas de coordenação do apoio de fogo (MCAF)
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dessas ações com todos os sistemas e avaliar os danos obtidos. Sua finalidade é

potencializar  a  capacidade  do  sistema  de  apoio  de  fogo,  obtendo  os  efeitos

desejados em todos os níveis de planejamento.

9.2.9.2 Para  que  se  atinja  essa  finalidade,  o  Esqd  C  Pqdt  utiliza a  metodologia

“D3A”, de modo a se obter a melhor utilização dos recursos e a se empregarem os

fogos de forma integrada e sincronizada com a manobra. Sua utilização permite a

organização  das  tarefas  durante  o  processo  de  planejamento  e  execução  das

operações.

9.2.9.3 A ênfase do processo se encontra na identificação dos alvos supostamente

mais  importantes.  Uma  vez  identificados,  esses  alvos  devem  ser  detectados  e

atacados.

9.2.9.4 Por meio da sincronização das funções de combate Movimento e Manobra,

Inteligência e  Fogos, esse processo deve levar ao ataque do alvo correto, com o

meio mais adequado e no momento oportuno.

9.2.9.5 A metodologia  é  baseada  em quatro  etapas:  decidir,  detectar,  disparar  e

avaliar  (D3A).  Leva  em consideração  a  intenção  do  comandante,  o  conceito  da

operação e as diretrizes e restrições para o planejamento.

9.2.9.6 Com base nas decisões tomadas pelo comando, organiza-se o esforço de

detecção e engajamento dos alvos previamente selecionados, a fim de otimizar a

utilização dos recursos de inteligência e dos meios atuadores disponíveis.

9.2.9.7 A descrição pormenorizada de cada etapa do método encontra-se descrita no

Manual EB70-MC-10.346.

9.2.10 Coordenação nos pedidos de tiro

9.2.10.1 A fim de  se  garantir  o  rápido  desencadeamento  de  fogos  e  de  não  se

sobrecarregarem as redes de comando, deve ser priorizada a metodologia bottom-

up, devendo os pedidos de fogos serem feitos pelo Cmt Esqd C Pqdt diretamente à

célula de fogos.

9.2.10.2 Essa metodologia encontra-se descrita no Capítulo I do EB70-MC-10.346.

9.2.11 Conduta e Ajustagem do Tiro

9.2.11.1 A observação  é o recurso principal de que se vale a  função de combate

Fogos para obter informes sobre o inimigo, e em particular para localizar alvos.
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9.2.11.2 A principal  missão  de  um observador  é  observar  e  ajustar  o  tiro  sobre

elementos que possam interferir no cumprimento da missão da unidade apoiada.

9.2.11.3 A finalidade da conduta do tiro é colocar tiros eficazes no alvo, por meio de

de  ajustagens  efetuadas  com  tiros  observados.  Diz-se  que  o  tiro  está  ajustado

quando o alvo recebe impactos de projetis ou estilhaços, ou está enquadrado entre

limites convenientes.

9.2.11.4 A ajustagem consiste na condução dos arrebentamentos para cima do alvo,

sendo dividida em ajuste do desvio e do alcance.  Obtendo-se o enquadramento

(distância entre dois arrebentamentos em lados opostos do alvo) adequado, podem-

se desencadear os fogos de eficácia.

9.2.11.5 Os procedimentos detalhados a serem empregados pelo Esqd C Pqdt para

ajustagem  do  tiro  indireto encontram-se  descritos  no  Caderno  de  Instrução

Condução do Tiro de Artilharia pelo Combatente de Qualquer Arma (CI 6-135/1).

9.3 APOIO DE FOGO DO ESCALÃO SUPERIOR

9.3.1 Características, possibilidades e limitações

9.3.1.1 Por  suas  peculiaridades,  as  operações  aeroterrestres  apresentam

características específicas quanto ao emprego de fogos.

