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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o emprego do Esquadrão de Cavalaria 
Paraquedista nos ambientes operacionais com características especiais de selva e 
pantanal, com o intuito contribuir com a proposta de um subcapítulo para o manual 
EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, hora em 
elaboração pelo Curso de Cavalaria (C Cav) da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
(ESAO) - 2021, concluindo sobre as suas possibilidades e limitações, bem como a 
necessidade de adequação nas suas formas de emprego. A pesquisa buscou 
correlacionar os aspectos da Doutrina Militar Terrestre atual, traçando um paralelo 
com casos históricos recentes em países da América Latina cujo emprego se 
assemelham ao que se espera de um possível emprego desta fração, bem como 
aspectos doutrinários atualmente preconizados pelos Exércitos dos Estados Unidos 
da América (EUA) e França, cuja produção literária de manuais e de experiência em 
conflitos recentes puderam de alguma forma contribuir para uma melhor análise. Para 
chegar ao produto final, este trabalho foi dividido em três partes: pesquisa 
bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. A coleta do material 
bibliográfico e documental se deu por intermédio dos manuais doutrinários e de 
campanha do Exército Brasileiro, teses, dissertações, monografias, relatórios e 
artigos, valendo-se de repositórios confiáveis, como a Biblioteca Digital do Exército, 
como também do Armeé de Terre do Exército Francês e do Exército Americano em 
suas documentações oficiais. Por sua vez, a pesquisa de campo empregou dois 
instrumentos: um questionário para verificar aspectos doutrinários relativo ao 
ambiente de selva, e um segundo relativo ao ambiente de pantanal, todos respondidos 
por militares que atingiram os pré requisitos, tais quais: possuir o Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, Básico Paraquedista e cursos ou estágios gerais que 
comprovem sua experiência em qualquer um dos dois ambientes operacionais em 
estudo. Por fim, como conclusão, foi verificada a possibilidade de compatibilidade de 
emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista nestes ambientes que, embora 
apresentem suas características especiais de cunho restritivo, ainda apresentam um 
grande potencial de emprego por esta tropa, desde que respeitada as condicionantes 
dos fatores de decisão do terreno e de meios que são particulares a natureza desta 
tropa em um ambiente de difícil desdobramento. 
 

 

Palavras-chaves: Paraquedista, Cavalaria, Esquadrão, Selva, Pantanal, Doutrina. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present work aims to analyze the employment of the Parachute Cavalry Troop in 
operational environments with special characteristics of jungle and pantanal, in order 
to contribute to the proposal of a subchapter for the manual EB70-MC-10.XXX 
ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, being in preparation by the Curso 
de Cavalaria (C Cav) of Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) - 2021, 
concluding on its possibilities and limitations, as well as the need for adaptation in their 
forms of employment. The research sought to correlate aspects of the current 
Terrestrial Military Doctrine, drawing a parallel with recent historical cases in Latin 
American countries whose employment is similar to what is expected of a possible use 
of this fraction, as well as doctrinal aspects currently advocated by the Army of the 
United States of America (USA) and France, whose literary production of manuals and 
experience in recent conflicts could somehow contribute to a better analysis. To reach 
the final product, this work was divided into three parts: bibliographical research, 
documental research and field research. The collection of bibliographic and 
documentary material took place through the Brazilian Army's doctrinal and campaign 
manuals, theses, dissertations, monographs, reports and articles, using reliable 
repositories such as the Army's Digital Library, as well as the Armeé de French Army 
and American Army land in their official documentation. In turn, the field research used 
two instruments: a questionnaire to verify doctrinal aspects related to the jungle 
environment, and a second one related to the wetland environment, all answered by 
soldiers who met the prerequisites, such as: having the Course of Improvement of 
Officers, Basic Parachutist and general courses or internships that prove their 
experience in either of the two operational environments under study. Finally, as a 
conclusion, it was verified the possibility of employment compatibility of the Parachute 
Cavalry Squadron in these environments which, although they present their special 
restrictive characteristics, still present a great employment potential by this troop, 
provided that the factors conditions are respected. decision of the terrain and means 
that are particular to the nature of this troop in an environment of difficult deployment. 
 

 

Keywords: Parachutist, Cavalry, Troop, Jungle, Pantanal, Doctrine. 
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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 Esquadrão de Cavalaria 

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

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

composição. 

Além da defasagem da IP 2-33, há o agravante de até o momento não haver 

um manual consolidado e aprovado pela instituição acerca da cavalaria em ambientes 

de selva. O manual EB70-MC-10.3XX Esquadrão de Cavalaria de Selva, que poderia 

constituir uma base para definir o melhor emprego de uma tropa com as 

características de cavalaria neste ambiente operacional, encontra-se em fase final de 

elaboração e aprovação pelo COTER. 

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

tem a finalidade de elaborar um capítulo a ser indexado ao Manual de Campanha para 

o Esqd C Pqdt, que também se encontra em fase de elaboração, e que seja coerente 

com os novos conceitos doutrinários em vigor. 
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1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

O Brasil é um país de proporções continentais, possuindo dentro de seu 

território 6(seis) biomas, ricos em recursos naturais. O IBGE dá a seguinte definição 

para biomas:  

Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo 
agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem 
ser identificados em nível regional, com condições de geologia e 
clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos 
processos de formação da paisagem, resultando em uma 
diversidade de flora e fauna própria. (IBGE, 2021) 

 

Como o escopo deste trabalho são os ambientes operacionais de selva e 

pantanal, temos como biomas nacionais a selva amazônica, ocupando cerca de 49% 

do território nacional, e o pantanal que, embora ocupe apenas 2% do território, é 

reconhecido mundialmente como a maior planície de inundação contínua do Planeta 

Terra. Esses ambientes somados constituem a 51% da extensão territorial do país, 

com muitos vazios demográficos, riquezas minerais e biológicas, terras indígenas, 

expansão agropecuária, ação de ONGs e, dentre outros, além de regiões ainda a 

serem demarcadas. 

Nos últimos anos, fruto das conjunturas políticas diversas, a questão 

amazônica vem adquirindo um vulto maior no contexto internacional, chegando ao 

ponto de potências estrangeiras questionaram a soberania do Brasil na região, 

visando interesses de suas próprias agendas. 

No campo dos conflitos internacionais, há diversos estudos de caso que 

revelam que ambientes com características especiais, por suas particularidades, 

potencializam o conhecimento do terreno e do correto uso de uma doutrina compatível 

com o objetivo da tropa empregada, em detrimento da superioridade tecnológica e 

logística que esteja desalinhada com as dificuldades impostas pelo bioma. 

Nesse sentido, embora o Exército realize anualmente treinamentos com a 

Brigada Paraquedista nesse tipo de ambiente como forma de projeção de poder e de 

manutenção do nível de prontidão, como é o caso das Operações Bumerangue, tais 

adestramentos carecem de uma integração correta interarmas, justamente por não 

haver histórico de emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista inserido neste 

contexto.  
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1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

Chegando ao ponto crítico de um possível emprego de tropas nas regiões em 

estudo, chegamos à problemática de como empregar corretamente uma força de ação 

rápida como é o caso de uma Brigada Paraquedista em um ambiente de selva ou 

pantanal.  

Como forma de projetar sua soberania nacional, as Forças Armadas devem 

estar em condições de serem empregadas em qualquer território do país no mais curto 

prazo possível, para fazer frente a qualquer ameaça ou demanda que justifique o seu 

emprego. 

Sendo assim, a imensidão continental do país, alinhada com sua rica 

biodiversidade, demanda que o Esquadrão Paraquedista possua uma organização e 

uma doutrina de emprego coerente com o ambiente para que possa melhor explorar 

o seu potencial. 

Cresce importância de não apenas dominar o ambiente operacional a ser 

empregado, como também de possuir a adaptação correta da tropa, seja em 

equipamentos ou seja em técnicas especiais, mas principalmente de possuir uma 

doutrina atualizada e coerente com o que a Força Terrestre preconiza como emprego, 

porém adaptada aos locais em questão. 

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 ao 

emprego do Esqd C Pqdt em ambientes de selva e pantanal, que se fazem 

necessárias para a melhor organização e emprego do Esqd C Pqdt em proveito 

das Operações Aeroterrestres (EB70MC-10.217)? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

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

CAVALARIA PARAQUEDISTA será 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 o emprego do 

Esqd C Pqdt em ambientes de selva e pantanal, 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  

 

 

Para possibilitar que o objetivo geral desse estudo seja alcançado, foram 

formulados os objetivos específicos subsequentes:  

a) Revisar casos históricos relacionado ao emprego do Esqd C Pqdt em 

ambientes com características especiais, focando nos biomas de selva e pantanal. 

b) Analisar os ambientes com características especiais no contexto do 

emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, identificando suas 

particularidades e como podem influenciar as manobras militares. 

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

Pqdt em ambientes com características especiais com intuito de atender ao objetivo 

integrador. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

Para alcançar os objetivos de estudo, serão respondidas as seguintes 

questões: 

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

Esqd C Pqdt em ambientes com características de selva e pantanal? 
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b) De que maneira os ambientes de selva e pantanal influenciam a 

operação do Esqd C Pqdt inserido no contexto das Operações Aeroterrestres 

(EB70MC-10.217)? 

c) Considerando o emprego do Esqd C Pqdt nestes ambientes com 

características especiais apresentar a proposta de atualização doutrinária, em formato 

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

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

O tema possui elevada importância para o Exército, tendo em vista a 

necessidade de aumentar o seu nível de prontidão e de projeção de poder nacional, 

frente aos possíveis desafios que surgirão nos próximos anos. Tal importância é 

materializada pelo elevado número de tropas em todo território do norte, bem como a 

criação da mais recente brigada, a 22ª Brigada de Infantaria de  Selva, em 2018. 

