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RESUMO 

 

 

 

A finalidade do referido trabalho é evidenciar as operações Continuadas a 
serem executadas pelo Esquadrão de Cavalaria Paraquedista. Tem como aspiração 
do trabalho analisar conceitos, adaptá-los a doutrina vigente no Exército Brasileiro, a 
fim de capacitar a SU para realizar tal tipo de operação em prol da Brigada de 
Infantaria Paraquedista, ou de si próprio. A confecção deste trabalho de conclusão 
de curso, de cunho exploratório, baseou-se na pesquisa de manuais de campanha 
de Exércitos de Nações Amigas, artigos científicos e internet. Ainda, oportunamente, 
foi analisado o estudo de caso histórico envolvendo tropas de cavalaria 
paraquedista. Para tanto ao findar do trabalho, será proposto um apêndice, ao 
manual que está sendo escriturado, com finalidade de elucidar o emprego do 
Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, a fim de maximizar o emprego da tropa nesta 
peculiar forma de combater. 

 

 

Palavras-chave: Esquadrão de Cavalaria Paraquedista. Operações Continuadas. 
Brigada de Infantaria Paraquedista. Operações Aeroterrestres. 
 
 
  



ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this work is to highlight the Continued operations to be carried out by 
the Parachute Cavalry Troop. The aim of the work is to analyze concepts, adapt them 
to the current doctrine in the Brazilian Army, to enable the SU to carry out this type of 
operation for the benefit of the Parachute Infantry Brigade, or for itself. The 
preparation of this exploratory course conclusion work was based on the research of 
Armies of Friendly Nations campaign manuals, scientific articles, and the internet. 
Still, opportunely, the study of historical cases involving parachute cavalry troops was 
analyzed. Therefore, at the end of the work, an appendix will be proposed to the 
manual that is being carried, to elucidate the use of the Parachute Cavalry Troop, in 
order to maximize the use of the troops in this peculiar form of combat 
 

Keywords: Parachute Cavalry Troop. Continuous operations. Parachute Infantry 
Brigade. Airborne Operations. 
 
 
 
  



SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO..................................................................................................... 8 

1.1  PROBLEMA....................................................................................................... 8 

1.1.1 ANTECEDENTES DO PROBLEMA................................................................ 8 

1.1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA.................................................................... 9 

1.2  OBJETIVOS....................................................................................................... 9 

1.2.1 Objetivo Geral................................................................................................ 9 

1.2.2 Objetivos Específicos................................................................................... 9 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO.................................................................................. 10 

1.4 JUSTIFICATIVA................................................................................................. 10 

2.  METODOLOGIA................................................................................................. 11 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO....................................................................... 12 

2.2 AMOSTRA......................................................................................................... 13 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA..................................................................... 13 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA.................................. 14 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.......................................................... 15 

2.6 INSTRUMENTOS.............................................................................................. 15 

2.7 ANÁLISE DE DADOS........................................................................................ 15 

3. REFERENCIAL TEÓRICO.................................................................................. 16 

3.1 A Cavalaria nas Operações............................................................................... 16 

3.1.1 Tropa de Cavalaria Paraquedista do Exército Espanhol…………………. 16 

3.1.2 Tropa de Cavalaria Paraquedista do Exército Italiano……………………. 18 

3.1.3 Tropa de Cavalaria Paraquedista do Exército Francês ………………….. 21 

3.2 O ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA 23 

3.3 AS OPERAÇÕES CONTINUADAS.................................................................. 25 

3.3.1 Os efeitos das operações continuadas..................................................... 25 

3.3.2 Controle dos Efeitos das Operações Continuadas.................................. 28 

3.3.3 Planejamento e Preparação para o combate continuado………..……… 30 

3.4 CASO HISTÓRICO OPERAÇÃO MARKET GARDEN………........................... 31 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES........................................................................ 33 



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................ 35 

REFERÊNCIAS....................................................................................................... 37 

ANEXO A – An I Operações Continuadas.......................................................... 40 



                                                                                                                         8 
 

 

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 

 

 

1.1.1 Antecedentes do 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. 

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

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

com os novos conceitos doutrinários em vigor. 

