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RESUMO 
 

 

 

O presente trabalho destina-se a apresentar um estudo sobre os Meios de 
Emprego Militar relacionados à Função de Combate Fogos no Esquadrão de 
Cavalaria Paraquedista. Orgânico da Brigada de Infantaria Paraquedista, é o 
único elemento de manobra de cavalaria que dispõe o Comandante da Grande 
Unidade para emprego nas diversas missões. O principal objetivo do trabalho é 
verificar a viabilidade de emprego do Morteito Pesado 120 mm pelo Esquadrão 
de Cavalaria Paraquedista. Desta forma, foram realizadas pesquisas em 
manuais vigentes que pudessem, basicamente, fornecer dados a respeito da 
Função de Combate Fogos, o emprego do Esquadrão de Cavalaria 
Paraquedista inserido nas missões aeroterrestres e as capacidades e 
limitações dos meios de apoio de fogo indireto disponiveis. Analisando essas 
informações, foi possivel concluir a respeito da proposta de emprego de um 
novo meio de apoio de fogo indireto, que possibilitasse ampliar as capacidades 
ofensivas e defensivas do Esquadrão, suprindo as deficiencias verificadas.  
 
 

Palavras chave: Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, Função de Combate 
Fogos, Meios de Emprego Militar, Morteiro Pesado 120 mm.  
 

  



 
 

RESUMEN 
 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio sobre los Medios de 
Empleo Militar relacionados con la Función de Combate Fuego en el Escuadrón 
de Caballería Paracaidista. Orgánico de la Brigada de Infantería Paracaidista, 
es el único elemento de maniobra de caballería que tiene el Comandante de la 
Unidad Grande para utilizarlo en las distintas misiones. El principal objetivo del 
trabajo es verificar la viabilidad de emplear el Mortero Pesado de 120 mm por 
parte del Escuadrón de Caballería Paracaidista. Así, se realizaron 
investigaciones en manuales vigentes que podrían, básicamente, aportar datos 
sobre la Función de Combate Fuego, el uso del Escuadrón de Caballería 
Paracaidista insertado en misiones aerotransportadas y las capacidades y 
limitaciones de los medios de apoyo de fuego indirecto disponibles. Analizando 
estas informaciónes se pudo concluir sobre la propuesta de emplear un nuevo 
medio de apoyo de fuego indirecto, que permitiría ampliar las capacidades 
ofensivas y defensivas del Escuadrón, supliendo las deficiencias comprobadas.  
 

 

Palabras clave: Escuadrón de Caballería Paracaidista, Función de Combate 

Fuego, Mortero Pesado de 120 mm y Medios de Apoyo de Fuego Indirecto.      
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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.  

De maneira geral, a concepção doutrinária do Exército Brasileiro orienta 

quanto ao preparo e emprego da Força Terrestre, visando encarar os novos 

desafios que se apresentam no combate moderno. 

Para o cumprimento de sua missão de defesa e garantia dos poderes 

constitucionais, a Força Terrestre organiza-se em seis Funções de Combate:  

Comando e Controle, Movimento e Manobra, Inteligência, Fogos, Logística e 

Proteção. 

Nesse sentido, a Função de Combate Fogos, conforme o Manual EB20-

MF-10.102 - Doutrina Militar Terrestre pode ser definida como: “o conjunto de 

atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados que permite o emprego 

coletivo e coordenado das armas de fogos cinéticos e de atuadores não 

cinéticos, orgânicos da Força ou conjuntos, integrados pelo processo de 

planejamento e coordenação de fogos”. 

Entende-se por fogos cinéticos como sendo o emprego de sistemas de 

armas disponíveis para produzir um efeito específico, letal ou não letal, sobre 

alvos designados, atuando por meio do lançamento de artefatos – granadas, 

mísseis e foguetes – seja de plataformas de superfície, seja a partir de 

aeronaves. (BRASIL, 2015, p. 2.2).  

Por sua vez, o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (Esqd C Pqdt), 

como tropa orgânica da Brigada de Infantaria Paraquedista, possui como 

características a mobilidade e flexibilidade durante seu emprego nos mais 

variados ambientes operacionais, que, somadas ao constante estado de 

prontidão e a possibilidade de transporte e lançamento aeroterrestre permitem 

a esta tropa a inserção em qualquer ponto do território nacional, tornando-se 

assim um eficaz meio de emprego da Força Terrestre. 

Alinhado a esse conceito e ao pensamento de constante modernização 

dos meios de emprego militar, em especial as novas tecnologias advindas da 

4ª Geração, tornaram os exércitos das principais potencias mundiais 

extremamente letais.  
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Modernos sistemas de materiais militares têm sido constantemente 

implementados, tais como veículos blindados dotados de avançados 

equipamentos, sistemas de radares de vigilância e câmeras de longo alcance, 

aeronaves remotamente pilotadas e sistemas de apoio de fogo. 

  Fruto das características da tropa de cavalaria paraquedista e seu 

conceito de emprego, como uma tropa especializada e dotada de grande 

mobilidade em todo território nacional, torna-se essencial um adequado e 

eficaz apoio de fogo, para o sucesso das operações.  

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Considerando o único manual existente sobre o Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista, a IP 2-33, datada de 1994, que se encontra em processo de 

atualização, tendo em vista sua defasagem doutrinária face as constantes 

evoluções no que tange ao emprego e composição dos meios, o Esqd C Pqdt é 

constituído por seu Comando e Estado-Maior, Pelotão de Comando e Serviços 

e por três Pelotões de Cavalaria Paraquedista, que constituem seus elementos 

orgânicos de combate.  

Entretato, observa-se que, atualmente, à semelhança que dispõe a IP 

supracitada, o Esquadrão sofreu algumas modificações tendo em vista o 

advento de novos meios de emprego e pode-se dizer que está constituído 

basicamente da seguinte maneira:  

1) Pelotão de Comando e Apoio possui uma Seção de Comando, Seção 

Logística (composta pelas frações responsáveis pelo suporte logístico), Seção 

de Vigilância Terrestre, Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas e Turma 

de Caçadores. 

2) Pelotão de Cavalaria Paraquedista, que está composto de um Grupo 

de Comando (Gp Cmdo); 02 (dois) Grupos de Exploradores (Gp Exp); 01 (uma) 

Seção de Mísseis Anticarro (MAC), constituída de 01 (uma) peça de míssil 

anticarro e uma 01 (uma) peça de canhão anticarro 84mm; e, de 01 (uma) uma 

peça de apoio (Pç Ap) dotada de Morteiro Médio 81mm. 

Do exposto acima, considerando que o comandante de uma fração pode 

interferir no combate através do emprego de sua Reserva, Manobra ou Fogo, 
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pode ser apontado o seguinte problema de pesquisa para o trabalho: a adoção 

do Morteiro Pesado como meio de emprego militar relacionado à Função 

de Combate Fogos pelo Esquadrão de Cavalaria Paraquedista ampliaria 

sua capacidade de combate? 

  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

 

Com base no problema anteriormente exposto, foram elencados os 

seguintes objetivos: 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral analisar as possibilidades do 

Morteiro Pesado para seu emprego pelo Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 

no contexto de suas missões como tropa orgânica da Brigada de Infantaria 

Paraquedista, concluindo sobre sua viabilidade de implementação em seu 

Quadro de Distribuição de Material (QDM). 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

   

 

Para atingir de forma concisa e didática o objetivo geral apresentado, 

foram elencados os seguintes objetivos específicos: 

a. Apresentar o organograma da Brigada de Infantaria Paraquedista; 

b. Apresentar o organograma do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista; 

c. Analisar o emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista no 

contexto de suas missões como tropa orgânica da Brigada de 

Infantaria Paraquedista; 
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d. Analisar a Função de Combate Fogos relacionando ao Esqd C 

Pqdt;  

e. Analisar as características e possibilidades de emprego do Morteiro 

Pesado nas Operações; 

f. Verificar a viabiliadade de adoção do Morteiro Pesado pelo Esqd C 

Pqdt e as alterações em seu QDM. 

 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

Para nortear o presente trabalho, foram abordadas as seguintes questões 

de estudo, que contemplam as variáveis dependente e independente: 

a. Quais as missões e possibilidades de emprego do Esqd C Pqdt? 

b. Qual a organização e material de emprego de Apoio de Fogo do 

Esqd C Pqdt? 

c. Como são empregadas as frações de apoio de fogo, orgânicas da 

SU, de características semelhantes, em outros exércitos do 

mundo? 

d. Quais são as características, possibilidades e limitações quanto ao 

emprego do Morteiro Pesado como Apoio de Fogo do Esqd C 

Pqdt? 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS  

 

 

Considerando a IP 2-33, datada de 1994, O Esqd C Pqdt é organizado, 

equipado e instruído para cumprir missões de reconhecimento e segurança em 

proveito da Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt), possui 

capacidade de emprego nas Operações Básicas Defensivas e Ofensivas, além 

das Operações Aeroterrestres.  
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Como elemento orgânico da Bda Inf Pqdt, é dotado de elevada 

capacidade de mobilidade e flexibilidade, podendo ser empregado em qualquer 

parte do território nacional prontamente, pelo transporte aéreo ou combinação 

de outros meios de transporte.  

Quando em operação, em virtude de suas características de tropa de 

cavalaria, o Esqd poderá: realizar reconhecimento de eixo, área e zona, em 

frentes e profundidades compatíveis com os meios à sua disposição, a fim de 

alimentar com informações o Escalão Superior, atuar como força de segurança, 

devendo esclarecer situações diversas que venham a surgir em sua zona de 

ação e deter o avanço do inimigo, além realizar operações ofensivas e 

defensivas, principalmente ações retardadoras. De maneira geral, é um 

elemento da Bda Inf Pqdt que poderá ser empregado isoladamente do restante 

da tropa, devendo prover sua própria segurança e logística. 

Analisando essas missões, torna-se fundamental que essa tropa disponha 

de meios elementos de combate, apoio ao combate e apoio logístico orgânicos 

capazes de suprir as necessidades para o cumprimento da missão.  

Com relação ao apoio de fogo, conforme o Manual EB20-MC-10.206, FC 

Fogos: “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). 

Analisando ainda este aspecto, no contexto do Esqd C Pqdt, conforme 

seu Quadro de Dotação de Material, o elemento orgânico de apoio de fogo é 

proporcionado por 01 (uma) uma peça de apoio (Pç Ap) dotada de Morteiro 

Médio 81mm integrada em cada Pel C Pqdt.  