9.3.1.2 Nesse tipo de operação, o apoio de fogo (Ap F) inicial de artilharia na área de

objetivos é limitado,  uma vez que a maioria dos seus meios desembarca com o

escalão  de  acompanhamento.  Consequentemente,  o  maior  volume  de  Ap  F  ao

assalto  deve ser proporcionado pelos meios aéreos, pelos morteiros e pelo fogo

naval, quando disponível.

9.3.1.3 O apoio  de  fogo  fornecido  pela  Bda  Inf  Pqdt  ao  Esqd  C  Pqdt deve  ser

oportuno, preciso e contínuo, para o sucesso das operações.

9.3.1.4 A sincronização do fogo e da manobra deve ser buscada durante todas as

fases das operações, devendo a centralização dos fogos ser priorizada, sempre que

possível.

9.4 APOIO DE FOGO ORGÂNICO
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9.4.1 Características, possibilidades e limitações

9.4.1.1 Devido aos seus meios, o apoio de fogo orgânico do Esqd C Pqdt é limitado. 

9.4.1.2 O Cmt Esqd C Pqdt pode, a seu critério,  centralizar as peças de Mrt Me

orgânicas dos Pel C Pqdt, de modo que disponha de fogo de apoio nas operações.

9.4.1.3 Da mesma forma, as seções de mísseis anticarro dos Pel C Pqdt podem ser

centralizadas, a critério do Cmt Esqd C Pqdt.

9.4.1.4 Em  ambos  os  casos,  a  função  de  combate  Movimento  e  Manobra será

gravemente  impactada,  por  serem  os  principais  meios  de  fogo  relacionados  à

atividade Apoio  de Fogo Orgânico  no nível  pelotão,  sem os quais  se  perderá  a

capacidade de cumprir diversas das tarefas.

9.4.1.5 Nesses  casos,  crescem de  importância  as  premissas  de  planejamento  e

coordenação de fogos citadas no presente capítulo, sendo necessário que o Cmt

Esqd C Pqdt realize criteriosa análise do Estado-Final Desejado pelo Esc Sp.

9.4.1.6 A fim de se viabilizar a possibilidade do emprego centralizado, as guarnições

das  peças  de  morteiro  médio e  das  seções  de  mísseis  anticarro  devem  estar

preparadas para a atuação conjunta, sob comando único.

9.4.1.7 Quando disponível, o apoio de fogo orgânico do Esqd C Pqdt  configura o

apoio de fogo cerrado ao seu comando enquadrante, a partir do desembarque.

9.4.1.8 A sincronia do apoio de fogo do Esqd C Pqdt com o apoio de fogo provido

pelo escalão superior é sempre desejável, uma vez que os meios orgânicos do Esqd

podem  constituir  elemento  de  economia  de  forças  para  o  próprio  GAC  Pqdt,

otimizando tanto a busca de alvos quanto o seu posterior engajamento em prol da

Bda Inf Pqdt.

9.4.1.9 Nesse  caso,  os  Alvos  Altamente  Compensadores  do  Esqd  C  Pqdt  serão

definidos pelo escalão superior.

9.5 APOIO DE FOGO POR MEIOS AÉREOS E NAVAIS
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9.5.1 Possibilidades em relação ao Esqd C Pqdt

9.5.1.1 Os pedidos de tiro para os navios em ação de conjunto são, normalmente,

feitos pela brigada e escalões superiores.

9.5.1.2 O OA GAC Pqdt junto ao Esqd C Pqdt pode solicitar diretamente o apoio

naval, quando disponível, se os seus meios de comunicações permitirem o contato

direto com o navio. 

9.5.1.3 Pela sua flexibilidade e grande poder de fogo, os meios aéreos constituem-se

em grande vetor para ações contra blindados, especialmente os da Força Aérea e da

Aviação do Exército. 

9.5.1.4 Os efeitos que podem ser produzidos com os Meios de Força Aérea a fim de

se contribuir para a consecução dos objetivos da campanha ou operação militar e

para o alcance do estado final desejado relacionam-se diretamente com as Tarefas

Básicas e Ações de Força Aérea, descritas no Capítulo 5 da Doutrina Aeroespacial

(DCA 1-1).