 Em síntese, exprimindo a demanda por atualização doutrinária 

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

para norteamento deste trabalho: Quais são as atualizações em manual doutrinário, 

relativas ao Esquadrão de Cavalaria Paraquedista nas Operações Continuadas e 

que se fazem necessárias para a melhor organização e emprego do Esqd C Pqdt 

em proveito das Operações Aeroterrestres (EB70MC-10.217)? 
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1.1.2 Delimitação do Problema 

 

Em face do exposto anteriormente e da demanda por atualização doutrinária 

existente para o Esqd C Pqdt, foi verificado a seguinte problemática de pesquisa: 

Quais são as necessidades de atualizações em manual doutrinário, relativas ao 

Esqd C Pqdt no tocante as operações continuadas?  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

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

Paraquedista foi norteada pelos seguintes objetivos:  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Considerando o objetivo integrador relacionado à confecção do manual EB70-

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

de Cavalaria Paraquedista nas Operações Continuadas, a fim de atualizar sua 

organização e emprego em proveito das Operações Aeroterrestres, apresentando 

uma proposta de atualização harmonizada no formato de capítulo de manual 

doutrinário. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Com o intuito de realizar uma abordagem didática e atingir o objetivo 

integrador exposto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 
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a) Revisar caso histórico relacionado as possibilidades de Emprego 

semelhante a do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista nas Operações 

Continuadas; 

b) analisar o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista nas Operações 

Continuadas, no contexto do emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista; e 

c) apresentar proposta de atualização em relação ao Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista nas Operações Continuadas, com intuito de atender ao objetivo 

integrador. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

Para alcançar os objetivos específicos anteriormente citados, foram 

formuladas as seguintes questões de estudo: 

a) Quais casos históricos podem ser utilizados para analisar o Esquadrão de 

Cavalaria Paraquedista nas Operações Continuadas?  

b) De que maneira as Operações Continuadas influenciam nas capacidades 

de operação do Esqd C Pqdt inserido no contexto das Operações Aeroterrestres 

(EB70MC-10.217)?      

c) Quais são os efeitos das Operações continuadas no que tange a 

capacidade de combatividade dos Integrantes do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista?    

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

  

 

Passaram-se 27 anos, após a criação da Instrução Provisória IP-33 O 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista e a Doutrina Militar Terrestre sofreu 

modificações, por diversos motivos, como a utilização de meios Cibernéticos em 

conluio com as operações, e outros fatores como a evolução das capacidades dos 

meios de emprego Militar (MEM), particularmente dos meios optrônicos e termais, o 
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qual deram a capacidade de combater durante o período de ausência de 

luminosidade com eficácia. 

Em virtude dessa capacidade de combate continuado durante o período 

noturno, há a necessidade de ter incluída na doutrina de Emprego do Esqd C Pqdt, a 

doutrina de Operações Continuadas. 

Para tanto, o Trabalho buscou direcionar aos Militares tomadores de 

decisões, almejando evidenciar nos casos históricos, as possibilidades e limitações 

e capacidades das tropas em Operações Aeroterrestres, particularmente na Op 

Market Garden, uma operação realizada pelos Aliados durante a Segunda Grande 

Guerra. 

Dessa forma, à luz da Doutrina Militar Terrestre existente, e da análise de 

manuais de exércitos estrangeiros, tendeu-se direcionar o planejamento dos 

tomadores de decisão de modo a maximizar as capacidades da SU paraquedista 

durante as operações continuadas, visando a mitigar os efeitos e consequências de 

tal tipo de operação. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

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 

fechamento inicial das fontes. Neste contexto, foram buscados, nos manuais do 

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

para a revisão da literatura. Dentre os outros Exércitos, destaca-se o estudo da 

Brigada Stryker uma vez que a referida Grande unidade do Exército Americano, 

possui um Esquadrão de Cavalaria, que possui uma gama de possibilidades de 

emprego, que comparado com as possibilidades do Esqd C Pqdt assemelham-se.  
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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. 