Desta forma, observa-se que o Comandate da SU não dispõe de Meios 

de apoio de fogo indireto para inervir quando necessário. Além disso, o Mrt P 

120mm, quando comparado ao Mrt Me 81mm, de dotação atual do Esqd C 

Pqdt, conferiria maior poder de combate e independência para suas operações.  

Com base no exposto, esta pesquisa se justifica por atender aos anseios 

de transformação e aprimoramento da Força Terrestre do Exército Brasileiro, 

visando proporcionar melhores condições de emprego do Esqd C Pqdt, como 

elemento orgânico da Bda Inf Pqdt, contribuindo desta forma para evolução 

doutrinária do exército.  
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2. METODOLOGIA 

 

 

Com a finalidade de apresentar a evolução da presente pesquisa e o 

caminho delimitado para se alcançar uma solução ao problema levantado, 

neste capitulo serão expostos os procedimentos metodológicos utilizados para 

atingir o objetivo pautado no trabalho. 

A fim de apresentar de maneira clara e detalhada como se pretendeu 

solucionar o problema, será descrita a metedologia do trabalho, elencando os 

critérios utilizados, instrumentos e estratégias empregados ao longo de todo o 

processo de pesquisa, ficando dividida nas seguintes partes: 

Objeto formal de Estudo, Amostra e Delineamento da Pesquisa. 

 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 

O presente trabalho destina-se a apresentar o Morteiro Pesado 120mm 

como uma proposta de Meio de Emprego Militar (MEM) na Função de Combate 

Fogos para o Esquadrão Paraquedista, desta forma, analisando as 

possibilidades viáveis para seu emprego no contexto das missões do Esqd 

como tropa orgânica da Bda Inf Pqdt.  

Portanto, é possível identificar o emprego do Morteiro Pesado nas 

Frações de Cavalaria como variável dependente, a qual sofre influência da 

variável independente, que pode ser identificada como as missões do Esqd C 

Pqdt inserida no contexto de Tropa Aeroterrestre, orgânica da Brigada de 

Infantaria Paraquedista.  

No estudo do Esqd C Pqdt há de se entender as suas principais missões, 

como está estruturado e a finalidade de seu emprego. Assim, ele é organizado, 

equipado e instruído para cumprir missões de reconhecimento (Rec) e 

segurança (Seg) em proveito da Brigada que o enquadra. Poderá atuar em 

Operações Ofensivas e Defensivas, realizando também ações em proveito das 

Operações Aeroterrestres.  

Como único elemento de cavalaria orgânico da Brigada de Infantaria, o 

Esqd, em virtude de suas características e capacidades poderá ser empregado, 
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mesmo que de maneira não usual, para cumprir missões isoladas do grosso da 

tropa enquadrante, sendo imprescindível, desta forma, a disposição dos meios 

de combate e apoio ao combate eficazes e suficientes para as ações 

executadas.  

Conforme próprio manual EB20-MC-10.206 os fogos são importantes 

recursos que o comandante dispõe para intervir no combate, juntamente com a 

manobra e emprego da reserva. 

Analisando a composição dos meios do Esqd C Pqdt, é correto inferir que 

o comandante da SU não dispõe de meios próprios de apoio de fogo indireto 

para emprego se necessário, pois apenas os pelotões estão compostos de 

peças de apoio de Mrt Me 81mm. 

Diante das assertativas apresentadas, cabe a analise do Morteiro Pesado 

como uma sugestão de meio de emprego militar da função de combate fogos 

para compor o QDM do Esqd C Pqdt, a fim de executar ações diretas do 

comandante tático.  

 

 

2.2 AMOSTRA 

 

 

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, o trabalho não 

delimitou uma amostragem para coleta de dados. 

Além dos dados coletados em pesquisa, a amostra está composta 

também por questionário que aborda o apoio de fogo indireto no Esquadrão de 

Cavalaria Paraquedista, respondido por integrantes e ex-integrantes dessa SU, 

a fim de possibilitar ao trabalho uma visão prática das necessidades e 

deficiências no tocante a FC Fogos. 

 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

O delineamento da pesquisa foi feito mediante fichamento das fontes de 

consulta obtidas pela pesquisa bibliográfica e documental, além de entrevista 
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com militares experientes no assunto, por fim, apresentação e discussão dos 

resultados encontrados. 

Considerando que o método indutivo é o resultado de observações e 

experiências acerca de um determinado fato, para, a partir de então, buscar 

compreender as causas desse fenômeno, mas nem sempre se chegando a 

conclusões verdadeiras, como é o caso dos métodos dedutivos.  

Desta forma, levando-se em conta que o presente trabalho partirá de 

dados constadados e a partir disso irá buscar uma conclusão possivelmente 

verdadeira, é correto inferir que será empregado o método de pesquisa 

indutiva. 

A cerca do método de pesquisa empregado, será classificada como 

pesquisa bibliográfica e documental, visando o levantamento e posterior 

analise de informações e dados de diversas fontes documentais e 

bibliográficas.  

Quanto ao tipo de pesquisa segundo seu objetivo, trata-se de uma 

pesquisa exploratória, tendo em vista que será realizado um levantamento de 

dados e informações a cerca do tema, aumentando o conhecimento a respeito 

e formulando o problema de forma mais precisa, para uma possível solução 

final.   

No que diz respeito à técnica de analise de dados, a presente pesquisa 

pode ser definida como de tipo qualitativa, pois parte da analise dos dados 

coletados durante a pesquisa bibliográfica e documental.  

As principais fontes de pesquisa levantadas a partir de leitura exploratória 

e seletiva foram os manuais elaborados pelo Ministério da Defesa que tratam a 

cerca do tema abordado e manual de outros exércitos visando realizar uma 

abordagem comparativa sobre a forma de emprego da tropa aeroterrestre. 

Para complementar o campo de pesquisa, documentos e trabalhos de 

conclusão de curso, além de propostas de manuais em processo de aprovação 

também foram examinados e tiveram sua apreciação a fim de incrementar os 

dados já levantados, tendo em vista que o único manual que trata 

especificamente do tema encontra-se obsoleto e por isso passara por processo 

de atualização.  
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2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

 

Observou-se relativa escassez de material bibliográfico que trate da tropa 

de cavalaria paraquedista no Exército Brasileiro, desta forma, foram 

consultadas e examinadas diversas fontes bibliográficas relacionadas à Força 

Aeroterrestre, relativas à Função de Combate Fogos e tropa de Cavalaria, a fim 

de construir e consolidar a base teórica da análise em tela, assegurando a 

solução do problema proposto no presente trabalho. 

O enfoque principal foi constituído mediante analise e estudo dos Manuais 

de Fundamento e Manuais de Campanha do Exército Brasileiro, que dão o 

embasamento doutrinário para emprego do Esqd C Pqdt e também o Morteiro 

Pesado 120 mm.  

A fim de agregar conteúdo às informações coletadas nos manuais 

supracitados, realizou-se analise em diversos trabalhos acadêmicos que tratam 

sobre o tema em questão, dando ênfase aos Trabalhos de Conclusão de Curso 

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

No tocante à busca eletrônica, a técnica de pesquisa e análise das 

refêrencias bibliográficas foi utilizada como ferramenta obrigatória, a fim de 

avaliar a procedência e atestar a credibilidade da fonte consultada. Algumas 

das palavras-chave utilizadas foram: “tropas aerotransportada”, “aeroterrestre”, 

“apoio de fogo”, “morteiro”, “cavalaria paraquedista”, entre outros. 

 

 

2.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

 

Para a definição dos termos, revisão da literatura pertinente e 

estruturação de um modelo teórico orientados à solução do problema proposto, 

foram adotados os seguintes critérios abaixo elencados: 

a. Critérios de inclusão: 

- estudos textos publicados em português e espanhol; 

-textos sobre o tema que abordem sua aplicação em campanhas 

nacionais e internacionais;  
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- manuais de campanha, instruções provisórias e cadernos de instrução 

em vigor relacionados ao emprego de morteiros no Exército Brasileiro; 

- manuais de fundamento e manuais de campanha que abordem sobre o 

apoio de fogo nas operações; 

- manuais de fundamento e manuais de campanha que abordem sobre o 

morteiro empregado na cavalaria; 

- artigos,revistas e trabalhos científicos publicados nos últimos cinco anos. 

b. Critérios de exclusão: 

- obras sem base referencial comprovada; e 

- textos redigidos que tenham sido revogados em virtude de sua data de 

publicação. 

 

 

2.3.3 Instrumentos 

 

 

Os instrumentos utilizados para consolidar a pesquisa foram basicamente 

os já destacados no item 2.3.1 acima, tendo sido dado enfoque a coleta 

documental e bibliográfica, tendo em vista a necessidade de estudar e analisar 

os aspectos que envolvem o tema e seu problema a ser solucionado,  

Com relação a variável dependente - o emprego do Morteiro Pesado 

120mm pelo Esqd C Pqdt e a variável independente identificada como as 

missões do Esqd C Pqdt inserida no contexto de Tropa Aeroterrestre, orgânica 

da Brigada de Infantaria Paraquedista, foram analisadas por meio de coleta 

bibliográfica e documental, com enfoque nas suas possibilidades de emprego, 

capacidades e limitações, a fim de adequar-se as tropas Aeroterrestres.  

Tendo por fim agregar informações práticas relativas as necessidades, 

deficiências e capacidades do Apoio de Fogo Orgânico do Esquadrão de 

Cavalaria Paraquedista, foi elaborado um questionário, direcionado a militares 

com experiência nessa SU.  
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2.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Os dados coletados com a pesquisa documental e bibliográfica foram 

organizados na forma de fichamentos, facilitando o entendimento lógico e 

evidenciando as ideias principais de cada conteúdo pesquisado. 

Já os resultados provenientes das entrevistas foram analisados quanto ao 

seu conteúdo de forma qualitativa, a fim de que pudessem ser analisados 

juntamente com os dados provenientes da pesquisa documental e bibliográfica.  

A partir da organização de todos os dados levantados e uma criteriosa 

analise, torna-se possível reunir subsídios para concluir a respeito do problema 

sugerido na presente pesquisa, retificando ou ratificando o emprego do 

Morteiro Pesado pelo Esqd C Pqdt. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Frente ao escopo do tema proposto, de forma a abordar o referencial 

teórico buscando subsídios para justificar o emprego do morteiro pesado no 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, foi realizada uma revisão bibliográfica 

dos principais manuais em vigor do Exército, além de trabalhos científicos que 

abordem a cerca do tema proposto.  

Desta forma, compõe a estrutura do trabalho conhecimentos presentes 

em manuais de ensino, de campanha e fundamentos vigentes, que estão 

alinhados a proposta de emprego da Doutrina Militar Terrestre. 