Mesmo com a existência de dois comandos militares na região norte, 

representados pelo Comando Militar da Amazônia, Comando Militar do Norte, e o 

Comando Militar do Oeste na região oeste, a escassez de meios acaba se tornando 

preponderante devido as dimensões territoriais a serem protegidas por esses 

comandos de área.  

O Exército tem muito a ganhar possuindo um Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista com uma doutrina atualizada, sendo capaz de ser lançado no mais curto 

prazo possível, em qualquer local da região oeste e norte do país, inseridos nos 

ambientes de selva ou pantanal, contribuindo como vetor multiplicador de 

operacionalidade das tropas apoiadas ou como parte de uma Força Tarefa 

Aeroterrestre. 

Esse multiplicador de forças só é possível graças as possibilidades da arma de 

cavalaria, que alinhadas com sua grande versatilidade de meios motorizados e apoio 

blindado, potencializam a possibilidade de conduzir operações tanto ofensivas quanto 

defensivas.  

Portanto, este estudo se justifica por colaborar com a adequação do manual 

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

que se espera da Concepção Estratégica do Exército/2017, assim como está alinhado 
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com o objetivo número seis, do Plano Estratégico do Exército 2020-2035, de atualizar 

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

 

 

2 METODOLOGIA  

 

 

O intuito deste capítulo é descrever o caminho percorrido ao longo da pesquisa 

para a resolução do problema apresentado. Desta forma, esta seção se dedica a 

apresentar de maneira clara e detalhada a forma como se pretendeu buscar a solução 

do problema da pesquisa elencado, bem como descrever os critérios, instrumentos e 

estratégias utilizadas para atingir a este objetivo, tendo sido este capítulo dividido da 

seguinte forma: objeto formal de estudo, amostra, delineamento de pesquisa, 

procedimento para revisão da literatura, procedimento metodológico, instrumentos e 

análise de dados. 

 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 

O objeto formal de estudo são os ambientes operacionais distintos e seus 

impactos específicos no emprego do Esqd C Pqdt. 

Para tanto, serão consideradas como variáveis dependentes, em um primeiro 

plano a Missão a ser cumprida, os Meios empregados – orgânicos ou não e a doutrina 

de emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista. Em um segundo plano, serão 

consideradas também as considerações civis, principalmente no que tange a efeitos 

colaterais do emprego dos meios disponíveis. 

Como variáveis independentes, será estabelecido o atendimento dos 

fundamentos das operações desenvolvidas, como pressuposto para o sucesso 

desejado em campanha. 

Como variáveis intervenientes, serão definidos, dentre os Fatores da Decisão 

elencados no Manual de Ensino 12.401 – O Trabalho de Estado-Maior (BRASIL, 

2016), o Inimigo, o Terreno e as Condições Meteorológicas e, por fim, o Tempo. 

 



13 

2.1.1 Definição das Variáveis 

Nesta pesquisa, o “ambiente de selva” e “o ambiente de pantanal” apresentar-

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

em efeito significativo sobre a variável dependente “emprego do Esqd C Pqdt”.  

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

pantanal” são definidas como ambientes que, por sua singularidade e peculiaridade, 

implicam na necessidade de se adotar técnicas, táticas e procedimentos diferenciados 

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

adaptações e preparações especiais no pessoal e material da tropa 

empregada. 

Assim, essas variáveis terão como indicadores biomas de selva (ou região de 

mata densa) e de pantanal (regiões alagadiças), esperando que estes ajam sobre a 

variável dependente “emprego do Esqd C Pqdt” 

Variável 

Independente 
Dimensões  Indicadores  Forma de medição 

Ambiente de 

Selva 
Bioma  Selva revisão da literatura 

Ambiente de 

Pantanal 
Bioma  Pantanal revisão da literatura 

QUADRO 1 – Definição operacional da variável independente 
Fonte: o autor 
 

Com e relação à variável dependente, foi levantada uma dimensão, baseada 

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

- Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2019b). 

 

Variável 

Independente 
Dimensões  Indicadores  Forma de medição 

Capacidade Capacidade 

Doutrina a) revisão da 
literatura 
b) questionário 
c) entrevista 

Organização 

Material 

QUADRO 1 – Definição operacional da variável dependente 
Fonte: o autor 
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2.2 AMOSTRA 

 

 

Será feito uma criteriosa seleção da literatura relacionada ao tema de estudo, 

com enfoque nos manuais doutrinários da Brigada Paraquedista, do Esquadrão de 

Cavalaria Mecanizado, da Brigada de Infantaria de Selva e do Esquadrão de Cavalaria 

de Selva, cujo manual encontra-se em fase de aprovação pelo COTER. 

Será também aproveitada literatura estrangeira de países cuja doutrina se 

aproximam da proposta que o Exército hora está buscando, tendo como base o 

Exército Americano e o Exército Francês, em especial, com o modelo da tropa deste 

último país, o "1er Régiment de Hussards Parachutistes". 

A seleção será realizada a partir de manuais, livros, registros, artigos 

científicos, teses e dissertações encontradas nas bases de dados, publicações em 

revistas e estudos de casos de conflitos anteriores, sendo selecionada apenas a 

literatura que atenda aos critérios de inclusão definidos neste estudo. 

 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa utilizará o método indutivo, pois seu objetivo será buscar 

informações que corroborem para justificar a melhor forma de emprego da doutrina 

tendo como fator de decisão o ambiente operacional.  

O tipo de pesquisa será qualitativa-descritiva, haja vista que será avaliado 

indutivamente as características do ambiente operacional para que, de posse das 

variáveis que possam afetar as operações militares, obter uma visão mais completa 

do correto emprego do Esquadrão Paraquedista que, ao ser lançado em um ambiente 

pouco conhecido, terá subsídios para corretamente se desdobrar e melhor cumprir as 

suas missões em proveito do escalão superior. 
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2.4 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Para a condução da revisão da literatura estão sendo utilizadas fontes 

nacionais e estrangeiras, buscando identificar casos históricos de emprego de tropas 

paraquedistas em ambientes de selva ou de pantanal, sendo este último um bioma 

exclusivo brasileiro, foi buscado casos históricos em ambientes que mais se 

aproximem se assemelhem a esse ambiente.  

Além disso, será analisado a doutrina de outros países acerca do emprego de 

elementos de cavalaria paraquedista em operações dessa natureza. Para realizar a 

revisão da literatura foram utilizadas as ideias chave seguintes: emprego da cavalaria 

paraquedista; emprego de unidades paraquedistas em operações de segurança, 

reconhecimento e retardamento; bem como o conceito das referidas operações. 

As informações necessárias foram buscadas em sítios eletrônicos de busca na 

internet e em manuais nacionais e estrangeiros que versam sobre o assunto, tendo 

como critério de inclusão os estudos publicados em português, inglês, espanhol e 

francês versando sobre tropas paraquedistas, tropas de cavalaria, tropas de 

reconhecimento e operações de dissimulação, e como critério de exclusão estudos 

sobre tropas com natureza diferentes das tropas de combate leve. 

 

 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A seleção das fontes de pesquisa será baseada em publicações de autores que 

possuam reconhecida importância no meio acadêmico ou experiência no assunto, e 

em artigos veiculados em periódicos. A pesquisa bibliográfica utilizará as seguintes 

técnicas: levantamento da bibliografia; seleção da bibliografia; leitura analítica da 

bibliografia selecionada, e fichamento (elaboração das fichas bibliográficas, de 

citação, de resumo e analíticas). 
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2.6 Instrumentos 

 

 

No alinhamento do esforço de pesquisa doutrinária deverão ser considerados 

os manuais elencados no item revisão de literatura apenas como marco inicial da 

metodologia.  

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

ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, o esforço de pesquisa será 

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

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

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

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

para a revisão da literatura. 

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

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

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

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

CAVALARIA PARAQUEDISTA.  

Como instrumento integrador da discussão será utilizado um fórum do Portal 

de Doutrina do Exército, permitindo a colaboração dos demais militares da Força 

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

debate. 

Será aplicado, conforme a demanda da pesquisa, um questionário em unidades 

da arma de cavalaria com o objetivo de verificar, dentro do universo de militares que 

possuem qualquer tipo de experiência no ambiente operacional de selva, pantanal ou 

que tenha servido no Esquadrão Paraquedista, questões operacionais sobre o melhor 

emprego de uma tropa aerotransportada nesse tipo de ambiente. 

No âmbito dos RESULTADOS serão produzidos os trechos referentes aos 

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

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

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

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

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

TIF ou BMP. 
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Finalizando o processo, no capítulo dos RESULTADOS, no âmbito do TCC, os 

trechos referentes aos capítulos previstos para o manual observarão os preceitos 

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

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

 

 

2.7 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Por meio das pesquisas realizadas, dados de numéricos que porventura 

tiverem relevância para essa pesquisa, serão introduzidos em forma de planilhas ou 

gráficos demonstrativos. 

Figuras, ilustrações e esquemas de manobras poderão também serem 

incluídos no trabalho de forma em apoio aos textos e citações, de modo a gerar um 

melhor entendimento do emprego do esquadrão no ambiente operacional de selva ou 

pantanal. 

 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Diante do problema proposto, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre 

o tema, com o objetivo de melhor correlacionar os fatores ambientais dos ambientes 

em estudo para as operações militares, visando obter a melhor adequabilidade da 

integração entre a doutrina do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista e o ambiente 

operacional com características especiais. 