9.5.1.5 As missões de apoio de fogo da Força Aérea podem ser pré-planejadas ou

imediatas.

9.5.1.6 As missões pré-planejadas são executadas contra alvos fixos ou transitórios

e resultam de planejamento detalhado. Ocorrem em ciclos de 24 a 72 horas.

9.5.1.7 As missões imediatas são solicitadas quando a natureza do alvo e a situação

tática exigirem que ele seja atacado imediatamente. Surgem com prazo de execução

inferior a 24 horas.

9.5.1.8 Os pedidos de apoio aéreo são formulados, pelo Esqd C Pqdt, por meio do

preenchimento de formulários próprios. 

9.5.1.9 O Esqd C Pqdt deve ter condições de designar alvos de diferentes naturezas

para o engajamento por plataformas aéreas.

9.5.2 Limitações em relação ao Esqd C Pqdt

9.5.2.1 Apesar  de  sua  capacidade  operativa  e  da  tecnologia  embarcada  nas

aeronaves  e  nos  sistemas  de  aviação,  o  Cmt  Esqd  C  Pqdt  deve  realizar  uma

criteriosa análise de risco quando do Exame de Situação para o planejamento de

emprego de tais meios, quando disponíveis.
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9.5.2.2 De uma maneira geral, o emprego de meios aéreos depende decisivamente

das condições meteorológicas.

9.5.2.3 Outras limitações específicas do emprego de vetores aéreos são indicadas

no item 3.3.4 do Manual de Campanha Vetores Aéreos da Força Terrestre (EB20-

MC-10.214).

9.5.3 Apoio aéreo aproximado

9.5.3.1 O  apoio  aéreo  aproximado  consiste  no  emprego  de  meios  aéreos  para

detectar, identificar, neutralizar ou destruir forças de superfície inimigas que estejam

em contato direto com forças de superfície amigas.

9.5.3.2 Por  meio  do  emprego  de  frações  de  ataque,  a  Av  Ex tem condições de

realizar fogos sobre alvos ou objetivos em proveito do Esqd C Pqdt, explorando a

capacidade do armamento e a ação de choque de suas aeronaves.

9.5.3.3 Nas operações ofensivas, a Av Ex pode ser empregada para possibilitar o

retraimento  de  uma  fração  do  Esqd  C  Pqdt engajada  no  combate  ou  para

desorganizar um contra-ataque inimigo.

9.5.3.4 Nas operações defensivas, a Av Ex tem condições de apoiar pelo fogo as

frações  do  Esqd  C  Pqdt  durante  a  ocupação  de  posições  de  retardamento  ou

defensivas, sobretudo nas situações nas quais outros meios de Ap F não tenham

capacidade de acompanhar o movimento da tropa ou não possam proporcionar o

volume de fogo suficiente para garantir o sucesso da ação.

9.5.3.5 Ainda nas operações defensivas, o apoio aéreo aproximado da Av Ex pode

ser  empregado  para  destruir  ou  neutralizar  ameaças  inesperadas,  que  possam

interferir nas ações de retardamento realizadas pelo Esqd C Pqdt.

9.5.4 Guiamento aéreo avançado

9.5.4.1 Guiamento aéreo avançado (GAA)  consiste  em empregar  elementos para

coordenar,  a  partir  do solo,  o ataque de aeronaves contra alvos inimigos.  Esses

elementos,  denominados guias  aéreos avançados,  devem ser  conhecedores das

técnicas  e  táticas  empregadas  em  operações  aerotáticas,  e  têm  como  missão

orientar e controlar os ataques aéreos, quase sempre com amplo controle visual

tanto do objetivo atacado como da(s) aeronave(s) atacante(s).
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9.5.4.2 A fim de se obterem as melhores condições para o emprego de meios aéreos

eventualmente disponíveis, o Esqd C Pqdt deve possuir militares aptos a atuar como

GAA, de forma a se evitarem o fratricídio e os danos colaterais.