 

 

3.1.BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA 

 

 

A Brigada de Infantaria Paraquedista compõe uma das seis brigadas do 

Exército Brasileiro consideradas como Forças de Emprego Estratégico, que 

integra o Sistema de Prontidão Operacional da Força Terrestre (SISPRON), 

que foi criado visando à implantação de uma metodologia única para 

preparação de grandes efetivos da Força Terrestre, a fim de manter constante 

a capacidade de pronta atuação em todo território nacional, quando necessária, 

em prol dos interesses da soberania brasileira.  

Face à sua elevada mobilidade e flexibilidade, características inerentes 

das forças aeroterrestres, aliadas ao constante estado de prontidão, ampliando 

sua capacidade de pronta intervenção em qualquer parte do território nacional, 

a Brigada de Infantaria Paraquedista permanece diretamente subordinada ao 

Comando de Operações Terrestres, a fim de atender as demandas de 

interesses operativos a qualquer instante e qualquer região do território. 

Estruturando seus elementos de manobra e de apoio de forma modular, a 

Brigada de Infantaria Paraquedista adapta-se perfeitamente aos princípios da 

flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade 

(FAMES) possuindo como capacidades a pronta resposta e a projeção de força 

em qualquer porção do território nacional e no entorno estratégico do país. 
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Conforme o manual MC Bda Inf Pqdt, a Bda Inf Pqdt é uma Grande 

Unidade (GU) apta a desdobrar-se em curto espaço de tempo em qualquer 

parte do território nacional ou em outras regiões de interesse estratégico no 

exterior. Este deslocamento visa executar operações de combate para destruir 

ou neutralizar as forças inimigas, podendo empregar o lançamento 

aeroterrestre e/ou o aerotransporte por asa fixa ou rotativa a fim de ser inserida 

na Área de Operações (A Op). 

 

 

3.1.1 Organização 

 

 

Da analise de sua constituição para o cumprimento das missões inerentes 

a uma tropa aeroterrestre, a Brigada de Infantaria Paraquedista constitui-se de 

três Batalhões de Infantaria Paraquedista, que são seus principais elementos 

de manobra e, usualmente, se organizam para o cumprimento de suas missões 

em Forças-Tarefas e, para tanto, poderão ser reforçados por outros elementos 

de manobra, de apoio de fogo e logísticos.  

O Esquadrão de Cavalaria Paraquedista é a tropa orgânica da Brigada 

que, em virtude de suas características de elevada mobilidade, relativa 

proteção blindada e potencia fogo, é empregada principalmente em missões de 

reconhecimento e segurança, sendo assim um elemento de economia de 

meios. (Brasil, 2020b). 

A Companhia de Precursores (Cia Prec) é a fração especializada em 

missões de Inteligencia, Reconhecimento, Vigilancia e Aquisição de Alvos 

(IRVA), sendo de fundamental importância para a formulação da consciência 

situacional do comandante enquadrante. Alem de operar as Zonas de 

Lançamento (ZL), Zonas de Pouso de Helicóptero (ZPH) e condução de fogos 

pelos Guias Aéreos Avançados (GAA). (Brasil, 2020b). 

O apoio de fogo indireto orgânico da Brigada é constituído pelo 8º Grupo 

de Artilharia de Campanha Paraquedista (GAC Pqdt) e oferecem o apoio 

necessário aos elementos de manobra, podendo destruir, neutralizar, bloquear 

e neutralizar alvos inimigos em proveito da missão, conforme demanda do 

escalão superior.  
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A Defesa Antiaérea é assegurada pela Bateria de Defesa Antiaérea 

Paraquedista (Bia AAAe Pqdt), normalmente integrada a defesa aeroespacial 

durante as operações. 

O Batalhão Logistico Paraquedista (B Log Pqdt) é o elemento responsável 

por prover todo apoio e gestão logística necessária ao cumprimento da missão, 

realizando manutenção bélica e ressuprimentos aéreos. (Brasil, 2020b). 

Ampliando tais capacidades logísticas, o Batalhão Dobragem, 

Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (B DOMPSA) é encarregado 

da inspeção, dobragem, armazenagem, manutenção e distribuição do material 

aeroterrestre necessários ao lançamento de pessoal e material, bem como da 

preparação das cargas médias e pesadas para o lançamento aéreo. (Brasil, 

2020b). 

Integram também a constituição da Brigada uma Companhia de 

Engenharia de Combate Paraquedista (Cia E Cmb Pqdt), incubida no apoio à 

mobilidade e contra-mobilidade, uma Companhia de Comunicações 

Paraquedista (Cia Com Pqdt), responsável pela instalação, exploração e 

manutenção dos sistemas de comunicação da Brigada, ampliando sua 

capacidade de Comando e Controle, além de um Destacamento de Saúde e 

Pelotão de Policia do Exército. (Brasil, 2020b). 

 

 

Organograma 1 - Brigada de Infantaria Paraquedista 

Fonte (Brasil, 2020b). 
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Analisando a constituição da Brigada com relação aos elementos de 

manobra orgânicos, dispõe de três Batalhões de Infantaria Paraquedista, um 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, dando possibilidade de emprego em 

Forças-Tarefas, conferindo à Brigada ampla flexibilidade e capacidade de 

adaptar-se às mais diversas missões.  

Como elemento de apoio de fogo indireto há o Grupo de Artilharia de 

Campanha, que irá orientar seu planejamento de emprego conforme diretriz de 

planejamento do Escalão Superior, apoiando prioritariamente os Batalhões de 

Infantaria que serão empregados em 1º escalão.  

 

 

3.2 ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA (Esqd C Pqdt) 

 

 

Conforme as Instruções Provisórias do Esqd C Pqdt, IP 2-33, em vigor 

desde 1994, que trata sobre os fundamentos doutrinários do emprego desta SU 

em função da Brigada de Infantaria Paraquedista, o esquadrão é o único 

elemento de cavalaria orgânico da Bda e que, em virtude de suas 

características de elevada mobilidade, relativa potencia de fogo e proteção 

blindada, é a tropa mais apta para executar missões complementares de 

Reconhecimento (Rec) e de Segurança (Seg) em proveito do escalão superior.  

“Embora não constitua a forma usual de emprego, o Esqd C Pqdt, agindo 

isoladamente, pode realizar também operações ofensivas e defensivas, na 

execução de suas missões básicas – o Rec e a Seg, ou como elemento de 

economia de forças”. (BRASIL, 1994, pag. 1-1). 

É importante destacar, a respeito do emprego, para fins de estudo e 

análise, que o Esqd C Pqdt difere basicamente dos Esqd C Mec, orgânicos das 

demais Brigadas do Exército, apenas em virtude de seu deslocamento para 

zona de ação ocorrer mediante lançamento aéreo ou aterragem e posterior 

reorganização em solo. Após esta fase inicial da missão, observa-se que a 

forma de emprego assemelha-se às subunidades de cavalaria mecanizadas.  

Partindo desta premissa e em virtude da escassez de referencia 

bibliográfica que trate dos fundamentos doutrinários do Esqd C Pqdt, para as 

questões de emprego, serão analisados também os manuais que tratem das 

tropas de cavalaria mecanizada. 
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3.2.1 – Organização do Esqd C Pqdt 

 

 

Da analise da constituição prevista na IP 2-33, de 1994 e a empregada 

atualmente pelo Esqd C Pqdt, observa-se a existência de uma divergência com 

relação a sua estrutra organizacional, tendo em vista, a própria evolução 

doutrinária e o advento de novos meios de emprego militar. 

Conforme previsão na IP 2-33, o Esqd C Pqdt é constituído pelos 

elementos a seguir especificados: 

a. Estado Maior. 

b. Pelotão de Comando e Serviços (Pel C Sv). 

c. Três Pelotões de Cavalaria Paraquedista (Pel C Pqdt). (BRASIL, 1994, 

pag. 1-8). 

Ainda em acordo com a IP 2-33, cabe destacar que o Pel C Sv possui os 

meios necessários para ações de defesa antticarro (AC) e vigilância terrestre 

eletrônica, não especificando exatamente quais armamentos disponíveis e nem 

suas capacidades operativas. 

Os pelotões de cavalaria paraquedista são os elementos de manobra que 

o Comandante de SU dispõe para o cumprimento das missões. Como já 

mencionado anteriormente, cabe aos Pel C Pqdt estabelecer segurança (em 

particular a proteção e vigilância), executar reconhecimentos e combater em 

proveito do Esqd C Pqdt ou das unidades às quais se encontra reforçando ou 

integrando. (BRASIL, 1994, pag. 1-8). 

Os pelotões contituem-se pelos Grupos de Comando, um Grupo de 

Exploradores (Gp Exp), de uma Seção de Viaturas Blindadas de 

Reconhecimento (Seç VBR), de um Grupo de Combate (GC) e de uma Peça 

de Apoio (Pç Ap).  

Diante do exposto acima, em virtude da divergência do Organograma 

apresentado pela IP 2-33 e o observado atualmente pelo Esqd C Pqdt, será 

apresentada também a constituição atual, tendo em vista que é a que mais se 

adequa as características de emprego atuais desta SU. 

Assim sendo, o Esqd C Pqdt está constituído pelo Pelotão de Comando e 

Apoio (Pel C Ap), onde concentram-se os meios necessários ao Comando e 

Controle e as Funções Logisticas necessárias ao cumprimento da missão dos 

meios de apoio ao combate, integrados pela Seção de Vigilância Terrestre, 
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Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) e pela Turma de 

Caçadores (Tu Cçd). 

 

Organograma 2 – Pelotão de Comando e Apoio (não publicado) 

 

Como elemento de manobra, o Esqd C Pqdt possui três Pel C Pqdt, que 

por sua vez, está constituído Grupo de Comando (Gp Cmdo), dois Grupos de 

Exploradores (Gp Exp), uma Seção de Mísseis Anticarro (MAC), a uma peça 

de míssil anticarro e uma peça de canhão anticarro 84mm; e, de uma uma 

peça de apoio (Pç Ap) dotada de Morteiro 81mm, que constitui o elemento de 

apoio de fogo (Ap F) indireto a disposição do Cmt de fração. 

Quando houver necessidade, conforme planejamento do Cmt SU, da 

centralização do Ap F, o Cmt Esqd deverá reunir as peças de apoio dos 

pelotões sob seu controle direto, formando assim uma Seção de Morteiros 

Provisória.  