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE OPERACIONAL 

 

 

Segundo o manual “EB70-MC-10.223 OPERAÇÕES”, o conceito de ambiente 

operacional é definido pelo conjunto de condições e circunstâncias que afetam o 
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espaço onde atuam as forças militares, interferindo na forma como são empregadas, 

sendo caracterizado pelas dimensões física, humana e informacional. 

Como dimensão física, temos para fim de preparo e emprego da F Ter os 

seguintes ambientes com características especiais: 

a) de selva; 

b)  de pantanal; 

c) de caatinga; e 

d) de montanha. 

 

Conforme já abordado no capítulo 2, o escopo deste trabalho se limitará 

somente aos ambientes de selva e de pantanal. 

 

 

3.1.1 Ambiente Operacional de Selva  

 

 

Caracterizado em território nacional pela Floresta Amazônica, este ambiente 

operacional é considerado a maior floresta tropical remanescente no mundo, 

ocupando cerca de 5,5 milhões de km². Deste total, cerca de 3,3 milhões de km², 

aproximadamente 60% de sua totalidade, se localiza dentro de território nacional; 

sendo sua outra porção cobrindo terras da Guiana Francesa, Guiana, Suriname, 

Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. (MELHEM, 2014, p.360) 

 

 
Figura 1: Vegetação do Brasil 
Fonte: ADAS, 2004, p. 358. 
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Por apresentar uma extensa cobertura vegetal, a Floresta Amazônica possui 

diversas denominações: latifoliada tropical ou equatorial, em vista de suas folhas 

largas, floresta equatorial, em decorrência do clima equatorial que a caracteriza; 

floresta pluvial, em virtude dos elevados índices pluviométricos, floresta ombrófila, 

devido à elevada umidade; e Floresta Amazônica, denominação mais popular 

derivada da lenda das amazonas, guerreiras que combateram os espanhóis quando 

da conquista da região. (MELHEM, 2014, p.360) 

Quanto à sua biodiversidade, a Floresta Amazônica é única em todo mundo. 

Numa área correspondente a cerca de 1 hectare, podem existir de 100 a 300 

diferentes espécies de plantas, superando de longe a diversidade de outras florestas 

temperadas, como por exemplo, a da França, que segundo estudos, possui cerca de 

50 espécies por hectare. 

Ainda no tocante a sua vegetação, a Floresta Amazônica apresenta três 

degraus de vegetação, tendo por base os níveis altimétricos: a mata de igapó, a mata 

de várzea, e a mata de terra firme. 

O manual “EB70-MC-10.223 OPERAÇÕES” faz as seguintes considerações 

sobre este ambiente operacional: 

 

 

1) Características gerais: 

a) largas áreas de floresta densa; 

b) clima tropical úmido; 

c) biodiversidade de flora e fauna; 

d) elevados índices de temperatura e umidade; 

e) vasta rede hidrográfica, sujeita à sazonalidade do regime pluvial; 

f) rede rodoviária rarefeita, ou mesmo inexistente; 

g) presença de moléstias tropicais; e 

h) baixa densidade populacional. 

A densa cobertura florestal dificulta o movimento de tropa e a observação. Além 

disso, torna os campos de tiro restritos e dificulta as comunicações, restringindo 

a capacidade de coordenação e controle das forças. (EB20-MF-10.101, 2007, 

p. 6-1) 

 

2) As condições de clima e vegetação conferem às operações desenvolvidas 
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nesse tipo de ambiente operacional as seguintes características principais: 

a) emprego de pequenas frações; 

b) restrições ao emprego de meios de transporte motorizados, mecanizados e 

blindados; 

c) importância do controle das localidades; 

d) ações táticas descentralizadas; 

e) restrições ao emprego de meios de comunicações; 

f) restrições de apoio de fogo; 

g) necessidade de apoio logístico cerrado, de modo a permitir, se necessário, 

o suprimento direto às pequenas frações; 

h) importância do emprego de meios fluviais e aéreos; e 

i) dificuldade de orientação 

 

Em consequência das restrições à mobilidade, as principais ações táticas são 

conduzidas ao longo dos eixos, sejam eles terrestres ou fluviais. Assim, crescem de 

importância os acidentes do terreno que permitem o controle da circulação de meios, 

tais como: as localidades, os nós rodoferroviários, a confluência de rios, os 

ancoradouros e os campos de pouso. (EB20-MF-10.101, 2007, p. 6-2) 

 

 

3.1.2 Ambiente Operacional de Pantanal  

 

 

O Pantanal é um bioma que abrange terras brasileiras, bolivianas e paraguaias, 

com uma área de aproximadamente 150 km², dos quais 100 mil km² são inundáveis. 

Caracterizado por vegetação complexa, o Pantanal apresenta desde regiões alagadas 

com a formação de milhares de rios e lagoas, bem como áreas de paisagem bem seca 

com características semelhante à da caatinga. (MELHEM, 2014, p. 365) 

A junção de ambientes diferentes deu origem a diversidade biológica deste 

bioma. Suas terras podem ser distinguidas entre as mais altas, não atingidas pelas 

inundações, onde se pratica a pecuária extensiva; os terrenos intermediários, 

ocupados pelas águas na época das cheias; e as áreas permanentemente alagadas. 

(MELHEM, 2014, p. 365) 
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O Pantanal é tido como um verdadeiro “santuário ecológico”, constituindo um 

valioso banco genético. Contudo, embora possua um ecossistema complexo, é frágil, 

pois as teias de relações ou interações entre seus elementos são bastante delicadas. 

(MELHEM, 2014, p. 365) 

O manual “EB70-MC-10.223 OPERAÇÕES” faz as seguintes considerações 

sobre as características principais das operações militares desenvolvidas no ambiente 

de pantanal: 

a) acentuada restrição ao movimento de tropas por meios de transporte 

rodoviário; 

b) importância do controle das localidades; 

c) prevalência de meios aquáticos de deslocamento de tropas; 

d) dificuldade de manutenção do fluxo de apoio logístico; 

e) emprego de pequenas frações; 

f) ações táticas descentralizadas; e 

g) importância do emprego de meios aéreos. 

 

Possui escassa rede viária, vasta cobertura vegetal de diversos tipos e extensa 

rede hidrográfica. Os rios e seus afluentes que percorrem essa região formam 

imensas áreas inundadas, que abrigam fauna e flora de grande diversidade. 

O clima da região do pantanal caracteriza-se por elevados índices de 

temperaturas na maior parte do ano. O terreno, por sua vez, apresenta-se levemente 

ondulado, marcado por raras elevações isoladas e rico em depressões rasas. (EB20-

MF-10.101, 2007, p. 6-2) 

 

 

3.2 TROPAS DE CAVALARIA PARAQUEDISTAS DE NAÇÕES AMIGAS COM 
EXPERIÊNCIA EM COMBATE 

 

 
 Com o intuito de direcionar os estudos deste trabalho, foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica na composição de tropas paraquedistas de países pertencentes 

às Nações Amigas.  

Durante esse levantamento, foram analisadas a composição e forma de 

emprego que mais pudessem se adequar à doutrina nacional vigente e que pudessem 

servir de embasamento para uma proposta de emprego semelhante pelo Esquadrão 
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de Cavalaria, e que pudessem atender as demandas dos desafios impostos a Brigada 

de Infantaria Paraquedista. 

Como resultado desta pesquisa, foram levantadas as tropas de duas nações: 

Estados Unidos e França, pela proximidade doutrinária e pela composição de suas 

tropas, que mais se adequa à realidade nacional. 

 

 

3.2.1 Tropas de Cavalaria Paraquedistas no Exército Americano 

 

 

O Exército Americano possui um longo histórico de experiência com assaltos 

aeroterrestres. Conforme demonstrado no caso histórico da operação JUST CAUSE, 

o emprego de carros de combate foi fundamental para o sucesso da missão, 

conforme relatado pelos capitães Kevin J. Hammond e Frank Sherman no periódico 

“ARMOR”, onde relatam, cronologicamente, o envolvimento dos carros de combate 

modelo SHERIDAN durante o confronto, enfatizando a importância do emprego 

correto entre blindados e fuzileiros para otimizar as capacidades operativas das 

forças tarefas. 

Sheridans were absolutely critical to fighting in built-up areas by 
providing direct tire support to infantry, as well as surgical fires 
capable of penetrating reinforced concrete buildings. (ARMOR, 1990 
p. 14) 

O manual de campanha norte americano FM 3-99 Airborne and Air Assault 

Operations traz também a seguinte definição acerca do emprego de blindados nesse 

tipo de operações: 

8-8. Although Stryker brigade combat teams (SBCTs) and Armored 
brigade combat teams (ABCTs) may not conduct air assaults as 
frequently as IBCTs, such operations conducted on a limited scale may 
be the decisive maneuver in an SBCT or ABCT operation. For this 
reason, all BCTs should be proficient in conducting air assaults. 
Examples of air assault operations conducted by SBCTs and ABCTs 
include seizing and retaining river-crossing sites, deliberate breach 
sites, and key terrain. Understanding the detailed planning and 
preparation that goes into an air assault enables the SBCT or ABCT 
to— (FM 3-99, 2015, p. 8-2) 

 

Esta passagem transcrita do manual de emprego do Exército Americano das 

operações aeroterrestres e aeromóveis afirma que os blindados possuem, de modo 

geral, restrições em seu emprego se comparando com tropas de infantaria de dotação 

mais leve. Mas o norte americano não ignora a relevância do emprego de blindados 
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neste tipo de operações, tornando explícito que seu emprego deve ser vocacionado 

principalmente em apoio a transposições de curso d’agua e/ou em aberturas de 

brechas em pontos críticos ou em acidentes capitais, pois seu emprego de forma 

correta constitui em um importante fator de decisão na função de combate movimento 

e manobra. 