9.5.4.3 Mais informações sobre o emprego de Meios de Força Aérea no apoio de

fogo podem ser encontradas na publicação Apoio de Fogo em Operações Conjuntas

(MD33-M-11).
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APÊNDICE B – Entrevista com o Maj BRUNO DE SÃO PAULO NUNES

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

O Esqd realiza Operações Básicas e complementares em prol  da Bda Inf  Pqdt.

Notadamente,  operações  defensivas,  evidenciando  a  capacidade  de  segurança.

Além disso, realiza OCCA4. Cabe ressaltar que, no âmbito da Bda Inf Pqdt, o Esqd

tem uma maior capacidade expedicionária que as outras peças de manobra, fruto de

suas vtr mec que colaboram com a projeção de poder.

2 De que meios orgânicos de apoio de fogo o Esqd C Pqdt dispõe atualmente?  

Atualmente somente as Pç de Mrt 81mm.

3 O Sr considera que esses meios são suficientes para o bom cumprimento dessas  

missões?

Não. Observando a manobra da Grande Unidade Aeroterrestre, o Esquadrão como

unidade de manobra, que confere ao Cmt da Bda a capacidade de intervir na sua

área de influência pela manobra, deveria possuir  um pel  mrt  120mm, conferindo

assim maior liberdade de ação para a OM .

4 De que forma ocorre o apoio de fogo do GAC Pqdt  ao Esqd C Pqdt? Qual  a  

situação de comando?

O 8o GAC possui  uma  capacidade  de  apoio  de  fogo  extremamente  limitada.  O

[obuseiro]  Oto  Melara  105  mm  apoia no  máximo  a 10,5  km.  Essa  distância  é

incompatível  com  as  necessidades  de  segurança  e  proteção  de  qualquer GU,

analisando o cenário de operações no cenário sul americano. Além disso, o 8o GAC

apoia em ação de conjunto, não visualizando passar um bateria em apoio direto ou

reforço para uma SU.

5 Qual a probabilidade de o Esqd receber uma Bia em reforço?  

Depende das necessidades observadas pelo Cmt,  de qual função de combate ele

vai priorizar  para intervir em sua área de influência, a partir  do momento que for

detectado um inimigo ECD de comprometer  a  P Def  da Bda Pqdt.  Eu não vejo

problemas, mas existe um incompatibilidade doutrinária numa Bia apoiar uma SU. 

4 OCCA – Operações de Cooperação e Coordenação com Agências
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6 A  fim  de  aumentar  sua  capacidade  de  intervenção  no  combate,  existe  a  

possibilidade de o C  m  t Esqd Pqdt lançar mão dos meios orgânicos dos Pel C Pqdt,  

como a Seç MAC e a Pç Mrt Me?

Não. Essa situação desconfigura totalmente a unidade, ferindo diversos princípios

de guerra, além da unidade de comando. Fere também fundamentos das operações

defensivas, como apoio mútuo, por exemplo.
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APÊNDICE C – Entrevista com o Maj  MATHEUS GASIOROWSKY BILLODRE

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

Operações de segurança. Segurança da C Pnt Ae e atuar provendo a segurança da

Bda. Operações de reconhecimento e ação retardadora. Não fazemos operações

ofensivas,  isso  não  é  o  nosso  foco.  Nosso  foco  é  prover  a  segurança  no

desembarque ou em alguma frente que o  General determinar,  e realizar  a ação

retardadora. Existe a possibilidade de se passar um pelotão em reforço para as FT,

trabalhando com as mesmas funções, provendo segurança. Ação retardadora nesse

caso não se aplica, porque é somente um Pel, mas ele provê a segurança da FT.

Também pode ficar em  reserva, para  realizar contra-ataque. Isso pode acontecer

tanto com um pel, nivel FT ou com o Esqd como um todo como reserva da Bda.

2 De que meios orgânicos de apoio de fogo o Esqd C Pqdt dispõe atualmente?  

Três  Mrt  Me 81mm,  orgânicos  dos  Pel.  Isso  sem considerar  as  Pç  Msl.  Se  as

considerarmos, são mas 6 peças de mísseis anticarro.