 

Organograma 3 - Pel C Pqdt (não publicado) 
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Conforme as informações supracitadas a respeito do Organograma do 

Esqd C Pqdt, especificamente em sua mais recente composição, infere-se que 

o Comandante Tático possui como elemento de apoio de fogo indireto para 

apoiar as ações dos elementos de manobra apenas as peças de apoio de Mrt 

81mm, quando constituídas em pelotões provisórios, pois as mesmas integram 

a constituição dos Pel C Pqdt.  

Sendo assim, tendo em vista a inexistência de elementos de fogo 

indireto na composição do pelotão de comando e apoio (Pel C Ap), a 

capacidade de o Comandante de SU intervir na operação pelo fogo indireto 

restringe-se apenas com a adoção de pelotão provisório, empregando assim as 

as seções de Mrt Me componentes dos pelotões de manobra. 

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). 

Entretanto, cabe ressaltar que, prioritariamente, o emprego do GAC 

estará voltando para as missões dos batalhões de infantaria. Desta forma, 

restringindo o apoio ao Esqd C Pqdt.  

 

 

3.2.2 Caracteristicas do Esqd C Pqdt 

 

 

Analisando os meios de emprego militar e conforme a organização para o 

combate, é viável inferir que a tropa de cavalaria paraquedista possui 

características que se assemelham aos esquadrões mecanizados. 

A principal divergência refere-se principalmente quando analisados sob a 

ótica de serem tropas Aeroterrestres, como infere a IP 2-33: 

 

3.2.2.1 Mobilidade - O Esqd C Pqdt é 100% móvel e 
aerotransportável, podendo ser desembarcado através do 
lançamento por pára-quedas ou por aterragem. Uma vez no solo, sua 
mobilidade é garantida pela velocidade, raio de ação e capacidade de 
suas viaturas deslocarem-se através campo. 
 
3.2.2.2 Flexibilidade - Decorre de sua mobilidade e do seu sistema de 
comunicações, permitindo-lhe engajar-se ou desengaja-se em 
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combate, mudar sua formação e direção de movimento, e atuar em 
largas frentes. 
 
3.2.2.3 Proteção blindada - Proporcionada, em grau relativo, pela 
blindagem de suas viaturas, que resguardam as guarnições contra 
fogos de armas portáteis, fragmentos de granadas de morteiros e de 
artilharia e contra os efeitos dos engenhos nucleares. 
 
3.2.2.3 Ação de choque - Proporcionada, em grau relativo, pela 
atuação das viaturas blindadas e consequente da combinação da 
potência de fogo com a mobilidade das mesmas. 
 
3.2.2.4 Sistema de comunicações amplo e flexível - Decorrente do 
pleno uso dos meios de comunicações dos quais o Esqd é dotado, 
particularmente o rádio, nos seus diversos alcances, permitindo ao 
comandante a efetiva coordenação e controle de todos os seus 
elementos de manobra e apoio logístico, mesmo em largas frentes. 
 
3.2.2.5 Potência de fogo - Assegurada pela variedade de calibres, 
cadência de tiro e tipo de trajetória de seu armamento, em grande 
parte, instalado nas próprias viaturas. (BRASIL, 1994, pag. 1-6). 

 

 

3.2.3 Possibilidades 

 

 

Conforme o Manual EB 70 – MC 10, a Cavalaria nas Operações, em 

virtude de suas características inerentes às tropas de cavalaria supracitadas 

anteriormente, o Esqd, como elemento orgânico da Brigada de Infantaria 

Paraquedista, possui diversas possibilidades, dentre as quais, pode-se abaixo 

elencar:  

 

a) Realizar reconhecimento de eixo, área e zona, em frentes 
conforme capacidade de seus elementos de manobra; 
b) Executar missões de segurança, principalmente segurança e 
vigilância. As ações como força de cobertura limitam-se em virtude do 
apoio de fogo indireto restrito em prol do Esqd. 
c) Realizar operações ofensivas e defensivas no desenvolvimento 
das ações de reconhecimento e segurança, ou como elemento de 
economia de forças; 
d) Proporcionar limitada defesa AC; 
e) Deslocar-se por meios aéreos; 
f) Desembarcar por meio de lançamento por pára-quedas ou 
aterragem;  
g) Participar do estabelecimento de uma C Pnt Ae; 
h) Isolar áreas que tenham sofrido ataques ou vazamentos 
químicos, biológicos e nucleares (com limitações); 
i) Organizar suas peças de manobra em estruturas organizacionais 
provisórias (pelotões provisórios) para atender peculiaridades de 
determinadas missões que lhe forem atribuídas ou, para fazer face às 
situações do combate; 
j) Operar Vetores Aéreos de Vigilância (SARP).  
(BRASIL, 2018, pag. 2-10). 
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O Esqd C Pqdt, como tropa altamente móvel, elevada flexibilidade, além 

de relativa proteção blindada e potência de fogo, confere ao seu escalão 

enquadrante uma ampla possibilidade de emprego, podendo atuar como 

elementos Aeroterrestres, ou na impossibilidade de desambarque dos meios 

orgânicos, como tropa a pé.  

 

 

 3.2.4 Formas de Emprego 

 

 

Considerando suas características e principais possibilidades, o Esqd C 

Pqdt é uma tropa apta a conquistar e manter, por tempo limitado, objetivos 

relevantes na retaguarda do inimigo. Realiza, ainda, missões de 

reconhecimento, operações de segurança e operações defensivas em proveito 

da Bda Inf Pqdt. (BRASIL, 2018, pag. 2-10). 

Para o cumprimento de tais missões, é fundamental que seja dotado de 

plataformas que permitam boa mobilidade terrestre, relativa proteção blindada 

e potência de fogo adequada (BRASIL, 2020b). 

 

 

3.2.4.1 Reconhecimento  

 

 

O Reconhecimento não se constitui em uma operação propriamente dita, 

mas sim uma ação, cujo principal objetivo é obter informes necessários à 

formulação da consciência situacional do comandante tático, permitindo-lhe 

adotar melhores decisões frente as mais diversas situações encontradas 

durante o combate. Sendo assim, “são missões em que as informações sobre o 

terreno, o inimigo, suas atividades e intenções são limitadas, quando não 

inexistentes”. (BRASIL, 2020, pag. 5-2). 

Tendo em vista a grande mobilidade e flexibilidade assegurada pelos 

seus meios orgânicos, além de possuir em sua composição meios que lhe 

permitam ampla capacidade de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 

Aquisição de Alvos (IRVA), integrados pela Seção de Vigilância Terrestre, 

Seção Aeronaves Remotamente Pilotadas e Seção de Caçadores, conforme 
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abordado no subitem 3.2.1 do presente capitulo, o Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista é a tropa mais vocacionada a realizar este tipo de ação em 

proveito da Brigada.  

“As operações de reconhecimento variam de acordo com a situação 

tática, com as condições da região de operação, com as missões atribuídas e 

com o tipo e valor dos elementos que irão executá-las”. (BRASIL, 1994, pag. 4-

2). 

Desta forma, pode-se classificar o Reconhecimento em três tipos: 

a) Reconhecimento de Eixo: 

Visa à obtenção de informes sobre um determinado eixo, o terreno a ele 

adjacente, o inimigo que dele se utiliza e/ou as atividades humanas em seu 

entorno. (BRASIL, 2020). 

b) Reconhecimento de Zona: 

Busca obter informes detalhados sobre o inimigo, as atividades humanas 

e/ou terreno ao longo de uma faixa definida em largura e profundidade. 

(BRASIL, 2020). 

c) Reconhecimento de Área: 

Objetiva a coleta de informes detalhados sobre o inimigo, atividades 

humanas e/ou terreno, dentro de uma área específica e perfeitamente definida 

em seu perímetro, como localidades, regiões boscosas, regiões de passagem 

sobre rios obstáculos, etc. (BRASIL, 2020). 

Cabe destacar alguns aspectos relevantes no que tange aos fatores da 

decisão que permeiam esse tipo de operação: 

a) Missão: A missão de reconhecer está intimamente ligada ao Escalão 

Superior. A força que recebe uma missão dessa natureza, normalmente, 

realizará esta operação em uma faixa de terreno ampla, em relação ao seu 

próprio efetivo, que corresponderá, aproximadamente, à Zona de Ação do Esc 

Sup. (BRASIL, 1994). 

b) Meios: Embora sejam os fatores da decisão que determinam as frentes 

de reconhecimento, pode-se considerar como valores de referência, os dados a 

seguir indicados, como frentes de reconhecimento: 

(a)  Pel C Pqdt: 4km; 

(b) Esqd C Pqdt: 8 a 12km (dois ou três pelotões em 1º escalão 

respectivamente). (BRASIL, 1994). 
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Conforme prescreve o Manual do Regimento de Cavalaria Mecanizado, 

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 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). 

 

 

3.2.4.2 Segurança 

 

 

O EB70-MC-10.354 RC Mec define a operação de segurança como sendo 

“um conjunto de medidas adotadas por elementos de uma força, visando a 

prevenir-se e a proteger-se da inquietação, da surpresa, da observação e de 

qualquer outra forma de perturbação de suas atividades, por parte do inimigo.” 

(BRASIL, 2020, p 6-3). 

Tais operações são empregradas com a missão de detectar o inimigo 

oportunamente, permitindo ao comandante do escalão superior condições de 
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tempo e espaço no terreno para realizar manobras a fim de neutralizar, destruir 

ou simplesmente despordar da posição inimiga. 

 

A segurança compreende um conjunto de medidas adotadas por 
elementos de uma força, visando prevenir-se e proteger-se da 
inquietação, da surpresa, da observação e de qualquer outra forma 
de perturbação de suas atividades, por parte do inimigo. Essas 
medidas devem pemitir detectar a ameaça inimiga, propiciando tempo 
e espaço necessários para que a tropa protegida possa manobrar, a 
fim de evitá-la, neutralizá-la ou destruí-la (BRASIL, 2020, p.5-1) 

 

“Na fase inicial de uma Operação Aeroterrestre, normalmente, o Esqd C 

Pqdt será empregado como Força de Segurança da GU Pqdt”. (BRASIL, 1994). 