Em contraste com o que sua documentação preconiza, atualmente as tropas 

paraquedistas americanas não possuem mais um veículo blindado de dotação capaz 

de ser lançado de paraquedas, sendo atualmente estudado um substituto para o M551 

Sheridan, ficando o emprego de blindados limitados aos veículos mais leves 

aerotransportados, como em especial, o Stryker.  

 

 

3.2.2 Tropas de Cavalaria Paraquedistas no Exército Francês 

 

 

A França por sua vez, possui um histórico menor de envolvimento em conflitos 

modernos se comparando com os Estados Unidos, contudo a mesma está 

constantemente mantendo suas forças armadas sendo empregada, tendo como 

grande destaque a intervenção militar no Mali, denominada Operação Serval, no 

início de 2013, onde ocorreu o emprego em grande escala de suas tropas 

paraquedistas.  

The projection of troops sometimes requires them to be transported as 
close as possible to the engagement zone. Military aircraft carry them 
along with their equipment to the core of crisis zones. Their courses of 
action include air assault (seizing key points and áreas difficult to reach 
from airport infrastructure) and airdrops, usually to points located in 
hostile territory, often because airport infrastructure is unavailable. The 
operational capabilities of landed units contribute to tactical surprise, 
as long as they receive ad hoc logistic support. (FT-03, 2015, p. 42) 

 

É possível perceber que através de seus manuais doutrinário em vigor, sejam 

eles o FT-03 e o DIA – 3.2.1, bem como na forma que a França vem empregando 

suas forças militares, que há uma preocupação em manter atualizada uma doutrina 

de forças tarefas combinadas em que pese também o emprego de tropas 

paraquedistas ou aerotransportadas para obter uma vantagem em território inimigo, 

principalmente quando a logística neste país for deficiente e a conquista de pontos 

chaves tornam-se imperiosas para o sucesso de uma campanha militar. 
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Fruto de suas experiências com intervenções constantes em missões no 

exterior, a França atualmente possui uma das tropas paraquedistas mais versáteis 

no âmbito internacional, em especial a 1er Régiment de Hussards Parachutistes (1er 

RHP), subordinada a 11e Brigade Parachutiste(11e BP). O 1er RHP é composto por: 

- 1 esquadrão de comando e controle; 

- 3 esquadrões de Carro de Combate AMX 10 RCR e ERC 90 SAGAIE; 

- 2 esquadrões de reconhecimento; 

- 1 esquadrão reserva; 

- 1 pelotão de comandos paraquedistas. 

 
FOTOGRAFIA 3 – lançamento de um pelotão de reconhecimento do 1er RHP 
Fonte: Armeé de Terre. 

 
FOTOGRAFIA 4 – AMX 10 RCR do 1er RHP ocupando posições desenfiadas em região de 
bosque. 
Fonte: Armeé de Terre. 
 

O 1er RHP tem como principais missões as seguintes: 

- Compor o escalão blindado de emergência: realizar missões de 
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reconhecimento em contato, profundidade e inteligência; 

- Compor escalão de segurança, proteção ou força de cobertura em proveito 

de outra tropa; 

- Compor força de choque: capacidade de realizar missões de combate caça 

tanques; 

- O 1er RHP é a única unidade de cavalaria leve capaz de ser lançada de 

paraquedas, e a única blindada da 11e BP, sendo empregada como pronta 

intervenção pela 3ª dimensão do campo de batalha. 

 

 

3.3 O EMPREGO DE TROPAS DE CAVALARIA PARAQUEDISTA EM AMBIENTE 

DE SELVA E PANTANAL 

 

 

Visando o alinhamento entre a doutrina nacional com o que se vê empregado 

pelos exércitos americano e francês hora em estudo, foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica e documental, para que se possa estabelecer o paralelo do que se tem 

atualmente publicado e o que deveria ser acrescentado no futuro manual do 

Esquadrão Paraquedista. 

 

 

3.3.1 Suporte teórico Nacional acerca das Operações em Ambiente de Selva e 

Pantanal 

 

 

Acerca do emprego da cavalaria nesses dois ambientes com características 

especiais, a IP 2-33 1º Esqd C Pqdt apenas referencia o manual C-2-35 REGIMENTO 

DE CAVALARIA MECANIZADO, já em desuso, e as IP 100-5 OPERAÇÕES e IP 30-

10 INFORMAÇÕES SOBRE O TERRENO, porém sem trabalhar qualquer conteúdo 

sobre seu emprego. 

Em relação ao emprego geral da cavalaria, temos como base o EB70-MC-

10.222 - A Cavalaria nas Operações, que define o seguinte: 
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O ambiente de selva restringe a exploração plena das características básicas 

da Cavalaria. As principais implicações da condução de operações nesse tipo de 

ambiente são: 

a) redução da mobilidade tática das frações embarcadas em viaturas Mec e/ou 

Bld, restrita a eixos e espaços abertos junto a estes e às localidades; 

b) redução dos campos de tiro e de observação; 

c) necessidade permanente de segurança em todas as direções; 

d) dependência do apoio de fuzileiros e de tropas de engenharia (apoio à 

mobilidade); 

e) maior atenção à manutenção de todos os equipamentos e armamentos 

orgânicos das viaturas; 

f) dificuldade de exploração das comunicações via rádio; 

g) aumento da realização de ações desembarcadas; e 

h) restrições ao emprego dos canhões das viaturas e das peças de morteiros. 

 

O emprego de elementos C Bld e C Mec se restringe a regiões específicas, tais 

como estradas, localidades e áreas de lavrado, desmatadas ou abertas, que possam 

existir ao longo dos eixos terrestres. (EB70-MC-10.222, p. 6-1) 

A Cavalaria de Selva é a tropa mais apta a cumprir as missões de 

reconhecimento, segurança e vigilância nesse tipo de ambiente. (EB70-MC-10.222, p. 

6-1) 

No tocante ao emprego no pantanal, de forma semelhante ao que ocorre nas 

operações em ambiente de selva, em grande parte da região pantaneira as tropas de 

Cavalaria não conseguem explorar plenamente as características da Arma.  

As unidades de Cavalaria de Selva, Aeromóvel e Paraquedista são as 
tropas mais aptas a ser empregadas nesse ambiente operacional. As 
tropas de Cavalaria de outra natureza podem ser empregadas de 
maneira episódica, a fim de cooperar com o esforço principal da 
operação. (EB70-MC-10.222, p. 6-2) 

 

O manual de campanha EB70-MC-10.217 OPERAÇÕES 

AEROTERRESTRES, em se tratando do ambiente operacional de selva, faz 

considerações acerca do emprego da força aeroterrestre neste ambiente, influência 

sobre a concentração e o aprestamento, influência sobre o movimento aéreo, 

influência no desembarque e influência sobre o combatente, o armamento e o 

equipamento. 
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O mesmo manual ainda faz poucas considerações acerca do ambiente 

operacional do pantanal, reafirmando que as características relativas ao ambiente de 

selva também se aplicam ao ambiente de pantanal, porém com o seguinte atenuante: 

A cobertura vegetal, bem menos densa e mais esparsa que na floresta 
úmida, o maior grau de humanização do ambiente operacional, bem 
como o maior grau de desenvolvimento dos assentamentos 
pantaneiros, atenua as restrições operacionais apresentadas para a 
área de selva. (EB70-MC-10.217, p. 7-5) 

 
Por fim, como fonte adicional de consulta, cito a elaboração do MC “O 

ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA”, hora em aprovação, cujo autor deste 

trabalho participou da equipe de elaboração. O referido manual teve como principal 

referência a IP 72-20 – O Batalhão de Infantaria de Selva, tendo em vista que o 

emprego neste ambiente de forma generalizada é similar para as demais armas, 

ocorrendo apenas variações doutrinárias do emprego de acordo com a natureza da 

tropa de cavalaria. 

 

 

3.3.2 Suporte teórico Internacional acerca das Operações em Ambiente de Selva 

e Pantanal 

 

 

Em se tratando do suporte teórico internacional de nações amigas sobre o 

estudo em questão, a biografia disponível é extremamente restrita, haja vista que 

muito conteúdo não está aberto para consulta pública, sendo possível apenas abordar 

um contexto geral do seu emprego baseado em seus envolvimentos em conflitos 

recentes e de alguns manuais de emprego gerais de fonte aberta. 

Como fontes do Exército americano, temos o FM 3-99 Airborne and Air Assault 

Operations onde é abordado aspectos das operações aeroterrestres, o FM 90-Jungle 

Operations onde é tratado aspectos relativo as operações na selva de forma 

detalhada, demonstrando inclusive como empregar corretamente carros de combate 

neste ambiente; e o 3-90 FORCE STRUCTURE REFERENCE DATA - INFANTRY 

BRIGADE COMBAT TEAM, onde é tratada as capacidades e limitações de suas 

brigadas de infantaria, bem como a sua capacidade modular de se ajustar ao tipo de 

missão e terreno, trabalhando em cima da composição de subunidades de 

reconhecimento de cavalaria para diversos tipo de emprego. 
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Quanto as fontes do Exército francês, a documentação se torna ainda mais 

escassa. Contudo, através da consulta de sites oficiais do Ministère des Armées e de 

alguns manuais doutrinários disponibilizados, foi possível levantar as capacidades, 

limitações e até mesmo a composição do 1er Régiment de Hussards Parachutistes 

(1er RHP), tropa esta que mais se assemelha com a proposta nacional hora em vigor. 