3 O Sr considera que esses meios são suficientes para o bom cumprimento dessas  

missões?

Para a estrutura atual do Esqd, acredito que sim.

4 De que forma ocorre o apoio de fogo do GAC Pqdt  ao Esqd C Pqdt? Qual  a  

situação de comando?

O Esqd não recebe nenhuma bateria em apoio, nem em apoio nem em reforço. Uma

SU  não  pode  receber outra  SU,  e  a  Art  funciona  no  mínimo  no  nível  Bia.

Conversando com o Gen e com o  estado-maior [da brigada] em uma reunião, [foi

definido] que funcionaria assim: o GAC colocaria uma bateria à frente, junto com o

Esqd, e o Esqd teria a prioridade de fogos dessa bateria. Em relação à situação de

comando, não se aplica, o Esqd não teria nenhum controle sobre essa bateria.
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5 Com que frequência ocorrem adestramentos conjuntos entre o Esqd C Pqdt e o  

GAC Pqdt?

Ocorrem bastante. Em duas semanas estará ocorrendo a Operação Condor Fogos,

que é uma operação do GAC da qual os três BI Pqdt participam com seus Pel Mrt

Me. O Esqd participa formando um mini Pel, a duas peças. Além do adestramento o

Esqd participa de todas as instruções no GA. Vai ser uma semana de instrução e

uma semana de exercício. Isso é bem realizado na Bda, é bem difícil uma Bda fazer

um exercício de fogos indiretos em que se reúnem todos os Pel Mrt Me da Bda, com

o Esqd em apoio ainda. Nesta operação, temos três Sgt indo fazer um estágio de

OA. Vai ser realizado um tiro real, que vai ser corrigido por esses OA do próprio

Esqd. Essa questão de integração Esqd - GAC tem funcionado bastante bem.

6 A  fim  de  aumentar  sua  capacidade  de  intervenção  no  combate,  existe  a  

possibilidade de o Cmt Esqd Pqdt lançar mão dos meios orgânicos dos Pel C Pqdt,

como a Seç MAC e a Pç Mrt Me?

Acho isso bastante válido. Se a gente pegar um principal eixo, que tenha blindados,

seria interessante colocar minhas três peças de mísseis naquele eixo. Dependendo,

posso colocar um Pel em Res, e dele eu tiro a Seç MAC, assim como o Mrt Me, e

lançar lá na frente. Acho interessante ter essa mobilidade, essa capacidade de se

tirar esses meios orgânicos do Pel e manobrar com eles. Isso não existe atualmente

na doutrina, mas acho que é viável fazer na prática e colocar na doutrina. Seria

equivalente aos pelotões provisórios do Esqd C Mec. Acho que isso é muito válido

para o Esqd. 
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APÊNDICE D – Questionário

1 FINALIDADE

O presente questionário destina-se a levantar o grau de impacto da função de

combate fogos em cada um dos fundamentos das principais missões cumpridas pelo

Esqd C Pqdt, como parte de Trabalho de Conclusão de Curso a ser apresentado à

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no corrente ano.

2 PÚBLICO-ALVO

Este  questionário  destina-se,  prioritariamente,  a  oficiais  intermediários  de

Infantaria ou Cavalaria, aperfeiçoados ou cursando o CAO.

3 A FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS

Conforme o Manual de Fundamentos EB20-MC-10.206 - Fogos, a função de

combate  Fogos está  relacionada às  tarefas  e  aos sistemas que proveem o uso

coletivo e coordenado das capacidades de fogos indiretos, de defesa antiaérea e

dos  fogos  conjuntos,  permeando  os  processos  de  busca  e  aquisição  de  alvos,

planejamento e coordenação de operações  (BRASIL, 2015).