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 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. 

Finalizando o processo, no capítulo dos resultados, foram apresentados os 

trechos referentes aos capítulos previstos para o manual, seguindo as orientações 

contidos nos capítulos IV e V do EB-10-IG-10.222 — Instruções Gerais para 

Publicações Padronizadas do Exército (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2011). 

 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 

O Objeto formal de estudo será as operações continuadas e seus efeitos sob 

os integrantes no Esqd C Pqdt, bem como o modos operantes de atuação desta 

subunidade no que tange seu emprego neste tipo de operação. 

 Para tanto, serão consideradas como variáveis dependentes, a finalidade das 

Operações continuadas, a forma de combater e, por fim, a doutrina de emprego do 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista.  

Como variáveis independentes, será estabelecido método de planejamento das 

operações continuadas a fim de dirimir suas consequências e manter eficácia na 

forma de combater.  
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Para atingi-lo, foram consideradas como variáveis dependentes, em primeiro 

plano, a missão a ser cumprida e a doutrina de emprego do Esqd C Pqdt. Em 

segundo plano, foram consideradas  as considerações civis, principalmente no que 

diz respeito a efeitos colaterais. 

Como variáveis independentes, foi estabelecido o atendimento dos 

fundamentos das operações desenvolvidas, as capacidades operativas como 

finalidade de obter subsídios para o êxito em uma operação. 

 

 

2.2 AMOSTRA 

 

 

A amostra para desenvolvimento teve como elemento inicial o Manual de 

Campanha EB70-MC-10.223 – OPERAÇÕES (COMANDO DE OPERAÇÕES 

TERRESTRES, 2017a) e o EB70-MC-10.354 — Regimento de Cavalaria 

Mecanizado (COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES, 2020). A pesquisa 

restringiu-se a produções acadêmicas sobre o referido tema e casos históricos. 

 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

Quanto à forma de abordagem, foi realizado um trabalho de pesquisa 

qualitativa, com caráter de investigação explicativa e exploratória. Sobre critérios de 

investigação explicativa, o objetivo foi esclarecer as possibilidades de atuação em 

um combate continuado, seus efeitos e as possibilidades de diminuir tal 

consequência, de forma a contribuir para o sucesso do Esqd C Pqdt na execução de 

tal tipo de operação. Já o caráter exploratório se justifica a ausência de estudos 

relacionados ao tema em questão em tropas aeroterrestres e ainda, a escassez de 

desse tipo de doutrina para tropas com semelhança de emprego da subunidade. As 

fundamentações teóricas foram baseadas em manuais da Doutrina Militar Terrestre, 

em materiais publicados e em alguns casos históricos. Esclarecendo, assim, de 

forma didática o objeto de estudo. 
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2.4 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O conteúdo exposto foi obtido a partir de sites eletrônicos, observando-se a 

precedência, através da busca por palavras-chave como “paraquedista”, “cavalaria”, 

“operações continuadas, “estresse em combate” e “fadiga em combate”. 

Também foram utilizadas diferentes edições dos Manuais de Campanha da F 

Ter, além de artigos, monografias e revistas militares, todos com relação ao 

emprego de tropas aeroterrestre ou Cavalaria.  