As operações de segurança poderão ser classificadas conforme os 

seguintes graus: 

a) Cobertura: proporciona segurança a determinada região ou força por 

meio de elementos taticamente autônomos, que atuam distanciados ou 

destacados, orientados na direção do inimigo e que procuram interceptá-lo, 

engajá-lo, retardá-lo, desorganizá-lo ou iludi-lo, antes que possa atuar sobre a 

região ou força coberta. (BRASIL, 2020). 

b) Proteção: proporciona segurança a determinada região ou força, pela 

atuação de elementos à frente, à retaguarda (Rtgd) ou no flanco (Flc) imediato, 

com a finalidade de impedir a observação terrestre, o fogo direto e o ataque de 

surpresa do inimigo sobre a região ou força protegida. (BRASIL, 2020). 

c) Vigilância: proporciona segurança a determinada força ou região, pelo 

estabelecimento de uma série de postos de observação, complementados por 

adequadas ações, que procuram detectar, registrar e informar com os meios 

disponíveis qualquer anormalidade ocorrida no setor de observação (presença 

do inimigo, por exemplo), tão logo entre no raio de ação dos instrumentos e 

sensores de detecção da fração que executa a vigilância. (BRASIL, 2020). 

Cabe destacar que a principal diferença entre a Força de Cobertura (F 

Cob) e Força de Proteção (F Ptç)  encontra-se com relação a distância de 

atuação da tropa enquadrante, neste caso, a primeira atuará além da distância 

de apoio de fogo orgânico da tropa enquadrante, enquanto que a segunda  

atuará dentro do alcance. 

Desta forma, em virtude da prioridade de Ap F do GAC Pqdt, geralmente, 

ser vocacionado aos Batalhões Pqdt, o Esqd C Pqdt não é apto a executar as 

missões de F Cob , sendo melhor empregado atuando como F Ptç ou F Vig. 
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Considerando os fatores da decisão meios e terreno, quando não se 

dispõe de elementos suficientes para realizar ações de proteção e cobertura e 

o terreno permitir, será empregada a Força de Vigilânica, caracterizada pelo 

emprego de poucos meios em uma extensa frente. 

 

 

Figura 1 - Posicionamento das Forças de Segurança em relação ao Grosso. 

Fonte: (BRASIL, 2020). 

 

Conforme prescreve o Manual do Regimento de Cavalaria Mecanizado, 

as operações de segurança são executadas de acordo com 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. 
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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). 

 

 

 3.2.4.3 Ação Retardadora 

 

 

Na condução de movimentos retrógrados pode-se realizar três formas de 

manobras que podem ser empregadas: Ação Retardadora, Retraimento e 

Retirada.  

Em virtude de suas características e possibilidades o “Esqd C Pqdt é a 

OM da Brigada de Infantaria Paraquedista mais apta e adequada para realizar 

uma açõa retardadora, seja com Pel atuando em setores diferentes da Cabeça 

de Ponte Aérea, seja com Pel atuando justapostos”. (BRASIL, 1994).  

Conforme o manual EB 70-MC-10 – A Cavalaria nas Operações, em uma 

Ação Retardadora (Aç Rtrd), uma força sob pressão troca espaço por tempo, 

procurando infligir ao inimigo o máximo de retardamento e o maior desgaste 

possível, sem, contudo, se engajar decisivamente no combate. 

O mínimo de espaço deve ser trocado pelo máximo de tempo. (BRASIL, 

2018). 

Para que isto ocorra de forma eficiente, a tropa empregada em uma ação 

de retardamento deverá manter o contato constante com inimigo e 

principalmente buscar engajá-lo com seus meios de fogo direto e indireto o 

mais cedo possível, obrigando-o a desdobrar-se no terreno e depreender 

tempo e espaço.  

Uma posição de retardamento de pelotão, dependendo do terreno, possui 

uma frente de 1,5km. (BRASIL, 1994). Sendo assim, sem constituir uma 

Reserva, o Esqd poderá atuar em uma frente de até 4,5km. 

Para o planejamento de Ação Retardadora, deve-se considerar os 

seguintes fundamentos: 

 

a) CONTROLE CENTRALIZADO E AÇÃO DESCENTRALIZADA – 
uma Aç Rtrd é caracterizada por operações em larga frente, com o 
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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; 
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). 
 

3.2.4.4 Operações Aeroterrestres 

 

 

É uma operação complementar que se caracteriza pela combinação do 

emprego de meios aéreos em proveito da força terrestre. Pelo fato do apoio 

aéreo não ser orgânico da Brigada Paraquedista, considera-se uma operação 

conjunta, com comando único e esta-maior conjunto. (BRASIL, 2017). 

A Operação Aeroterrestre tem “por finalidade a execução imediata de 

uma missão de caráter estratégico, operacional ou tático. É desencadeada 

normalmente no bojo das operações ofensivas.” (BRASIL, 2017, p. 2-1).  

Por sua vez, conforme sua finalidade, as Operações Aeroterrestres 

podem ser classificadas em Assalto Aeroterrestre e Incursão Aeroterrestre. 
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Assalto Aeroterrestre (Ass Aet) – operação aérea destinada a 

introduzir forças paraquedistas e seus equipamentos, prioritariamente 

por lançamento de paraquedas e eventualmente por meio de pouso, 

com a finalidade de conquistar uma região no terreno de significativa 

importância para o cumprimento da missão das forças de superfície 

(cabeça-de-ponte aérea – C Pnt Ae). 

Incursão Aeroterrestre (Inc Aet) – operação aérea que compreende 

uma penetração, normalmente furtiva e por meio de salto de 

paraquedas, em área sob o controle do inimigo, e a execução de uma 

ação ofensiva, seguida de retraimento ou de retirada. Não há 

intenção de conquista ou de manutenção de terreno. (BRASIL, 2017, 

p.2-4) 

 

 

 

Figura 2 - Tipos de Operações Aeroterrestres  

Fonte: (BRASIL, 2017, p. 2-5) 

 
 

3.2.4.4.1 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:  

a) precursor; 

b) de assalto; 

c) de acompanhamento; e 

d) recuado. 
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Conforme o Manual de Operação Aeroterrestre, o Escalão Precursor será 

o responsável por preceder toda a força aeroterrestre a fim de realizar ações 

que possam garantir a segurança. (BRASIL, 2017). 

O Escalão de Assalto “tem a tarefa de atacar para conquistar os objetivos 

e estabelecer uma C Pnt Ae inicial que permita o desembarque em segurança 

das forças subsequentes, preferencialmente por pouso de assalto.” (BRASIL, 

2017, p. 2-9). 

É composto por elementos de manobra e suas reservas, elementos de 

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

integrantes desse escalão, deverão estar os pelotões de Cavalaria 

Paraquedista, a fim de prover maior resistência a uma possível aproximação 

inimiga nas zonas de desembarque (BRASIL, 2020b). 

Em virtude de a maioria dos meios de Art Cmp desembarcarem no 

escalão de acompanhamento, o Apoio de Fogo inicial de artilharia na área de 

objetivos é limitado. (BRASIL, 2020b). 

Desta forma, o único apoio de fogo orgânico disponível é proporcionado 

pelo emprego do Morteiro, no caso de Esqd C Pqdt, os Mrt Me.  

O Escalão de Acompanhamento compõe os elementos que não são 

necessários à fase inicial da operação, entretanto, tornam-se imprescindíveis 

para a manutenção das operações subsequentes. (BRASIL, 2020b). 

“Inclui elementos mais pesados de apoio ao combate e apoio logístico, 

além de outros elementos de manobra inicialmente não empenhados.” 

(BRASIL, 2017, p. 2-10). 

O Escalão Recuado não integra a Área de Operações, permanecendo 

dentro das linhas amigas, pois sua presença não é necessária ao cumprimento 

do objetivo.  

“Desempenha funções de caráter eminentemente administrativo, logístico 

e de ligação com outras forças.” (BRASIL, 2017, p. 2-10). 

 

 

3.2.4.4.2 Manutenção da Cabeça-de-ponte aérea 

 

 

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

conquistada e mantida, a fim de proporcionar o espaço necessário para o 
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desembarque por via aérea de tropas, equipamentos e suprimentos ou para 

evacuação por via aérea.” (BRASIL, 2020b). 

“A defesa da C Pnt Ae é executada por meio de uma combinação de 

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

típicas de uma defesa de área em dispositivo circular.” (BRASIL, 2020b). 

 A fim de manter a a cabeça-de-ponte aérea são adotadas 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.  

Normalmente o Esqd C Pqdt é designado pela Brigada para mobiliar os 

Postos Avançados de Combate (PAC) e Postos Avançados Gerais (PAG), 

podendo receber reforços para cumprimento da missão, conforme os fatores da 

decisão. (BRASIL, 2020b). 

“Medidas de reconhecimento e segurança são reforçadas em todos 
os níveis. Os P Avçd C e os elementos de vigilância são lançados. 
Bloqueios de estrada, minas e outros obstáculos artificiais são 
continuamente lançados ao longo das vias de acesso inimigas. Os 
obstáculos naturais são agravados e demolições são preparadas.” 
(BRASIL, 2020b, p. 106). 

 

“Pode ainda determinar que cada um de seus elementos de manobra se 

responsabilize pela ocupação da Área de Segurança em suas respectivas 

frentes, ordenando o valor da tropa a ser empenhada nesta tarefa.” (BRASIL, 

2020b, p. 61).  

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). 

Quando da aproximação do inimigo, os PAC devem buscar batê-lo por 

fogos o mais distante, empregando elementos de artilharia e morteiros, 

causando-lhe o maior número de baixas possíveis, sem se deixar envolver em 

combate aproximado. (BRASIL, 2020). 
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O Esqd Cav Pqdt 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, p. 61). 

 

 

3.3 FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS 

 

 

3.3.1 Generalidades 

 

 

Conforme o Manual EB 20–MF-10.102, que trata da Doutrina Militar 

Terrestre, a Função de Combate Fogos pode ser definida como “conjunto de 

atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados,que permitem o emprego 

coletivo e coordenado das armas de fogos cinéticos e de atuadores não 

cinéticos, orgânicos da Força ou conjuntos, integrados pelo processo de 

planejamento e coordenação de fogos.” (BRASIL, 2019). 

Basicamente entende-se por fogo cinético aquele empregado por 

sistemas de armas visando um efeito específico, letal ou não letal, sobre alvos 

designados, que atuarão por meio do lançamento de artefatos – granadas, 

mísseis e foguetes – seja de plataformas de superfície, seja a partir de 

aeronaves. 

De acordo com o Manual EB 20-MC-10.106, Função de Combate Fogos, 

“a finalidade do fogo consiste em facilitar a própria manobra e diminuir a 

capacidade de combate do inimigo, quebrando-lhe o moral e reduzindo o seu 

poder de combate.” (BRASIL, 2015).  

Sendo assim percebe-se a importância fundamental às frações de 

emprego dispor meios de fogos eficientes e capazes de apoiar as diversas 

missões enquadradas em seu contexto de emprego na doutrina.  