4 IDENTIFICAÇÃO

4.1 Qual o seu posto atual?

4.2 Qual a sua Arma?

4.3 Qual seu ano de formação?

4.4 Qual seu ano de aperfeiçoamento?

5 AÇÕES DE RECONHECIMENTO

"O reconhecimento é a ação conduzida com o propósito de obter informes

sobre o inimigo e a área de operações" - EB70-MC-10.223 – Operações

5.1 ORIENTAR-SE SEGUNDO OS OBJETIVOS DE INFORMAÇÕES

"O  reconhecimento  deve  ser  orientado  para  tropas  inimigas,  acidentes

capitais do terreno, pontos sensíveis, localidades, direções de atuação, zonas ou

áreas  específicas.  Diferente  do  que  se  observa  nas  missões  de  segurança,  os
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elementos que realizam um reconhecimento atuam de acordo com a localização ou

o  movimento  dos  objetivos  de  informações,  condicionante  essencial  para  o

adequado cumprimento da missão." - EB70-MC-10.223 – Operações

5.1.1 Nas Ações de Reconhecimento, em relação ao fundamento ORIENTAR-SE

SEGUNDO  OS  OBJETIVOS  DE  INFORMAÇÕES,  indique  o  quanto  o  senhor

julga que se relaciona com a função de combate FOGOS.

5.2 INFORMAR TODOS OS DADOS OBTIDOS, COM RAPIDEZ E PRECISÃO

"Os dados, sejam eles positivos ou negativos, devem ser transmitidos logo

que obtidos e devem ser participados tal como foram obtidos, não devendo conter

opiniões mas, sim, fatos". - EB70-MC-10.223 – Operações

5.2.1 Nas Ações de Reconhecimento, em relação ao fundamento INFORMAR

TODOS OS DADOS OBTIDOS, COM RAPIDEZ E PRECISÃO, indique o quanto o

senhor julga que se relaciona com a função de combate FOGOS.

5.3 EVITAR O ENGAJAMENTO DECISIVO

"Uma força de reconhecimento deve manter a sua liberdade de manobra. O

engajamento em combate ocorre, quando necessário, para a obtenção dos dados

desejados ou para evitar a destruição ou captura da força". -  EB70-MC-10.223 –

Operações

5.3.1 Nas  Ações de  Reconhecimento,  em relação  ao fundamento EVITAR O

ENGAJAMENTO DECISIVO, indique o quanto o senhor julga que se relaciona

com a função de combate FOGOS.

5.4 MANTER O CONTATO COM O INIMIGO

"Na execução de uma missão de reconhecimento, o contato deve ser obtido o

mais  cedo  possível.  Uma vez  estabelecido,  é  mantido  e  não  deve  ser  rompido

voluntariamente, sem autorização do escalão superior. O contato pode ser mantido,
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também,  valendo-se  da  observação  terrestre  ou  aérea".  -  EB70-MC-10.223  –

Operações

5.4.1 Nas Ações de Reconhecimento, em relação ao fundamento MANTER O

CONTATO COM O INIMIGO, indique o quanto o senhor julga que se relaciona

com a função de combate FOGOS.

5.5 ESCLARECER A SITUAÇÃO

"Quando  o  contato  com  o  inimigo  é  estabelecido  ou  um  obstáculo  é

encontrado, a situação deve ser esclarecida rapidamente. A localização, o valor, a

composição e o dispositivo do inimigo são determinados e um esforço especial é

feito  para identificar  os flancos da posição inimiga.  De acordo com a missão,  o

comandante deve rapidamente decidir se ataca ou desborda a resistência inimiga.

De imediato  dá conhecimento  ao escalão superior  da  decisão tomada,  incluindo

dados  obtidos  sobre  o  inimigo  pelo  reconhecimento".  -  EB70-MC-10.223  –

Operações

5.5.1 Nas Ações de Reconhecimento, em relação ao fundamento ESCLARECER

A SITUAÇÃO, indique o quanto o senhor julga que se relaciona com a função

de combate FOGOS.