Como estrutura doutrinária, foram consultados os seguintes manuais: 

EB-MF-1-0.102 — Doutrina Militar Terrestre (ESTADO-MAIOR DO 

EXÉRCITO, 2019) e o EB20-MF-03.109 — Glossário de Termos e Expressões para 

Uso no Exército (ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2018), em 1º nível. EB70-MC-

10.223 — Operações (COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES, 2017), EB70-

MC-10.217 — Operações Aeroterrestres (COMANDO DE OPERAÇÕES 

TERRESTRES, 2017), EB70-MC-10.102 - Operações Ofensivas e Defensivas 

(COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES, 2019), EB 70-MC-10.222 – A 

Cavalaria nas Operações (COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES, 2018) e o 

C 7-20 - Batalhões de Infantaria (ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2003), em 2º 

nível. E, em 3º nível, o EB 70-MC-10.309 – Brigada de Cavalaria Mecanizada 

(COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES, 2019), EB 70-MC-10.354 – 

Regimento de Cavalaria Mecanizado (COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES, 

2020), o C 2-36 – Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (ESTADO-MAIOR DO 

EXÉRCITO, 1982) e a IP 2-33 – Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (ESTADO-

MAIOR DO EXÉRCITO, 1994). 

Foram consultadas, também, fontes estrangeiras, que se fizeram necessárias 

a esta pesquisa: UNITED STATES OF AMERICA, Department Of Army. FM 3-21 

The stryker brigade combat, 2015; ESPAÑA, Ejercito. P4-100 Empleo de la bandera 

de infatería paracadista,2019;UNITED STATES OF AMERICA, Department Of Army. 

FM 3-99 Airborne and Air Assault Operations, 2015; ARMÉE FRANÇAISE, Ministère 

Des Armées. Règlement interarmées sur la mise à terre des troupes aéroportées 

(Livret 1/2), 2013; ARMÉE FRANÇAISE, Ministère Des Armées. Règlement 

interarmées sur la mise à terre des troupes aéroportées (Livret 2/2), 2013. 
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2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

    

 

 

  

 

  

  

    

 

  

  

 

 

 

O instrumento utilizado foi a pesquisa documental. O conteúdo partiu de 

estudos acadêmicos, publicações elaboradas pelo Comando de Operações 

Terrestres, estudos de caso, e análises de publicações estrangeiras, que 

proporcionaram maior entendimento ao assunto. 

 

 

2.7 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

 Em virtude da escassez de fontes de consulta e de dados a serem 

considerados pertinentes o critério de análise adotado é o qualitativo. Portanto a da 

análise desses dados, a fim de mitigar a ausência de doutrina de emprego da 

  A  IP  2-33 — Esqd  C  Pqdt  (ESTADO-MAIOR  DO  EXÉRCITO,  1994) foi 

utilizada com a intenção de compreender como era a doutrina e emprego do Esqd C 

Pqdt.

  Após  este  estudo, foram  consultados os manuais, recentemente  publicados,

como o  EB  70-MC-10.354  Regimento  de  Cavalaria  Mecanizado(  BRASIL,  2020)  e 

EB 70-MC-10.309 Brigada de Cavalaria Mecanizada (BRASIL,2019), além de fontes 

estrangeiras e estudos de caso, a fim de relacionar o tema às atividades das tropas 

aerotransportadas, Cavalaria  paraquedista  e Op  Aet. Devido escassez de  material 

publicado, ficou  evidenciada  a  dificuldade  em  fontes, principalmente pela  natureza 

peculiar da tropa em estudo e o tipo de operação em estudo.

  O estudo  de  casos  históricos também  foi pautado  nesta pesquisa,  a  fim  de 

nortear  a  capacidade combativa  de  tropas  em  tal  tipo  de  operação  e  comparar o 

suporte  doutrinário  nacional com os de  exércitos  que  estiveram  em  situações  reais 

de emprego.

2.6 INSTRUMENTOS
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referida SU, iremos direcionar o o estudo para fontes  encontradas na doutrina 

nacional de emprego, que assemelham-se emprego do esquadrão de cavalaria 

paraquedista. 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

No transcorrer da evolução do combate houve-se a necessidade de ser 

levantado os aspectos relativos ao emprego de tropas buscando manter o contato 

cerrado sob o inimigo, a fim de manter a impulsão em uma investida contra a força 

adversa, mesmo em que pese a degradação do militar, e o resultado desse esforço. 