 

 

3.4 EMPREGO DE TROPAS PARAQUEDISTAS EM AMBIENTE COM 

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS  

 

 

As tropas paraquedistas ao longo de sua história, foram empregadas em 

diversos conflitos armados. Inicialmente teve seu batismo nos combates da 2ª Guerra 

Mundial, sendo observado seu emprego até mesmo em conflitos mais recentes. 

Com o intuito de melhor explorar as capacidades de uma tropa paraquedista 

nos ambientes com características especiais de selva e pantanal, foi feito um 

levantamento de conflitos onde ocorreram o emprego de forças paraquedistas, tendo 

como premissa escolher estudos de casos que fossem mais recentes possíveis e em 

locais cujo ambiente mais se aproximavam das características dos dois biomas 

brasileiros em questão. 

 

 

3.4.1 Caso Histórico de Tropas Paraquedistas na Operação Just Cause 

 

 
No final da década de 89, as relações entre o governo americano e do Panamá 

se deterioraram rapidamente, tendo em vista a vitória nas eleições nacionais pelo 

ditador panamenho, General Manuel Noriega que, visando manter o controle do Canal 

do Panamá sem a interferência externa, passou a destilar uma campanha de ódio 

contra a presença americana em seu país. Sua política culminou, após ser sancionado 

pela Assembleia Nacional, em uma declaração de estado de guerra contra os EUA, 

com Noriega se autointitulando como “Líder Máximo”. A partir dessa declaração, uma 

onda de violência teve início, com um soldado panamenho atirando contra três oficiais 

norte-americanos na mesma noite, dentre outros incidentes envolvendo militares e 
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civis americanos. (COLE, 1992, p.2) 

Em 17 de dezembro deste ano, ao analisar os eventos ocorridos, o governo 

norte americano decidiu lançar a Operação JUST CAUSE, com o objetivo de prover 

segurança aos cidadãos americanos que hora se encontravam no Panamá, e de 

destituir Noriega do governo. Dentro das diversas manobras militares desencadeadas, 

foi realizado pela primeira vez desde sua criação, o lançamento Aeroterrestre do 75th 

Ranger Regiment, uma das unidades americanas mais antigas, mas que nunca havia 

sido empregada em sua plenitude, com o objetivo de conquistar dois aeroportos 

cruciais para as operações. (ELPHICK, 2009) 

Ainda se tratando do referido conflito, o mesmo assalto aeroterrestre contou 

com o último lançamento de uma tropa blindada em conflito pelos EUA datado até o 

momento, com o lançamento do carro de combate M551 Sheridan, do 3rd Battalion, 

73rd Armored Regiment (Airborne), componente da 82nd Airborne Division. O referido 

blindado, hora já em desuso, foi concebido como tanque aerotransportável blindado 

de assalto e reconhecimento desenvolvido pelos EUA, tendo sido empregado também 

nas Guerras do Vietnam e do Golfo, porém sendo lançado em combate somente neste 

conflito em questão. Como força blindada de reconhecimento na vanguarda da 82nd 

Airbone Division, o Sheridan cumpriu seu papel como vanguarda, encontrando 

praticamente nenhuma resistência das tropas paramilitares panamenhas, 

representando uma poderosa ferramenta para o rápido sucesso da operação, 

provendo o poder de choque e proteção blindada necessários para manter a impulsão 

da tropa. (ELPHICK, 2009) 

Esta operação foi escolhida como estudo de caso para este trabalho pois 

embora as operações não tenham ocorrido em região de selva densa, elas ainda 

ocorreram em um país com características predominantes de ambiente de selva, 

como estradas precárias, vegetação e rede hidroviária densa, dificuldades logísticas 

devido à infraestrutura local bem como clima típico de regiões de selva. 

 

 

3.4.2 Caso Histórico de Tropas Paraquedistas na Operação Urgent Fury 
 

 

Em 25 de outubro de 1983 foi deflagrada pelos EUA na nação insular de 

Granada, localizada a cerca de 100 milhas (160km) ao norte da Venezuela, a 
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Operação Urgent Fury, como uma resposta ao golpe de estado que ocorrera em 14 

de outubro do mesmo ano, quando o governo liderado por Bernard Coard havia 

deposto e fuzilado o então primeiro-ministro Maurice Bishop e alguns membros de seu 

governo.  

A resposta americana a esse golpe deve-se ao contexto da Guerra Fria, onde 

havia a preocupação constante em conter a expansão comunista na américa latina, 

que hora se proliferava nas diversas repúblicas através da atuação dos partidos de 

esquerda com apoio dos governos de Cuba e da Russia. 

Como forma de aumentar sua influência na américa latina, os comunistas 

apoiaram o golpe em Granada, enviando materiais, armamentos, veículos e alguns 

militares cubanos para apoiar a construção de um aeroporto internacional para apoiar 

o desenvolvimento do país. O governo americano, por sua vez, liderado pelo então 

presidente Ronald Reagan apontou esta construção, bem como outros locais 

estratégicos, como uma prova de militarização de Granada, constituindo uma ameaça 

para a região do Caribe. 

Partindo deste pretexto, a operação Urgent Fury foi deflagrada, com uma 

grande invasão na ilha, contando com cerca de 7 mil tropas americanas, contra uma 

coalizão bem inferior integrada por cubanos e granadenses, iniciado com um assalto 

aerotransportado e aeromóvel por diversas tropas paraquedistas, de forças especiais 

e de rangers, apoiados cerradamente por helicópteros de ataque, que buscaram nos 

primeiros momentos do conflito, conquistar aeroportos e pontos estratégicos para o 

curso das operações. Na sequência, foram rendidos por fuzileiros navais após assalto 

anfíbio, emassando meios terrestres com grande quantidade de tropas e apoio de 

blindados.  (COLE, 1997 p. 41) 

Embora Granada seja uma ilha de dimensões não muito largas, a Operação 

Urgent Fury torna-se um importante estudo de caso pois por se tratar de uma ilha 

vulcânica localizada no caribe, o mesmo apresenta um relevo bastante acidentado, 

com clima tropical e vegetação de selva, caracterizado por constantes alagamentos 

provocados por chuvas intensas e furacões na região. A dificuldade logística 

apresentada pelo relevo e o pouco desenvolvimento da infraestrutura regional, tornam 

a ilha e a operação em um bom estudo de caso para este trabalho. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos por meio da 

revisão da literatura, dos questionários enviados e discutir de que forma os casos 

históricos citados, aliados com a atual forma de emprego das tropas paraquedistas 

dos exércitos americanos e francês, podem fornecer subsídios para uma doutrina 

genuinamente nacional para o Esqd C Pqdt. 

Os resultados dos questionários foram comparados com aqueles obtidos nas 

pesquisas bibliográfica e documental, para que pudesse ser formulado soluções 

eventuais para o problema de pesquisa e se embase futuros debates que possam 

contribuir, ainda mais, com a doutrina do Exército Brasileiro. 

Durante a revisão bibliográfica e documental, foi verificado a escassez de 

conteúdo específico sobre o assunto, tendo em vista ser um tópico bastante específico 

e com poucas referências históricas e doutrinárias da forma de emprego de tropas 

paraquedistas de cavalaria nos ambientes operacionais em questão, fruto em parte 

de grande parte dos conflitos que demandaram tropas paraquedistas nos últimos anos 

terem ocorrido em ambientes operacionais específicos de algumas regiões do mundo, 

como no Oriente Médio ou na África. 

Porém, a escassez documental que aborde especificamente esse tópico de 

interesse para o manual, não torna o assunto menos relevante para a força, tampouco 

intangível de se obter um paralelo ou comparativo à luz das doutrinas em vigência, 

adaptando-se ao emprego nos ambientes de selva e de pantanal. 

O questionário realizado neste trabalho teve por objeto a aquisição de dados 

sobre o emprego do Esqd C Pqdt nos ambientes de selva e de pantanal, foram obtidas 

14 (quatorze) respostas ao questionário, sendo 3 Maj e 11 Cap, preenchidas por 

oficiais aperfeiçoados da arma de cavalaria e possuidores dos cursos e estágios de 

interesse para o estudo. Os questionários foram enviados por e-mail (para os militares 

que cadastraram seus endereços na base de dados do DGP), e por aplicativos de 

redes sociais, tais como Whatsapp e Facebook, visando atingir o máximo de militares 

integrantes do universo de pesquisa. 
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4.1 TABULAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste subcapítulo, serão apresentadas as formas como cada instrumento de 

pesquisa foi tabulado, visando a obtenção dos produtos finais deste trabalho. 

 

4.1.1 Questionários 

 

 

Foram elaborados dois questionários, um para cada ambiente operacional em 

questão, preparado com 6 (seis) perguntas voltadas para um levantamento de dados 

com militares que possuem cursos ou estágios nestes ambientes. Buscou-se verificar 

juntamente do público-alvo da pesquisa qual era o entendimento dos mesmos 

baseado em suas experiências. acerca da capacidade do Esqd C Pqdt em realizar 

suas missões básicas de Reconhecimento e Segurança em benefício da Bda Inf Pqdt 

no ambiente operacional em questão. As respostas foram tabuladas por questão, de 

modo a se obter as frequências absolutas (FA), medindo o número de vezes que uma 

resposta foi observada, e relativas (FR), que é a divisão da FA pelo total de respostas 

observadas. Por intermédio deste instrumento, verificou-se os seguintes resultados: 

 

 

4.1.1.1 Ambiente Operacional de Selva 

 

GRÁFICO 1 – Questão 1 do Questionário 1 
Fonte: o autor 
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GRÁFICO 2 – Questão 2 do Questionário 1 
Fonte: o autor 

 

 

GRÁFICO 3 – Questão 4 do Questionário 1 
Fonte: o autor 

 

GRÁFICO 4 – Questão 5 do Questionário 1 
Fonte: o autor 
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Diante dos resultados expostos inicialmente com o questionário 1, pode-se 

inferir que há um consenso entre os militares especializados que o ambiente 

operacional de selva é restritivo, porém não impeditivo para o cumprimento das 

missões do Esqd C Pqdt em suas missões básicas de reconhecimento e segurança 

em proveito da Bda Inf Pqdt.  