6 OPERAÇÕES DE SEGURANÇA

"Consiste numa operação militar que tem por objetivo geral a manutenção da

liberdade de manobra e a preservação do poder de combate necessário ao emprego

eficiente da força principal." - EB70-MC-10.223 – Operações

6.1 PROPORCIONAR ALERTA PRECISO E OPORTUNO AO ESCALÃO SUPERIOR

"A F Seg deve informar ao Esc Sp sobre a localização ou movimento das

forças  inimigas  que  possam  constituir  uma  ameaça  à  missão  deste  escalão.

Somente pelo alerta oportuno e dados precisos, fornecidos pela força de segurança

ao Esc Sp, seu Cmt pode decidir sobre a aplicação de seus meios, prazo e local

para engajar-se com o inimigo e manobrar suas forças, a fim de obter a surpresa e

vantagens táticas". - EB70-MC-10.223 – Operações
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6.1.1 Nas  Operações  de  Segurança,  em  relação  ao  fundamento

PROPORCIONAR ALERTA PRECISO E OPORTUNO AO ESCALÃO SUPERIOR,

indique o quanto o senhor julga que se relaciona com a função de combate

FOGOS.

6.2 GARANTIR ESPAÇO PARA MANOBRA

"A F Seg atua suficientemente distante da tropa em proveito da qual opera, de

modo a garantir-lhe o prazo e o espaço suficientes para manobrar, buscando ou

evitando o  contato  com o inimigo.  A distância  entre  ambas é função da análise

judiciosa dos fatores da decisão". - EB70-MC-10.223 – Operações

6.2.1 Nas  Operações  de  Segurança,  em  relação  ao  fundamento  GARANTIR

ESPAÇO PARA MANOBRA, indique o quanto o senhor julga que se relaciona

com a função de combate FOGOS.

6.3 ORIENTAR  A  EXECUÇÃO  DA  MISSÃO  EM  FUNÇÃO  DA  FORÇA  EM

PROVEITO DA QUAL OPERA

"Uma F Seg manobra de acordo com a localização ou movimento da tropa em

proveito da qual opera, interpondo-se entre ela e a conhecida ou provável ameaça

do inimigo". - EB70-MC-10.223 – Operações

6.3.1 Nas Operações de Segurança, em relação ao fundamento ORIENTAR A

EXECUÇÃO DA MISSÃO EM FUNÇÃO DA FORÇA EM PROVEITO DA QUAL

OPERA, indique o quanto o senhor julga que se relaciona com a função de

combate FOGOS.

6.4 EXECUTAR UM CONTÍNUO RECONHECIMENTO

"Toda F Seg deve executar um reconhecimento contínuo e agressivo, capaz

de fornecer ao comandante dados sobre o terreno e o inimigo e, ainda, possibilitar a

localização adequada da força de segurança em relação à tropa em proveito da qual

opera e à ameaça inimiga". - EB70-MC-10.223 – Operações
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6.4.1 Nas Operações de Segurança, em relação ao fundamento EXECUTAR UM

CONTÍNUO  RECONHECIMENTO,  indique  o  quanto  o  senhor  julga  que  se

relaciona com a função de combate FOGOS.

6.5 MANTER O CONTATO COM O INIMIGO

"O contato com o inimigo deve ser mantido até que este não constitua mais

uma ameaça ou que se afaste da Z Aç da tropa em proveito da qual a F Seg opera.

O Cmt de uma F Seg somente poderá romper o contato com o inimigo quando

determinado  pelo  comando  superior.  Se  a  força  inimiga,  ou  parte  da  mesma,

abandonar a Z Aç sob responsabilidade da F Seg, as unidades amigas interessadas

devem ser informadas imediatamente, auxiliando-as no estabelecimento do contato

com o inimigo". - EB70-MC-10.223 – Operações

6.5.1 Nas  Operações  de  Segurança,  em relação  ao fundamento  MANTER O

CONTATO COM O INIMIGO, indique o quanto o senhor julga que se relaciona

com a função de combate FOGOS.