A fim de possibilitar uma gama maior de possibilidades para a doutrina foi 

realizada a consulta a manuais doutrinários de tropas sobre rodas americanas, que 

possuem semelhança no organograma, nas possibilidades e capacidades de 

emprego. Além disso foi também consultado, manuais doutrinários dos exércitos 

espanhol e francês. 

 

 

3.1 TROPAS DE CAVALARIA PARAQUEDISTAS DE NAÇÕES AMIGAS E SUAS 

POSSIBILIDADES DE EMPREGO NO COMBATE CONTINUADO 

 

 

3.1.1 Tropa de Cavalaria Paraquedista do Exército Espanhol 

 

 

Conforme Simal, José Mª Iñigo (2021, p.43) aborda, o  exército espanhol, 

possui diversas participações em operações de combate nos tempos atuais, em 

especial o emprego de uma tropa que se assemelha em doutrina, meios e 

composição, a tropa da Brigada de Cavalaria Castillejos II, especializada em 

Reconhecimento e segurança, ainda com força de emprego de uma cavalaria sobre 

rodas. Pode-se observar, devido a evolução dos conflitos com a necessidade de 

uma tropa a realizar uma primeira intervenção, o Exército Espanhol determinou 

como tropa de pronta resposta a BIPAC - Bandera de Infantería Paracaidista, 
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entretanto após emprego em operações no Afeganistão e no Líbano, viu-se a 

necessidade de integrar uma tropa com grande mobilidade e potência de fogo, aptas 

a realizarem operações de reconhecimento. 

 Ainda segundo Simal, José Mª Iñigo (2021, p.43), com a experiencia e 

lições apreendidas destes conflitos, pois foi observado que a guerra não era mais 

um combate linear, em janeiro de 2016 o Chefe do Estado maior daquele Exército 

emitiu uma Instrução, documento semelhante a uma portaria emitida pelo Estado 

Maior do Exército, o qual determina em emprego conjunto de uma tropa de 

Cavalaria Mecanizada e a BIPAC. Para tanto foi determinada que uma Unidade de 

Cavalaria, o Regimento Lusitânia, iria compor uma “Força-Tarefa”, junto aos 

elementos da BIPAC, seja operando centralizada, ou até mesmo em Grupos, junto 

aos Elementos de Combate. Pois a necessidade de informação do teatro de 

Operações, é de fundamental importância para a tomada de decisão do 

Comandante, sem esta consciência situacional, o Comando Operativo, 

independente do Escalão poderá ser cerceado da liberdade de ação  e 

capacidade de resposta efetiva. 

 Assim, como no Exército Brasileiro, há esse emprego conjunto entre as 

Tropas do Regimento Lusitânia e a BIPAC, entretanto, também não há uma doutrina 

de emprego, nem tão pouco quanto aos meios, possibilidades e composição desta 

tropa algo que possa nortear a tropa de Cavalaria. 

 Em setembro de 2019, de acordo com a publicação ESPANHA, revista 

del Ejercito (2019) ocorreu o primeiro seminário de Cavalaria Paraquedista, na sede 

Principal da Brigada de Infantaria Paraquedista, com a finalidade de obter 

possibilidades para nortear o emprego das tropas de Cavalaria, para atualizações de 

seus materiais de emprego militar (MEM) e de quadro de pessoal. 

 Conforme SIMAL, José Mª Iñigo(2021) aborda em seu artigo, a 

proposta das possibilidades de emprego das tropas de cavalaria Paraquedista, 

como: realizar reconhecimento de eixo, zona e objetivo, compor uma força de 

segurança, capaz de realizar ações de flanco guarda, vanguarda e retaguarda. 