Dentre os fatores que mais influenciam e dificultam o emprego do Esqd é o fato 

da logística e capacidade de manobrar as tropas se tornarem dificultadas pela 

precariedade das estradas e pelas vastas regiões de mata densa. Isso limita bastante 

o emprego de viaturas blindadas, sendo impraticável o emprego de tropa desta 

natureza em regiões de mata densa. 

Contudo, tendo em vista a existência de uma rede de estradas, mesmo que 

precárias, o emprego do Esqd C Pqdt ainda encontra importante atuação quando em 

empregado em eixos que ligam importantes centros econômicos nestas regiões de 

mata densa. 

 

 

 

4.1.1.2 Ambiente Operacional de Pantanal 

GRÁFICO 5 – Questão 1 do Questionário 2 
Fonte: o autor 
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GRÁFICO 6 – Questão 2 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

 

GRÁFICO 7 – Questão 4 do Questionário 2 

Fonte: o autor 

 

GRÁFICO 8 – Questão 5 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Em relação ao ambiente operacional do pantanal, os resultados expostos com o 

questionário 2 permitem concluir que este ambiente é tanto restritivo quanto o do 
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ambiente operacional de selva, haja vista a predominância de regiões alagadas e de 

mata de mata densa que dificultam a manobra de viaturas e o lançamento de tropas. 

Contudo, ainda é possível operar da mesma forma que se operaria no ambiente 

operacional de selva, desde que respeitado as limitações deste ambiente e focado o 

emprego dos meios do Esqd C Sl em eixos que possam ser utilizados prioritariamente 

para acessar regiões ou localidades de valor estratégicos para as operações. 

Além dos dados apresentados nos gráficos acima, um dos oficiais citou no item 

“outros” do gráfico 8 a necessidade do Esqd C Pqdt ser reforçado por seção fluvial de 

forma modular ao ser empregado neste tipo de ambiente. 

 

 

4.1.2 Análise Bibliográfica 

 

 

Analisando os casos históricos, foi observado que nas operações JUST 

CAUSE e URGENT FURY, ambas em ambientes operacionais semelhante ao de 

selva e de pantanal, foi possível observar alguns fatores em comum: 

a) As operações tiveram como norte a rápida conquista de importantes 

pontos estratégicos econômico nos países em questão. Cidades com malhas 

rodoviárias, portos ou aeroportos foram estabelecidos como ponto crítico para o 

sucesso na continuidade das missões, mesmo em ambiente de selva, tais locais estão 

conectados, seja por modal rodoviário ou hidroviário, sendo empregado meios 

motorizados, mecanizados e mesmo blindados nestas operações. A maioria dos 

combates ocorreram próximos a esses locais, e não em regiões de mata densa ou de 

difícil logística. 

b) O emprego de blindados ocorreu na Op JUST CAUSE, tendo uma 

participação importante como elemento de proteção blindada e de poder de fogo 

anticarro. Na Op URGENT FURY por ocasião do desembarque aeroterrestre, os EUA 

já haviam aposentado seu carro de combate M551 SHERIDAN, sendo a ausência de 

um meio blindado suprida pelo emprego cerrado de aeronaves de asa rotativa. Meios 

blindados navais ainda foram empregados na conquista de localidades portuárias. 

c) Em ambas operações, as tropas aeroterrestres foram empregadas 

contra um inimigo reconhecidamente fraco e de baixo poder de combate relativo à 
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força que foi lançada. Contudo, o inimigo apresentou a utilização de meios 

mecanizados blindados leves, principalmente em localidades. 

d) Tropas de reconhecimento foram empregados em missões de 

reconhecimento e segurança em proveito do escalão enquadrante. 

Como conclusão parcial, é possível deduzir que para a doutrina nacional, 

pode-se tomar como base ambos estudos de caso citados, com o Esqd C Pqdt usado 

prioritariamente para missões de reconhecimento e segurança, e como meio de 

proteção blindada e anti carro.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES  

 

 

Em relação ao problema que originou o trabalho, a pesquisa atingiu o objetivo 

de analisar as condicionantes necessárias para um possível emprego do Esqd C Pqdt 

em ambiente de selva e pantanal, para realizar suas missões básicas de 

reconhecimento e segurança em proveito da Bda Inf Pqdt, tendo como produto final 

uma proposta de capítulo para o manual hora em elaboração. 

Em síntese, pode-se concluir que os ambientes operacionais de selva e de 

pantanal muito se assemelham em suas características, pois embora se tratem de 

biomas distintos, os fatores do terreno e condições meteorológicas possuem o mesmo 

efeito no campo operacional, sendo coerente inferir que uma mesma abordagem 

doutrinária para estes dois tipos de bioma pode atender o embasamento teórico 

necessário para a confecção do capítulo do manual em estudo. 

Ainda no tocante aos ambientes operacionais em questão, para fins 

doutrinários o emprego em um ambiente de selva, seja na região amazônica ou não, 

a mesma base doutrinária se encaixaria em qualquer região do mundo cujas 

características se enquadrem ao clima de uma floresta tropical como a Floresta 

Amazônica. Desta forma, é possível ampliar o conceito de emprego do Esqd Pqdt de 

forma mais ampla, não se limitando ao emprego em região de selva ou em território 

nacional, mas em qualquer região de “mata densa” do mundo, cujas características 

restritivas se encaixam de forma semelhante a este bioma. 

O mesmo poderá ser dito aos ambientes operacionais que se assemelham ao 

bioma do pantanal, por se tratar de uma região alagadiça e possuidora de um bioma 
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distinto, os aspectos fisiográficos que influenciam a forma de emprego neste bioma se 

encaixam também de forma semelhante a regiões de mata densa, acrescidas de uma 

bacia hidrográfica complexa com grandes ramificações fluviais e regiões alagadas. 

A leitura da literatura existente, seja pelos ensinamentos coletados nos estudos 

de caso, seja também pelos manuais do EB, do Exército Americano e do Armée de 

Terre, foram fundamentais para compreender os fatores que envolvem o problema em 

questão, principalmente por se tratar de um assunto pouco explorado, e também para 

se traçar um paralelo do que se espera do Esqd C Pqdt sendo empregado nestes 

tipos de cenários. 

Na análise do fator doutrina, conclui-se que a doutrina de emprego do Esqd C 

Pqdt nestes ambientes é compatível, principalmente nas missões de reconhecimento 

e segurança. Cabe ressaltar a importância do Esqd C Pqdt ser empregado 

prioritariamente em proveito da conquista e manutenção de centros econômicos de 

maior relevâncias nestas regiões, por serem regiões estratégicas com melhores 

condições logísticas devido a existência de estradas pavimentadas, aeródromos e 

regiões portuárias, em detrimento do seu emprego em regiões acidentadas ou de 

mata fechada onde o emprego de viaturas é restritivo.  

Embora o ambiente apresente suas particularidades que tornam o movimento 

de viaturas limitado ou a prevalência de condições meteorológicas adversas que 

possam prejudicar a mobilidade, logística e manutenção, a natureza flexível do 

esquadrão e a adoção de Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) especializado 

atenuam essas dificuldades, tornando viável o seu emprego. 

Esta característica flexível pode ser evidenciada na adoção do deslocamento a 

pé da tropa, face ao terreno de natureza impeditiva ou restritiva para suas viaturas 

mais pesadas, ao mesmo tempo em que consegue manter uma mobilidade 

equivalente ao grosso da brigada. Além disso, a abordagem de pontos críticos de 

forma embarcada, até onde o terreno permitir, e o posterior desembarque do material 

de uso coletivo e transporte a pé até as posições de emprego, confere ao Esqd C Pqdt 

a vantagem de manter sua característica mais pesada em relação ao grosso da 

brigada, aumentando a capacidade de poder de fogo e de reconhecimento, mesmo 

em lugares onde a viatura não consegue chegar. 

As deficiências que a tropa porventura poderá sofrer pelo desgaste natural do 

ambiente são atenuadas com a realização de cursos ou estágios de adaptação ao 

ambiente de selva e pantanal, garantindo assim ao combatente uma maior resiliência 
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para operar neste ambiente, bem como as técnicas necessárias de sobrevivência e 

de transposição de obstáculos terrestres ou aquáticos comuns a estes tipos de 

biomas. 

No fator organização, a constituição dos pelotões formados por elementos 

leves com viaturas mais leves e de elevada mobilidade é a melhor solução para se 

lidar com os problemas de limitação do terreno. Comparando as tropas americanas 

com as francesas, ambas apresentaram articulações flexíveis com características de 

pelotões de exploradores, contudo a tropa francesa apresenta uma variação maior ao 

criar dentro de seu regimento, esquadrões de cavalaria paraquedistas com funções 

especificas, tais como uma subunidade de reconhecimento e outra de carros de 

combate. Os americanos não possuem a mesma capacidade blindada atualmente, 

porém em seus manuais e em relatos de veteranos ficou evidenciado a importância 

de se manter uma viatura blindada, mesmo que de natureza leve, em proveito de 

missões aerotransportadas. 