Ainda conforme prescrição doutrinária, o comandante tático poderá 

intervir no combate através da manobra, empregando seus elementos de 

combate, da reserva e mediante o emprego do apoio de fogo, seja ele orgânico 

ou recebido em reforço. 
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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). 

 

 
Fig. 3 - Relações dos fogos com as demais funções de combate  

Fonte: (BRASIL, 2015). 

 

 

Na F Ter, o principal sistema de apoio de fogo é a artilharia de campanha 

e podem ser dotadas de morteiros, obuseiros e lançadores de mísseis ou 

foguetes.  

 

 

Fig 4 - Materiais de Artilharia  

Fonte: (BRASIL, 2015). 
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As unidades de arma-base possuem em suas próprias estruturas armas 

orgânicas, capazes de prestar o apoio de fogo imediato às missões de seus 

escalões subordinados. (BRASIL, 2015). 

Observa-se a necessidade de que o escalão imediatamente superior 

possua elemento de apoio de fogo com capacidade superior ao escalão 

subordinado, a fim de que possa ser prestada uma eficaz intervenção quando 

necessária. 

Isto ocorre, por exemplo, nas Unidades de Cavalaria Mecanizadas, cujo 

comandante de Regimento dispõe do Pel Mrt 120 mm centralizado no Esqd C 

Ap enquanto que os Pel C Mec estão dotados de Pel Mrt 81mm. 

Todavia, ao analisar o organograma do Esqd C Pqdt, percebe-se que o 

Comandante de SU, diferentemente do exemplo acima elencado, não dispõe 

de meio de apoio de fogo indireto para apoiar as ações dos Pel C Pqdt. Como 

já abordado anteriormente neste capitulo, caso seja necessária a centralização 

dos Morteiros sob o comando do Esqd C Pqdt, deverá ser constituído 

provisoriamente na forma de Seção de Mrt Me, retirando-se assim a 

disponibilidade de emprego dos comandantes de Pel. 

Cabe lembrar que, conforme o próprio Manual Função Combate Fogos 

elenca que “o emprego dissociado dos fogos e da manobra reduz as 

possibilidades de sucesso nas operações. Combinadas, essas funções de 

combate atuam com maior eficiência sobre as forças inimigas e promovem 

maior proteção às unidades amigas.” (BRASIL, 2015). 

 

 

3.3.2 Apoio de Fogo Esqd C Pqdt 

 

 

Tendo em vista a forma de emprego das tropas paraquedistas, 

principalmente em operações Aeroterrestres, o apoio de fogo orgânico 

disponível é limitado: 

 

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, 2017). 
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Cabe destacar ainda, em virtude das características das operações, 

como a mobilidade e a grande profundidade da área de operação, é 

fundamental um apoio de fogo continuo, preciso e oportuno, garantindo 

melhores condições para o comandante tático. (BRASIL, 2020b). 

 

O apoio de fogo orgânico dos elementos de manobra do 
componente terrestre, ou seja, os meios de Ap F dos pelotões 
morteiros 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). 

 

Conforme a IP 2-33, o apoio de fogo indireto orgânico do Esqd C Pqdt é 

proporcionado pelas peças de Mrt 81mm que integram a constituição dos Pel C 

Pqdt.  

Dependendo do grau de centralização da operação e em determinadas 

fases do combate, o comandante de Esqd poderá reunir duas ou mais peças 

sob comando único, explorando ao máximo o efeito da massa sob seus fogos. 

(BRASIL, 1994). 

Durante as operações ofensivas, basicamente, os Mrt são empregados 

com objetivo de destruir ou neutralizar o inimigo que se apresente na zona de 

ação do Esqd. Realizarão também cortinas de fumaça impedindo a observação 

inimiga e viabilizando o desembocar do ataque. 

Nas operações defensivas observa-se seu emprego principalmente no 

desencadeamento de fogos longuiquos e apoiando as forças de segurança 

concentradas à frente das posições defensivas.  

Para as ações de retardamento, semelhante ao emprego do Pel Mrt P 

nos RC Mec, as Pç Mrt Me do Esqd C Pqdt exercem papel fundamental 

engajando o inimigo o mais distante possível, fazendo-o, desta forma, 

desdobrar-se no terreno, garantindo assim tempo maior para a tropa 

enquadrante consolidar sua manobra.  

Como dados de planejamento e conforme prescrição no manual Dados 

Medios de Planejamento (EB60 – ME – 11.401 – DAMEPLAN, 2017), o 

morteiro 81 mm Brandt empregado pelo Esqd C Pqdt possui alcance de 4km, 

enquanto que o morteiro pesado 120 mm possui alcence de 6,6 km.  
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3.4 MORTEIRO 120 mm AR 

 

 

Conforme o Manual C 23-95, Morteiro 120 mm AR, de 2004, o morteiro 

120mm “trata-se de uma arma de alma raiada, de carregamento pela boca e 

trajetória curva. A rusticidade, a facilidade de manejo e a sua mobilidade, 

aliadas a uma apreciável precisão e à alta letalidade de sua munição, conferem 

ao Mrt P 120 mm M2 raiado características de importante arma de apoio 

imediato, apropriada para o emprego em unidades de combate. (BRASIL, 

2004) 

 
Fig 5 - Morteiro vista lateral  

Fonte: (BRASIL, 2004). 

 

 

3.4.1 Possibilidades 

 

 

De acordo com Manual C 23-95, Morteiro 120mm AR, de 2004, são 

seguintes as possibilidades do morteiro: 

a) Concentrar fogos na zona de combate. 

b) Realizar tiro indireto contra pessoal e material 

c) Neutralizar ou destruir forças ou instalações do inimigo 

d) Lançar cortina de fumaça em largas zonas. 

e) Iluminar áreas determinadas. 

f) Atirar de zonas cobertas ou ocultas e atingir posições desenfiadas. 

g) Deslocar-se com rapidez em estradas, devido à sua motorização. 

h) Surpreender o inimigo pelo emassamento de fogos. 

i) Combinar mobilidade e potência de fogo. 
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j) Ser acionado com facilidade e rapidez, devido ao peso reduzido e 

maneabilidade simples, possibilitando o emprego em operações 

aeromóveis, aerotransportadas e em ambiente de selva. (BRASIL, 

2004, p. 2-4). 

 

Considerando seu calibre e potencia de fogo, o Mrt P possui capacidade 

de destrutir alvos superiores em comparação ao Mrt Me, ampliando o poder de 

combate dos elementos de manobra: 

 

Os seguintes alvos são adequados para os morteiros: 

(1) tropas já desenvolvidas ou abrigadas; 

(2) armas automáticas; 

(3) petrechos pesados; 

(4) zonas de reunião; 

(5) colunas e estacionamentos de viaturas; 

(6) carros de combate acompanhados de viaturas; 

(7) postos de observação; e 

(8) zonas a serem cegadas, para prejudicar a observação inimiga. 

(BRASIL, 2004, p.6-1). 

 

 

3.4.2 Organização 

 

 

A primeira diferença relevante quando ao Mrt Me e Mrt P refere-se 

quanto sua constituição.  

Enquanto o Mrt Me organiza-se em peças e seções, o Mrt P constitui-se 

de um Pelotão de Morteiro Pesado, tendo em vista uma maior complexidade 

para seu emprego. 

Desta forma, conforme o Manual C 23-95, o pelotão fica assim 

organizado: 

 

a) Um 1º Tenente Comandante (1º Ten Cmt) 

b) Grupo de comando 

(1) Turma de comando 

- Um 2º Sgt adjunto do pelotão (Adj Pel) 

- Um Cb motorista 

(2) Turma da central de tiro (C Tir) 

- Um 3º Sgt Ch C Tir 

- Um Cb calculador da C Tir 

- Um Cb auxiliar de telemetria/Calc C Tir 

- Um Sd Operador de central telefônica 

(3) Turma de Observação Avançada 

- Três ou quatro 3ºSgt observadores avançados (OA), conforme o Btl/ 

Rgt seja ternário ou quaternário. 

(4) Turma de remuniciamento (02 Tu nas OM de Art Cmp) 
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- Um Cb remuniciador 

- Um Sd remuniciador 

c) 1ª Seção de morteiros pesados (1ª Sec Mrt P) 

(1) 2º Sgt comandante de seção (Cmt Seç) 

(2) 1ª Peça de morteiro pesado (1ª Pç Mrt P) 

- Um 3º Sgt chefe de peça (CP) 

- Um Cb atirador/apontador (nas OM de Art Cmp) 

- Um Cb motorista 

- Um Sd auxiliar de atirador/apontador (nas OM de Art Cmp) 

- Dois Sd municiadores 

(3) 2ª Peça de morteiro pesado (2ª Pç Mrt P) 

- Idêntica à 1ª Pç Mrt P 

d) 2ª Seção de morteiros pesados (2ª Seç Mrt P) 

- Idêntica à 1ª seção de morteiros pesados 

(BRASIL, 2004, p. 2-1). 

 

Fig 6 - Guarnição da peça do morteiro (viatura 3/4 Ton)  

Fonte: (BRASIL, 2004). 

 
3.5 APOIO DE FOGO INDIRETO DO EXÉRCITO DOS ESTADOS UNIDOS 

 

 

O Exército Brasileiro tem passado por constantes evoluções a fim de 

melhor se adaptar aos novos ambientes operacionais.  

As modificações doutrinárias e de material de emprego militar são uma 

necessidade à nossa Força Terrestre. A preocupação em analisar as evoluções 

nos exércitos de outros países que estão sendo testados em combate é 

fundamental. 

As Forças Armadas dos diferentes países são estruturadas e preparadas 

para atender aos seus principais interesses nacionais, podendo ser 
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empregadas nos mais diversos tipos de ambientes operacionais e variados 

tipos de armamentos adotados conforme doutrina própria que melhor atenda a 

tais interesses.  

Assim sendo, a fim de ampliar o campo de estudo do presente trabalho e 

tendo em vista que o escopo principal apresentado por esta pesquisa é 

inerente ao apoio de fogo indireto no Esqd C Pqdt, foi realizada uma análise 

das SU de Cavalaria e seu Apio de Fogo Indireto do Exército dos EUA, visando 

observar principalmente sua composição e material de emprego.  

 

 

3.5.1 SU de Reconhecimento do Exército Americano 

 

 

Inicialmente, a fim de melhor entendimento, cabe esclarecer que há 

diferenças na terminologia militar empregada pelo Exército Americano.  

Analisando o Manual do Exército dos Estados Unidos FM 3-20.96 – 

Cavalary Squadron, maio de 2016, pode-se observar que para o termo 

“Brigada” no Exército Brasileiro, emprega-se a designação de brigade para o 

Exército Americano. Os squadrons equivalem às Unidades, tais como 

Regimento e Batalhão. Por sua vez, as SU, esquadrões e companhias, são 

denominadas de troops.  