Ainda através de suas possibilidades como mobilidade, potência de fogo e ação de 

choque, realizar ações que sejam preponderantes dentro dos fatores das decisões, 

uma tropa com essas características, ou então poderá ser empregada, também 

como uma reserva nessas determinadas posições. Ainda em ações de apoio as 

tropas de forças Especiais. 
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 Ainda, o autor busca salientar quanto a composição dos meios atuais 

que giram entorno de Veículos Blindados de Transporte de Pessoal e Caça-tanques, 

entretanto de pouca mobilidade. Para tanto fruto do simpósio foi proposta uma nova 

composição e seu organograma (figura 1), a fim de atender as demandas das 

possibilidades de emprego das tropas, e ainda, caso o transporte aeroterrestre não 

aconteça por motivo de força maior, há possibilidade de ter uma tropa transportável. 

 

 

            Figura 1 – Organograma da proposta de atualização do Grupo (BRI VI) 
  Fonte: Nuestra Caballería Paracaidista. Ejército: de tierra español, n. 958, p. 55, 2021) 

 

 

3.1.2 Tropa de Cavalaria Paraquedista do Exército Italiano 

 

 

No contexto do Exército Italiano, após verificar a necessidade de ter uma 

tropa de emprego imediato, a Grande Unidade Paraquedista, chamada de Brigada 

Folgore, foi incorporada a sua composição um Regimento de cavalaria, sendo esta, 

a tropa designada para estar em condições do referido emprego, sendo assim seu 

organograma semelhante com a tropa Espanhola.  

Com missões de Reconhecimento, Segurança de cabeça de ponte e 

utilizando sua alta mobilidade, O Regimento de Cavalaria Savoia, um dos mais 

tradicionais do Exército Italiano, é organizado em dois escalões: O ligeiro e o médio. 
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O escalão médio é composto por um esquadrão somente com veículos 

blindados sobre rodas, centauro (figura 2), e seu principal emprego é em ações de 

reconhecimento, seguridade e reconhecimento. (ESPANHA,2021). 

 

Figura 2 – Veículo sobre Rodas Centauro 
Fonte: Nuestra Caballería Paracaidista. Ejército: de tierra español, n. 958, p. 55, 2021) 

  

O Escalão Ligeiro é composto por dois esquadrões, e tem missões de 

reconhecimento e a possibilidade de suas viaturas serem lançadas por aeronaves 

ou ocorrer o assalto aeroterrestre. Para cumprir essas missões mais dinâmicas e 

que necessitam de alta mobilidade as SU Italianas possuem orgânicas a sua 

composição de meios as viaturas LMV Lince 2 versão VERT (figura 3) e AMP. 

(ITALIA,2018). 
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Figura 3 – Vtr Bld Leve – LINCE 2 VERT 
Fonte: Nuestra Caballería Paracaidista. Ejército: de tierra español, n. 958, p. 55, 2021) 

 

Com essa estrutura em sua composição (Figura 4) o regimento Savoia, 

possui condições de mesclar esses escalões de acordo com a natureza da 

operação. Portanto proporcionando mobilidade, potência de fogo e ação de choque 

a Brigada de pronta intervenção, (ESPANHA, 2021). 

 

 

Figura 4 – Organização do regimento Savóia 
Fonte: Nuestra Caballería Paracaidista. Ejército: de tierra español, n. 958, p. 55, 2021) 
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3.1.3 Tropa de Cavalaria Paraquedista do Exército Francês 

 

 

Segundo o ARMÉE FRANÇAISE, Ministère Des Armées. Règlement 

interarmées sur la mise à terre des troupes aéroportées (Livret 1/2), (2013)  A tropa 

de cavalaria Paraquedista pertencente a nação Francesa é o 1º Régiment Hussard 

Parachutiste (1º RHP), o qual compõe uma força de emprego estratégico de rápida 

intervenção. Sendo uma das precursoras nessa composição o Regimento está 

enquadrado desde 1943 a Brigada de Paraquedista. 