Quanto ao material, O uso de motocicletas ou quadriciclos constituem em 

importante meio de reconhecimento e deslocamento, podendo os mesmos serem 

complementados ou substituídos por viaturas leves, blindadas ou não, mas com 

capacidades operativas adequadas para vencer as dificuldades deste terreno. O 

emprego de optrônicos com visão termal e noturna, aliados aos meios de Inteligência, 

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos(IRVA) nestas viaturas, conferem um 

elevado poder de combate para esta tropa em uma região de mata densa ou alagadiça 

onde o inimigo pode facilmente se camuflar, emboscar e se evadir. O emprego de 

viaturas desta natureza pode ser facilmente adaptado a estes locais com o transporte 

por aeronaves de grande capacidade, podendo serem lançadas de para quedas ou 

desembarcadas em aeroportos próximos ou dentro da área de operações. 

Por fim, para se adequar aos obstáculos de regiões ribeirinhas ou alagadiças, 

o Esqd C Pqdt poderá ser reforçado ou apoiado diretamente por outra unidade de 

selva, com meios de transposição aquático como embarcações leves ou mesmo 

balsas ou ferryboats para o transporte oportuno a lugares de difícil acesso. 

Na sequência, os dois questionários realizados com especialistas 

possibilitaram uma visão mais sólida sob a ótica daqueles que puderam exercer 

alguma atividade operacional na área e que possuam os conhecimentos mínimos para 

opinar com embasamento no assunto. 
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A soma desses ensinamentos coletados ao longo da pesquisa possibilitou a 

conclusão de que é possível o emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista nos 

ambientes de selva e pantanal, sendo necessário apenas o desenvolvimento das TTP 

necessárias, aclimatação da tropa e a observação de pequenas adaptações nos 

equipamentos para o cumprimento da missão nestes ambientes. 

Contudo, o capítulo apresentando no final deste trabalho não esgota o assunto, 

devendo a doutrina ser constantemente discutida, testada e atualizada, haja vista a 

constante evolução tecnológica e evolução dos combates ao longo dos anos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS 

 

O EMPREGO DO ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA NO 
AMBIENTE DE SELVA E PANTANAL 

Este questionário compõe a pesquisa realizada pelo Cap Cav Pedro Ricardo 
Silva Costa, como parte do Trabalho de Conclusão de Curso da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO). 

A Concepção Estratégica do Exército/2017 prevê que uma das principais 
estratégias de emprego da força é a presença, a qual se caracteriza pela presença 
militar no território nacional, tanto pelo posicionamento de organizações militares no 
território como pela capacidade de rápido deslocamento de tropas para qualquer 
região do país. Este último é possível pelas Forças de Emprego Estratégico, do qual 
o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (Esqd C Pqdt) faz parte, por meio da Brigada 
de Infantaria Paraquedista. 

Entretanto, a doutrina desta fração está baseada na IP 2-33 – O ESQUADRÃO 
DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, que está defasada, sendo ela publicada em 1994 
e não tendo atualizações desde então. Além disso, no que tange o emprego desta 
unidade nos ambientes de selva e pantanal, a IP 2-33 somente cita que o seu emprego 
é semelhante ao de um Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, não tecendo maiores 
informações a respeito. 

Dessa forma, esta pesquisa tem por finalidade analisar a influência dos 
ambientes de selva, de pantanal e sobre o emprego do Esqd C Pqdt e, a partir disso, 
verificar quais são as atualizações em manual doutrinário, relativo ao assunto, que se 
fazem necessários para a melhor organização e emprego desta fração em proveito 
das Operações Aeroterrestres. 

Para isso, este questionário deve ser preenchido por militares da arma de 
Cavalaria, possuidores do curso básico paraquedista, do curso de aperfeiçoamento 
de oficiais e que possuam estágios ou cursos nos ambientes operacionais de selva e 
pantanal. A delimitação desses cursos e habilitações visa objetivar que o militar tenha 
maiores conhecimentos e experiências relativo ao emprego e planejamento tático de 
frações de cavalaria e que já tenham tido contato com os ambientes operacionais em 
questão. 

Neste questionário serão levantados os seguintes aspectos: 
a) 1ª PARTE 
- Impacto do ambiente de selva no Emprego do Esqd C Pqdt 
b) 2ª PARTE 
- Impacto do ambiente de pantanal no Emprego do Esqd C Pqdt 
 
Cordialmente,  
  Cap Cav PEDRO RICARDO SILVA COSTA 
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QUESTIONÁRIO 
PARTE I 

O ambiente operacional de selva possui como principais características: largas áreas 
de floresta densa, clima tropical com elevados índices de temperatura e umidade, 
biodiversidade de flora e fauna, vasta rede hidrográfica sujeita à sazonalidade do 
regime pluvial, campos de tiros restritos e rede rodoviária rarefeita ou mesmo 
inexistente. 
1. O Sr considera que o Esqd C Pqdt possui a capacidade de realizar as suas missões 
básicas de Reconhecimento e Segurança em prol da Bda Inf Pqdt em face das 
características descritas do ambiente de selva? 
 (  ) Sim 
 (  ) Não 
 (  ) Em parte 
 
2. Caso a resposta ao item anterior tenha sido “Em parte”, quais características o Sr 
considera prejudicial ao emprego do Esqd C Pqdt no ambiente de selva? 
 (  ) Largas áreas de floresta densa 
 (  ) Clima tropical com elevados índices de temperatura e umidade 
 (  ) Biodiversidade de flora e fauna 

(  ) Vasta rede hidrográfica sujeita à sazonalidade do regime pluvial 
 (  ) Campos de tiros restritos 
 (  ) Rede rodoviária rarefeita ou mesmo inexistente 
 (  ) Outros 
3. Caso o Sr tenha respondido “Outros” no item anterior, qual(is) seriam? 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
4. Como o Sr. considera o emprego de viaturas blindadas pelo Esqd C Pqdt no 
ambiente de selva? 
 (  ) Adequado 
 (  ) Restritivo 
 (  ) Impeditivo 
 
 
5. Qual(is) aspecto(s) o Sr avalia que será impactado no emprego do Esqd C Pqdt no 
ambiente de selva? 
 (  ) Apoio logístico e manutenção de viaturas e equipamentos 
 (  ) Aclimatação da tropa 
 (  ) Movimento de viaturas 
 ( ) Restrições quanto ao assalto aeroterrestre (salto propriamente dito) 
 (  ) Necessidade de treinamento específico 
 (  ) Outros 
 
6. Caso o Sr tenha respondido “Outros” no item anterior, qual(is) seriam? 
_______________________________________________________________ 
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PARTE II 
O Pantanal é um bioma que abrange terras brasileiras, bolivianas e paraguaias, com 
uma área de aproximadamente 150 km2, dos quais 100 mil km2 são inundáveis. 
Caracterizado por vegetação complexa, o Pantanal apresenta desde regiões alagadas 
com a formação de milhares de rios e lagoas, bem como áreas de paisagem bem seca 
com características semelhante à da caatinga.  
O manual “EB70-MC-10.223 OPERAÇÕES” faz as seguintes considerações sobre as 
características principais das operações militares desenvolvidas no ambiente de 
pantanal: acentuada restrição ao movimento de tropas por meios de transporte 
rodoviário, importância do controle das localidades, prevalência de meios aquáticos 
de deslocamento de tropas, dificuldade de manutenção do fluxo de apoio logístico, 
emprego de pequenas frações, ações táticas descentralizadas e importância do 
emprego de meios aéreos. 
 
1. O Sr considera que o Esqd C Pqdt possui a capacidade de realizar as suas missões 
básicas de Reconhecimento e Segurança em prol da Bda Inf Pqdt em face das 
características descritas do ambiente de pantanal? 
 (  ) Sim 
 (  ) Não 
 (  ) Em parte 
2. Caso a resposta ao item anterior tenha sido “Em parte”, quais características o Sr 
considera prejudicial ao emprego do Esqd C Pqdt no ambiente de pantanal? 
 (  ) Acentuada restrição ao movimento de tropas por meios de transporte 
Rodoviário 
 (  ) Clima tropical com elevados índices de temperatura e umidade 

(  ) Biodiversidade de flora e fauna 

 (  ) Prevalência de meios aquáticos de deslocamento de tropas 
 (  ) Dificuldade de manutenção do fluxo de apoio logístico 
 (  ) Necessidade de controlar localidades 
 (  ) Emprego de pequenas frações 
 (  ) Ações táticas descentralizadas 
 (  ) Escassez de apoio aéreo 
 (  ) Outros 
3. Caso o Sr tenha respondido “Outros” no item anterior, qual(is) seriam? 
_______________________________________________________________ 
4. Como o Sr. considera o emprego de viaturas blindadas pelo Esqd C Pqdt no 
ambiente de pantanal? 
 (  ) Adequado 
 (  ) Restritivo 
 (  ) Impeditivo 
5. Qual(is) aspecto(s) o Sr avalia que será impactado no emprego do Esqd C Pqdt no 
ambiente de pantanal? 
 (  ) Apoio logístico e manutenção de viaturas e equipamentos 
 (  ) Aclimatação da tropa 
 (  ) Movimento de viaturas 
 (  ) Restrições quanto ao assalto aeroterrestre (salto propriamente dito) 
 (  ) Necessidade de treinamento específico 
 (  ) Outros 
6. Caso o Sr tenha respondido “Outros” no item anterior, qual(is) seriam? 
_______________________________________________________________ 
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APENDICE B – Proposta Parcial do Cap 7 do manual EB70-MC-10.XXX  

 

7.4 Operações em região de mata densa e alagadiça 

7.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

7.4.1.1 O emprego do Esqd C Pqdt, em regiões de densa cobertura vegetal, é limitado 

pelas características de seus meios. Ainda assim, forças mecanizadas podem 

contribuir para aumentar o poder de combate da tropa que opera nessas áreas, 

quando empregadas em locais específicos, como estradas, campos de pouso, 

instalações e localidades. 