7 AÇÃO RETARDADORA

"A ação retardadora é um movimento retrógrado no qual uma força terrestre,

sob pressão, troca espaço por tempo, procurando infligir ao inimigo o máximo de

retardamento  e  o  maior  desgaste  possível,  sem  se  engajar  decisivamente  no

combate. Na execução de uma ação retardadora, o mínimo de espaço é trocado

pelo máximo de tempo." - EB70-MC-10.223 – Operações

7.1 CONTROLE CENTRALIZADO E AÇÃO DESCENTRALIZADA

"Uma Aç Rtrd é caracterizada por operações em larga frente, com o máximo

de forças em contato e um mínimo em reserva. Disto resulta uma série de ações

independentes de unidades ao longo de toda a frente, nas quais os Cmt devem ter

liberdade de ação para conduzi-las. Na conduta do retardamento, o movimento para

a retaguarda das unidades deve ser coordenado meticulosamente. Isto assegura

que o inimigo não ultrapasse, desborde ou envolva qualquer elemento da força de

retardamento, ou obtenha uma penetração que possa comprometer o sucesso da

missão de retardamento". - EB70-MC-10.223 – Operações
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7.1.1 Na  ação  retardadora,  em  relação  ao  fundamento  CONTROLE

CENTRALIZADO  E  AÇÃO  DESCENTRALIZADA,  indique  o  quanto  o  senhor

julga que se relaciona com a função de combate FOGOS.

7.2 MÁXIMO EMPREGO DO TERRENO

"Deve ser feito o máximo de aproveitamento do terreno,  não permitindo à

força  inimiga  que  avance  grandes  distâncias  sem  resistência.  As  posições  de

retardamento são selecionadas em regiões que permitam o domínio das prováveis

vias de acesso do inimigo". - EB70-MC-10.223 – Operações

7.2.1 Na ação retardadora, em relação ao fundamento MÁXIMO EMPREGO DO

TERRENO, indique o quanto o senhor julga que se relaciona com a função de

combate FOGOS.

7.3 FORÇAR O INIMIGO A DESDOBRAR-SE E A MANOBRAR

"O inimigo deve ser engajado no alcance máximo de todas as armas de tiro

indireto e no alcance útil  das armas de tiro direto.  Esta ação obriga o inimigo a

perder tempo no desdobramento, no esclarecimento da situação e em movimentos

ofensivos. O emprego repetido desta técnica retarda a progressão do inimigo e troca

espaço por tempo. Em algumas situações, no entanto, os fogos de longo alcance

podem ser deliberadamente contidos para fins de dissimulação". - EB70-MC-10.223

– Operações

7.3.1 Na ação retardadora, em relação ao fundamento FORÇAR O INIMIGO A

DESDOBRAR-SE E A MANOBRAR, indique o quanto o senhor julga que se

relaciona com a função de combate FOGOS.

7.4 MÁXIMO EMPREGO DE OBSTÁCULOS

"É explorado ao máximo o emprego de obstáculos naturais e artificiais para

retardar  o  inimigo.  Obstáculos  são  empregados  para  canalizar  e  retardar  a

progressão e proporcionar segurança de flancos à força que retarda. Para se obter a

máxima eficiência, os obstáculos devem ser batidos por fogos". - EB70-MC-10.223 –

Operações



79

7.4.1 Na ação retardadora, em relação ao fundamento MÁXIMO EMPREGO DE

OBSTÁCULOS, indique o quanto o senhor julga que se relaciona com a função

de combate FOGOS.

7.5 MANUTENÇÃO DO CONTATO COM O INIMIGO

"Contínuos reconhecimentos devem ser conduzidos,  visando estabelecer  e

manter o contato com o inimigo. O contato deve ser mantido com a força inimiga

para evitar penetrações ou desbordamentos". - EB70-MC-10.223 – Operações

7.5.1 Na  ação  retardadora,  em  relação  ao  fundamento  MANUTENÇÃO  DO

CONTATO COM O INIMIGO, indique o quanto o senhor julga que se relaciona

com a função de combate FOGOS.
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