Cabe ressaltar, conforme o Manual FM 3-20.96 os Regimentos de 

Cavalaria, Cavalry Squadrons, são elementos de combate à disposição do 

Comandante das Brigadas que permitem o esclarecimento do ambiente 

operacional, através de operações de reconhecimento e segurança, ações 

inerentes a este tipo de Unidade. (UNITED STATES, 2016). 

Assim, de forma semelhante aos Regimentos de Cavalaria 

Mecanizados, são empregadas buscando ampliar a consciência situacional de 

seu comando, através de ações de reconhecimento e operações de segurança, 

a fim de permitir-lhe a tomada de decisão e cumprimento da missão.  

Conforme sua estrutura e organização, os Regimentos de Cavalaria do 

Exército dos EUA integram a composição de quatro diferentes tipos de Brigada: 
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a) Regimento de Reconhecimento da Brigada Blindada, Armored 

Brigade Combat Team, que emprega três esquadrões de cavalaria de 

reconhecimento compostos por veículos blindados. (UNITED STATES, 2016) 

 

 

Organograma 4 - Organização do Regimento de Reconhecimento da Brigada Blindada  
- Armored Brigade Combat Team 

Fonte: (UNITED STATES, 2016). 

 

Por sua vez, conforme a composição ilustrada acima, cada SU de 

Reconhecimento dispõe de uma seção de comando e apoio, headquarters 

section, dois Pelotões de Exploradores, Scout platoons e uma seção de 

morteiro pesado 120 mm, mortar section, que conta com três viaturas: duas 

com morteiro embarcado 120 mm e uma com a central de tiro. (UNITED 

STATES, 2016) 

 

Organograma 5 - Organização do Esquadrão de Reconhecimento da Brigada Blindada  
- Armored Brigade Combat Team  
Fonte: (UNITED STATES, 2016). 
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b) Regimento de Reconhecimento da Brigada de Infantaria, Infantry 

Brigade Combat Team, composta por duas SU de reconhecimento motorizadas 

(sobre rodas) e uma SU de reconhecimento a pé, que normalmente desloca-se 

para o ambiente operacional mediante apoio de aeronaves de asa fixa ou asa 

rotativa. (UNITED STATES, 2016) 

 

 Organograma 6 - Organização do Regimento de Reconhecimento da Brigada de  
Infantaria - Infantry Brigade Combat Team  

Fonte: (UNITED STATES, 2016).  

 

Analisando a composição do Regimento ilustrada na imagem acima, 

observa-se que, de forma similar ao da Brigada Blindada, cada SU dispõe de 

seus pelotões de manobra, uma seção de comando e apoio e uma seção de 

morteiro pesado, composta de três viaturas 4x4, sendo duas equipadas com 

uma peça de Mrt 120 mm e outra equipada com uma central de tiro para a 

condução do apoio de fogo. (UNITED STATES, 2016) 

 

c) Regimento de Reconhecimento da Brigada Stryker, Stryker Brigade 

Combat Team, que emprega esquadrões equipados com veículos blindados 

sobre rodas. (UNITED STATES, 2016) 
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Organograma 7 - Organização do Regimento de Reconhecimento da Brigada Stryker  
Stryker Brigade Combat Team  

Fonte: (UNITED STATES, 2016). 
 

As SU Stryker são compostas por três ou dois pelotões de exploradores, 

a seção de comando e apoio e uma seção de morteiro pesado, que utiliza três 

viaturas, duas Vtr morteiro, Stryker Mortar Carrier (Fig 3-13), e uma viatura 4x4 

para a central de tiro da seção. (UNITED STATES, 2016) 

 

Fig 7 - Viatura morteiro 120 mm, Stryker Mortar Carrier. 

Fonte: http://www.military-today.com/artillery/m1129_stryker_mortar.htm 

 

d) Regimento de Reconhecimento e Vigilância da Brigada de Vigilância 

no Campo de Batalha, Battlefield Surveillance Brigade, que emprega dois 
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esquadrões mecanizados e uma companhia de vigilância de longo alcance, 

não possuindo em sua composição a seção de morteiro pesado 120 mm. 

(UNITED STATES, 2016). 

Analisando a composição das SU de Reconhecimento do Exército dos 

Estados Unidos percebe-se que a maioria delas possui como elemento de 

apoio de fogo indireto a seção de morteiro pesado 120 mm, diretamente 

acoplados nas viaturas, que, dependendo da natureza da Brigada enquadrante, 

poderão ser blindadas sobre rodas ou lagartas, conforme já elucidado.  

Cabe ainda ressaltar que as SU mencionadas, orgânicas das diferentes 

Brigadas americanas, são semelhantes aos Esqd C Mec do Exército Brasileiro, 

no que diz respeito as missões e capacidades dessa tropa.  

Desta forma, são SU vocacionadas as ações de reconhecimento e 

operações de segurança, tendo como principal distinção a seção de morteiro 

pesado disponível nas respectivas SU.  
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4. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

O presente capítulo destina-se a apresentação dos resultados obtidos 

durante o levantamento de dados e conteúdo acerca do tema proposto, por 

meio da revisão da literatura dos principais manuais de emprego no Exército e 

trabalhos científicos sobre o assunto. 

A fim de atingir o resultado ao final deste trabalho, buscou-se nortear a 

pesquisa a respeito da doutrina de emprego das tropas paraquedistas, em 

especial o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, relacionando o apoio de fogo 

orgânico disponível e a possibilidade de adotação de Mrt P, a fim de ampliar as 

capacidades operativas dessa tropa. 

Da analise dos trabalhos acadêmicos da EsAO, artigos científicos e os 

manuais em vigor do Exército Brasileiro, foi possível verificar as caracteristicas 

do Esqd C Pqdt, orgânico da única Brigada Paraquedista do Exército,bem 

como suas capacidades e limitações para emprego nos mais diversos 

ambientes operacionais, seja em território nacional ou até mesmo fora do país.  

O trabalho foi direcionado também ao conteúdo que abordasse a cerca 

das capacidades de apoio de fogo do Esqd C Pqdt e a possibilidade de adoção 

do Mrt P 120 mm por esta SU, ampliando assim sua capacidade de combate, 

por tratar-se de um armamento com alcance e poder de fogo maiores quando 

comparados aos Mrt Me, que são orgânicos do Esqd.  

A fim de subsidiar o escopo do presente trabalho, foi elaborado um 

questionário a fim de retificar ou ratificar o problema apresentado. Desta forma, 

buscou-se mediante perguntas objetivas direcionadas a integrantes e ex-

integrantes do Esqd C Pqdt verificar a necessidade de adoção do Mrt P 

constituindo a composição de meios desta SU.  

Ao final da pesquisa, foram obtidas as respostas elencadas a seguir: 

Como primeiro parâmetro, foi quantificado o período, em anos, que o 

respectivo militar serviu no Esqd C Pqdt: 
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Conforme se observa, a maioria, 57,1%, permaneceu por mais de 04 

(quatro) anos no Esqd C Pqdt, o que garante vasta experiência e conhecimento 

acerca do tema abordado.  

Com intuito ainda de verifcar o publico-alvo participante do questionário, 

a segunda pergunta elaborada visou identificar as funções dos respectivos 

militares no Esqd assumidas durante o período. 

As respostas obtidas limitaram-se basicamente a Cmt Esqd C Pqdt, 

SCmt Esqd, Fiscal Adm, S2, Cmt Pel C Pqdt e Cmt Pel C Ap.  Note-se que o 

universo englobado resume-se as principais atribuições táticas da SU, 

enfatizando a participação de antigos Cmt Esqd C Pqdt. 

Direcionando o questionário ao tema em questão, abordado no presente 

trabalho, a seguinte pergunta foi realizada: 

“Com relação às principais missões realizadas pelo Esqd C Pqdt, indique 

qual a importância do Ap F orgânico desta SU para o cumprimento de suas 

missões:”.  

Tal pergunta objetiva verificar a relevância que é conferida ao meio de 

Ap F indireto orgânico do Esqd C Pqdt durante a execução das missões. 

As respostas obtidas estão graficamente apresentadas em escala de 0 

(zero) a 5 (cinco):  
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As respostas apresentadas no que tange à importância do Ap F indireto 

para o cumprimento das missões do Esqd C Pqdt foram unanimes julgando 

esse critério como sendo muito importante. Evidenciando, desta forma, a 

relevância dada aos meios de apoio de fogo indireto e sua indispensabilidade à 

Subunidade durante as operações.  

A respeito da possibilidade de o Cmt Esqd C Pqdt possuir ao seu 

comando elemento de apoio de fogo, foi eleborada a seguinte questão com sua 

respectiva resposta gráfica:  

“Com relação à composição de meios do Esqd C Pqdt, como o Sr julga a 

necessidade para o Cmt SU dispor de meio de Ap F indireto centralizado ao 

seu comando, possibilitando intervenção no combate?”  

 

 

De maneira geral, a grande maioria das respostas foi alinhada à 

necessidade de haver, na composição de meios do Esqd C Pqdt, elementos de 

apoio de fogo indireto disponíveis de maneira centralizada sob o comando do 

seu Cmt SU, para que desta forma reúna condições de intervir no combate pelo 

Não é importante É muito importante 

Não é necessário É muito necessário 
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fogo, não se limitando apenas as capacidades dos Mrt Me presentes nos Pel C 

Pqdt. 

A seguinte pergunta tem como objetivo identificar especificamente se o 

meio de Ap F orgânico atende às necessidades ao emprego do Esqd C Pqdt: 

“Com relação às capacidades e limitações do Mrt Me 81 mm, orgânico 

do Esqd C Pqdt, para o cumprimento de suas missões, o Sr julga que os meios 

disponíveis na SU:”  

 

 

Observando-se as respostas apresentadas, nenhuma considerou que 

atendem plenamente as necessidades do Esqd, evidenciando a necessidade 

de propor novos meios de apoio.  

Encerrando o questinario e tendo por objetivo verificar a solução ao 

problema apresentado no presente trabalho sob uma ótica dos militares que 

integraram o Esqd C Pqdt, a pergunta foi direcionada acerca da necessidade 

de considerar o emprego do Pel Mrt P integrando a SU: 

“Com relação à implementação do Pel Mrt P pelo Esqd C Pqdt, o Sr 

considera que:” 

 

 

Não atendem Atendem plenamente 

Não é necessário É muito necessário 
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As respostas obtidas ratificam o linha de pensamento de que realmente 

o Pel Mrt P contribuiria sobremaneira para ampliação das capacidades 

operativas do Esqd C Pqdt, havendo necessidade, considerando o 

questionário, da implementação desse elemento de apoio ao combate.  