7.4.1.2 Nas regiões de selva e mata densa, a mobilidade dos meios motorizados e 

mecanizados se restringe às poucas estradas existentes e que, nas áreas de selva, 

via de regra tem sua trafegabilidade sujeita ao regime de chuvas. Na selva, a elevada 

temperatura e intensa umidade interferem na eficiência dos computadores e 

optrônicos e a densa cobertura vegetal e o grande porte das árvores diminuem 

sensivelmente os campos de tiro para o canhão, o alcance das comunicações e a 

capacidade dos equipamentos de observação, das ARP e dos RVT. 

7.4.1.3 As características da selva exigem a aclimatação orgânica, adestramento 

específico e cuidados com o material e com os suprimentos, dadas as dificuldades de 

apoio logístico. A restrição à liberdade de movimento, aliada às dificuldades de 

observação C2, agrava as vulnerabilidades da tropa embarcada, exigindo redobrada 

atenção de seus tripulantes. 

7.4.1.4 Caso organizações provisórias ou tropas desembarcadas venham a ser 

empregadas, é importante considerar a necessidade de não comprometer a 

segurança e sobrevivência dos meios mecanizados, sobretudo das viaturas blindadas. 

7.4.1.5 As características e possibilidades do Esqd C Pqdt, equilibradas entre suas 

viaturas leves e blindadas, se exploradas adequadamente, poderão contribuir para o 

sucesso das operações nas regiões de densa cobertura vegetal, como as regiões 

cobertas pela floresta amazônica. 

7.4.1.6 O Esqd C Pqdt, ainda que seus meios mecanizados sejam limitados pelas 

características do terreno ou da missão, seus meios de IRVA podem ser utilizados 

para vigiar ou monitorar RIPI em faixas de terreno ou massas d’agua, fornecendo 

alerta oportuno em proveito do escalão superior. 
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7.4.2 INFLUÊNCIA SOBRE AS OPERAÇÕES AEROTERRESTRES 

7.4.2.1 Em regiões de selva ou alagadiças, o emprego do Esqd C Pqdt normalmente 

ficará restrito a: 

a) missões de segurança e defesa de bases de combate e pontos fortes nas 

localidades, ancoradouros, campos de pouso e ao longo das estradas; 

b) Atuar como SEGAR, escolta de comboios e como reserva móvel e potente no 

interior de bases de combate de maior porte e importância; 

c) operações ofensivas limitadas, em situações particulares, e condicionada às 

características especiais do terreno; 

d) reconhecimento de eixo terrestre ou via fluvial, sendo esta última desde que 

apoiada pelos meios adequados; e 

e) reforçar o escalão precursor para prover a segurança dos eixos que incidem sobre 

a Z Dbq. 

7.4.2.2.2 Nessas regiões, as principais ações táticas serão realizadas ao longo dos 

eixos existentes, crescendo de importância os acidentes do terreno que permitam o 

controle da circulação, tais como as localidades, os nós rodoviários, os campos de 

pouso e os ancoradouros. 

7.4.2.2.3 As tropas que operam por sejam por meios terrestres ou fluviais, as pontes, 

balsas, vaus, localidades ao longo dos eixos, as próprias vias e os rios navegáveis 

transversais poderão ser considerados pontos críticos ou decisivos para as 

operações, sendo a manutenção de seu domínio indispensável ao sucesso da 

operação. 

7.4.2.2.4 Dado o grande número de cursos d’água nas regiões de selvas, as tropas 

mecanizadas que nela operam poderão receber apoio de tropas aptas a atuarem em 

botes e/ou embarcações leves diversas, de modo que possam executar 

reconhecimentos (golpes de sonda, inclusive), vigilância de combate e a própria 

segurança, em complemento às operações terrestres. 

7.4.2.2.5 Períodos chuvosos limitam o emprego do Esqd C Pqdt, devendo ser dada 

especial atenção às precauções necessárias para evitar que a SU fique detida no 

terreno. 

7.4.2.2.6 As selvas tropicais, por suas características fisiográficas, exigem que o Esqd 

C Pqdt, como as demais forças que não sejam desse ambiente operacional, esteja 

convenientemente aclimatado e familiarizado com as peculiaridades do combate na 

região onde vai operar, antes de ser empregado. 
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7.4.2.2.7 A manutenção de viaturas, armamentos e equipamentos deve ser 

incrementada, objetivando evitar a ferrugem, o mofo e fungos nos equipamentos 

óticos e optrônicos e a sua deterioração causada pela excessiva umidade e pelas 

chuvas abundantes. 

7.4.2.2.8 O combate nesse tipo especial de ambiente exige uma maior ação de 

comando, particularmente na manutenção da moral da tropa e do estado de saúde 

dos combatentes. 

 

Fig 7-4 – Tropa em deslocamento fluvial em VBTP, na região amazônica 

 

7.4.3 CONDUTA DO ESQD PQDT NAS REGIÕES DE MATA DENSA E ALAGADIÇA 

7.4.3.1 O emprego do Esqd C Pqdt nas áreas de mata densa e de selva dificulta a 

exploração de algumas de suas características e imporá a adoção de técnicas e 

processos de combate e de apoio logístico especiais. As principais modificações 

táticas e logísticas deverão ser: 

a) a grande redução na mobilidade das frações, restrita aos eixos e espaços abertos 

junto a estes e às localidades; 

b) a redução dos campos de tiro e de observação; 

c) alterações nas técnicas e processos de deslocamento; 

d) permanente necessidade de segurança em todas as direções; 

e) maior dependência do apoio dos exploradores e da engenharia; 

f) maior importância das missões de defesa e SEGAR, como as de escolta de 

comboios, a defesa de pontos fortes e a segurança de pontos sensíveis; 
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g) maior necessidade de manutenção de todos os equipamentos, armamentos e 

viaturas, e o consequente aumento do consumo de suprimentos classe III e IX; 

h) maior dificuldade na exploração das comunicações via rádio; 

i) realização de maior número de missões desembarcadas; 

j) emprego isolado dos Pel ou frações; 

k) restrições ao emprego das armas AC e dos morteiros; 

l) emprego de forma modular adaptável aos fatores de decisão, com equipamentos 

pesados ou motorizados sendo sendo introduzidos posteriormente pelo escalão de 

acompanhamento. 

 

 

Fig 7-5 – VBTP e motocicletas operando na selva amazônica 

 

7.4.3.2 As restrições impostas pelo terreno diminuem sensivelmente a possibilidade 

de emprego do Esqd C Pqdt em operações ofensivas ou defensivas, condicionando-

as àquelas relacionadas ao reconhecimento e à segurança. 

7.4.3.3 O Esqd C Pqdt, devido a limitação de efetivo e de meios, em princípio, só 

deverá realizar ataques quando indispensáveis ao cumprimento das missões de 

segurança ou reconhecimento. Devido ao fato de ser a única unidade dotada de meios 

blindados na Bda Inf Pqdt, poderá compor temporariamente Força Tarefas reforçadas 

por tropas de outra natureza, para que possa cumprir missões pontuais com objetivos 

limitados, aproveitando da ação de choque e proteção blindada de suas viaturas 

nestas regiões onde a força oponente apresenta reduzida capacidade anticarro. 
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7.4.3.4 O emprego do Esqd C Pqdt, nas operações defensivas, só deverá ocorrer em 

situações excepcionais, em função das mesmas restrições para o emprego da 

unidade nas operações ofensivas, acrescidas da facilidade que a cobertura vegetal 

proporciona para a execução de incursões e infiltrações por parte do inimigo. Seus 

meios mecanizados poderão serem empregados na defesa de pontos sensíveis ao 

longo dos eixos terrestres ou de grandes bases de combate nas regiões desmatadas, 

nas cidades ou nas áreas de retaguarda. 

7.4.3.5 Nas operações de reconhecimento e de segurança, quando empregado em 1º 

escalão, o Esqd C Pqdt deverá priorizar o emprego de seus meios ARP e priorizar a 

execução dos lanços sucessivos de seus elementos de manobra, como forma de 

evitar uma emboscada da tropa como um todo.  

7.4.3.6 Na iminência do contato, ou na possibilidade de transpor área sob o controle 

do inimigo, seus meios blindados deverão contar com a defesa aproximada de tropa 

a pé caso a situação assim permita. 

7.4.3.7 Nas operações em áreas de matas densas ou de selva, o alcance de rádio 

será muito reduzido, por causa do efeito do anteparo da vegetação densa. A eficiência 

do rádio depende da localização e das condições atmosféricas. O emprego de meios 

de comunicação por satélite ou de aeronaves, quando disponíveis, deverá ser 

considerado para a retransmissão via rádio, principalmente nas situações críticas do 

combate. 

7.4.3.8 Em regiões com muitas áreas alagadas, é fundamental para o sucesso das 

operações neste ambiente o apoio cerrado da aviação de asa rotativa para o rápido 

deslocamento de meios e efetivo em locais de difícil acesso. 

7.4.3.9 Os meios de RVT possuem reduzida capacidade em regiões de mata densa, 

porém constituem em importante meio de sensoriamento em regiões planícies 

alagadas e em eixos fluviais, podendo cobrir grandes extensões de monitoramento 

caso posicionados em locais com comandamento. 

 