O questionário apresentado foi elaborado junto à plataforma online 

Google Formulários e enviados por aplicativo de Whatsapp, direcionado aos 

militares com experiência no Esquadrão de Cavalaria Paraquedista.  

Analisando os resultados do questionário é licito concluir que existe uma 

lacuna quando observamos os meios de Ap F indireto disponíveis no Esqd C 

Pqdt.   

Observou-se, diante das respostas recebidas, que o Mrt Me, 

considerando suas capacidades e limitações, não atende plenamente as 

necessidades para emprego no Esqd C Pqdt.  

Além disso, com relação à necessidade de o Cmt de Esqd C Pqdt dispor 

de forma centralizada de Elemento de Ap F Indireto sob seu comando é muito 

necessário, conforme respostas ao questionário.   

Entretanto, analisando a composição de meios atual do Esqd C Pqdt, 

observa-se a inexistência de tal elemento de manobra. Elencando novamente 

mais uma carência na composição de meios da SU: a inexistência de uma 

fração de Ap F Indireto centralizada para que o Cmt possa intervir pelo Fogo 

durante a manobra.  

A implementação do Pel Mrt P 120mm na composição do Esqd C Mec 

foi considerada como muito necessária em toda a totalidade das respostas do 

questionário.  

Analisando o universo das respostas, incontestavelmente o Pel Mrt P 

120 mm seria uma forma de mitigar a deficiência de Ap F Indireto do Esqd C 

Pqdt, tendo em vista que, conforme resultado de questionário, o Mrt Me não 

supre em toda a totalidade o apoio necessário às missões recebidas  

Conforme análise de resultados obtidos durante o levantamento de 

dados, mediante exploração dos manuais em vigor do Exército Brasileiro, 

artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso associados às respostas 

obtidas durante questionário, pode-se chegar ao resultado do problema 

proposto pelo presente trabalho: 



54 

 
“A adoção do Morteiro Pesado como meio de emprego militar 

relacionado à Função de Combate Fogos pelo Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista ampliaria sua capacidade de combate?”. 

Para atingir de maneira satisfatória uma plausível conclusão, houve 

necessidade de cumprir com os objetivos específicos, já citados no item 1.2.2: 

a. Apresentar o organograma da Brigada de Infantaria Paraquedista; 

b. Apresentar o organograma do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista; 

c. Analisar o emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista no 

contexto de suas missões como tropa orgânica da Brigada de 

Infantaria Paraquedista; 

d. Analisar a Função de Combate Fogos relacionando ao Esqd C 

Pqdt;  

e. Analisar as características e possibilidades de emprego do Morteiro 

Pesado nas Operações. 

A Brigada de Infantaria Paraquedista é uma tropa vocacionada para o 

pronto emprego e em qualquer região do país, atuando nos mais diversos 

ambientes operacionais. 

Por sua vez, o Esqd C Pqdt é o elemento de manobra orgânico dessa 

Grande Unidade e, em virtude de suas capacidades e limitações, advindas de 

sua ampla flexibilidade e mobilidade, potencia de fogo e relativa proteção 

blindada, é empregada principalmente em missões de Reconhecimento e 

Segurança.  

Considerando que o emprego do Esqd C Pqdt em solo assemelha-se às 

SU Mec, é licito inferir que durante as suas missões básicas de 

Reconhecimento e Segurança, o Esqd estará atuando em larga frente e ampla 

profundidade. 

Tendo por base que o apoio de fogo orgânico da Brigada Pqdt estará com 

prioridade de emprego aos batalhões e avaliando suas limitações quanto aos 

meios, o Cmt Esqd C Pqdt terá seu Apoio de Fogo restrito aos Mrt Me, 

provenientes dos Pel C Pqdt.  

Cabe destacar ainda a importância para o Cmt tático de não ferir os 

fundamentos das operações. Não considerar os fundamentos acarretaria, 

certamente, no insucesso da missão.  
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Sendo assim, avaliando atentamente os fundamentos das Operações de 

Reconhecimento, Segurança e Ação Retardadora, o emprego do Apoio de 

Fogo eficaz é de fundamental importância para atender aos fundamentos e 

desta forma garantir que a missão seja cumprida.  

Na composição de meios do Esqd C Pqdt, oberva-se que o único meio de 

apoio de fogo indireto é proporcionado pelas Pç Ap dos Pel C Pqdt e conforme 

já analisado anteriormente e devidamente corroborado pelas respostas, suas 

capacidades não atendem plenamente à necessidade imposta pelas missões 

do Esqd C Pqdt. 

Por sua vez, o Mrt P 120 mm por tratar-se de um armamento que reúne 

caracteristicas e capacidades superiores ao Mrt Me 81 mm ampliaria o poder 

de combate do Esqd C Pqdt.  

Caso constituído por Pel Mrt P, centralizado ao comando do Cmt SU, 

criaria melhores condições para que pudesse ser realizada intervenção pelo Ap 

F indireto sem prejudicar os meios dos Pel C Pqdt, tornando-se a solução mais 

viável.  

  



56 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

O Exército Brasileiro tem buscado a evolução doutrinária a fim de 

adaptar-se aos novos ambientes operacionais surgidos nas ultimas décadas.  

A fim de acompanhar esse processo de evolução, faz-se necessária 

também uma constante atualização dos meios de emprego militar, através da 

aquisição de armamentos com maiores possibilidades de emprego e sistemas 

modernizados.  

Para a conclusão do proposto trabalho, faz-se necessária a 

recapitulação do processo metodológico que norteou a revisão da literatura, 

realizada em pesquisa de manuais vigentes e trabalhos de conclusão de curso, 

e também a realização da entrevista com militares do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista.  

Durante a fase de desenvolvimento da pesquisa, observou-se relativa 

escassez de material bibliográfico que trate da tropa de cavalaria paraquedista 

no Exército Brasileiro, desta forma, foram consultadas e examinadas diversas 

fontes bibliográficas relacionadas à Força Aeroterrestre, relativas à Função de 

Combate Fogos e tropa de Cavalaria, a fim de construir e consolidar a base 

teórica que pudesse embasar a conclusão ao problema apresentado. 

Além disso, ainda com relação ao campo bibliográfico, tendo em vista o 

único manual do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, IP 2-33, ser datado de 

1994, as informações constantes, por vezes, acabaram divergindo da realidade 

da SU, em virtude da própria atualização de meios e doutrina.  

Ao término da pesquisa bibliográfica verificou-se que a Brigada de 

Infantaria Paraquedista compõe uma das seis brigadas do Exército Brasileiro 

consideradas como Forças de Emprego Estratégico, que integra o Sistema de 

Prontidão Operacional da Força Terrestre (SISPRON) e sendo assim 

capacitada à pronta atuação em todo território nacional, quando necessária, em 

prol dos interesses da soberania brasileira.  

Por sua vez, o Esqd C Pqdt é o único elemento de cavalaria orgânico da 

Brigada Paraquedista e possui como principais possibilidades de emprego a 
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execução de ações de Reconhecimento e Operações de Segurança, em prol 

do escalão superior. 

Como forma de emprego desta SU, cabe enfatizar que a principal 

diferença com relação às tropas de cavalaria mecanizada conciste no fato de 

que o Esqd C Pqdt é apto ao lançamento por meio aeroterrestre.  

No que diz respeito à composição do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista, organiza-se em Pelotões, que compõem os elementos de 

manobra e o Pelotão de Apoio. Entretanto, analisando especificamente os 

meios de apoio de fogo indireto, observa-se que existem apenas os morteiros 

médios, componentes dos pelotões de manobra.  

Assim sendo, é plausível inferir que o Comandante de Esquadrão não 

dispõe sob seu comando centralizado uma peça de apoio de fogo indireto, caso 

seja necessária a intervenção pelo fogo durante o combate, tornando-se 

necessário retirar dos meios que compõem os pelotões, formando assim uma 

seção de morteiro médio provisória.  

A respeito das caracteristicas deste armamento, observa-se sua limitação 

principalmente no que diz respeito à capacidade de destruição de alvos 

blindados e a distância do alcance útil e máximo do Morteiro Médio. 

Essa deficiência também foi observada através das respostas dadas 

durante o questionário, com a seguinte pergunta: 

“Com relação às capacidades e limitações do Mrt Me 81 mm, orgânico 

do Esqd C Pqdt, para o cumprimento de suas missões, o Sr julga que os meios 

disponíveis na SU:”  

Observando-se as respostas apresentadas, nenhuma considerou que 

atendem plenamente as necessidades do Esqd, evidenciando a necessidade 

de propor novos meios de apoio.  

Alinhada a necessidade advinda da deficiência dos meios disponíveis 

para o cumprimento das missões do Esquadrão, o Morteiro Pesado foi 

abordado no presente trabalho como proposta de adoção na composição desta 

SU, a fim de ampliar a capacidade de combate e proporcionar flexibilidade ao 

comandante de esquadrão para emprego e intervenção na manobra.  

De acordo com Manual C 23-95, Morteiro 120mm AR, de 2004,dentre as 

possibilidades do Mrt P, pode-se destacar a capacidade de concentração de 

fogos em uma zona de combate, podendo destruir ou neutralizar forças e 
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instalações inimigas, além de emassar fogos combinando assim a mobilidade 

com potencia de fogo. 

Desta forma, considerando seu calibre e potencia de fogo, o Mrt P 

possui capacidade de destrutir alvos superiores em comparação ao Mrt Me, 

ampliando o poder de combate dos elementos de manobra: 

 

Os seguintes alvos são adequados para os morteiros: 

(1) tropas já desenvolvidas ou abrigadas; 

(2) armas automáticas; 

(3) petrechos pesados; 

(4) zonas de reunião; 

(5) colunas e estacionamentos de viaturas; 

(6) carros de combate acompanhados de viaturas; 

(7) postos de observação; e 

(8) zonas a serem cegadas, para prejudicar a observação inimiga. 

(BRASIL, 2004, p.6-1). 

 

Assim sendo, visando proporcionar ao Esqd C Pqdt melhores condições e 

meios para o cumprimento de suas missões, principalmente as ações de 

reconhecimento e operações de segurança, pelo qual atuará prioritariamente 

de forma isolada e em larga frente em sua zona de ação, é de fundamental 

importância a implementação de meios de apoio de fogo que ampliem essas 

capacidades. 
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