Sua organização consiste em cinco subunidades de cavalaria e uma SU de 

Comando, Apoio e outras atividades. Dentre esses esquadrões há uma subdivisão 

entre eles por escalões, sendo dividido da seguinte maneira: Escalão Ligeiro, 

composto por duas subunidades mobiliadas com viaturas blindadas leve e veículos 

blindados sobre rodas (VBR) AMX-10RC (Figura 5) e o ERC-90 (Figura 6), 

proporcionando proteção blindada e potência de fogo. 

 

 

Figura 5 – AMX-10RC  
Fonte: Nuestra Caballería Paracaidista. Ejército: de tierra español, n. 958, p. 55, 2021) 
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 Figura 6 – VBL ERC- 90 
 Fonte: Nuestra Caballería Paracaidista. Ejército: de tierra español, n. 958, p. 55, 2021) 

 

Segundo FRANÇA (2013), possui dois esquadrões Ligeiros, para realizar 

ações de reconhecimento, são dotadas de VBL com Armas Anti-carros, possuindo 

condições de serem transportados e lançados por aeronave. Proporcionando alta 

mobilidade tática, potência de fogo.  

Sendo assim o 1° RHP possui um organograma (figura 06) de 5 esquadrões 

capazes de cumprir missões de diferentes naturezas, devido aos seus escalões 

podendo ser empregados em diversas frentes, e com diferentes composições de 

acordo com a necessidade de emprego.  
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Figura 7 – organograma do 1° Regimento de Cavalaria Paraquedista Francês 
Fonte: Nuestra Caballería Paracaidista. Ejército: de tierra español, n. 958, p. 56, 2021) 

 

 

3.2 O ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA  

 

 

Conforme a IP-33, Instrução Provisória do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista (1993), o Esqd C Pqdt possui as mesmas condições e emprego de 

uma SU de cavalaria Mecanizada, portanto sendo capaz de realizar operações de 

reconhecimento e segurança, em sua forma ideal, para tanto seu organograma e 

suas possibilidades devam ser moldadas para esse tipo de operação. 

Seu organograma atual, (Figura 08) é subdivido em  3 pelotões C Mec , um 

Pel de Comando e Apoio e a Seção de Comando. 
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Figura 8 – organograma do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 
Fonte: 1º Esqd C Pqdt, com base na sua dotação orgânica 

 

Conforme BRASIL (1993), a subunidade reúne condições de serem lançadas 

em proveito da Brigada de Infantaria Paraquedista, atuando como SU isolada, ou 

passando em reforço seus pelotões aos Batalhões de Infantaria Paraquedista, para 

compor Força- Tarefa nível SU. 

Segundo a IP 2-33 (BRASIL,1993), a subunidade possui características como 

mobilidade e flexibilidade, aliadas à capacidade de sobrevoar obstáculos e 

resistências interpostas, e um constante estado de prontidão, ao ponto de projetar a 

sua capacidade de atuar em qualquer parte do território nacional. a Bda Inf Pqdt é 

subordinada ao Comando de Operações Terrestres (COTER) e compõe as Forças 

de Emprego Estratégico do Exército Brasileiro. É integrante do Sistema de Prontidão 

Operacional da Força Terrestre (SISPRON), que visa manter a capacidade operativa 

de pronta resposta em todo território nacional. 
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3.3 AS OPERAÇÕES CONTINUADAS 

 

 

Segundo o manual EB70-MC-10.354 – Regimento de Cavalaria Mecanizado 

(BRASIL,2020) as operações continuadas têm como finalidade manter contato com 

inimigo cerrado, impondo ações a fim de pressioná-lo. A constância dessa forma de 

operar, sem perder a efetividade no combate, levará ao êxito no combate. Para tanto 

deve ocorrer a preparação física e psicológica, pois a ausência desses preceitos 

poderá levar o combatente a desgaste físico, problemas físicos e mentais, pois a 

ausência de sono prejudica o discernimento de atividades simples e ainda a 

capacidade física e motora do militar diminui de acordo com a privação de sono. 

Ainda conforme o mesmo manual, a unidade de Cavalaria possui em sua 

constituição três subunidades mecanizadas e um esquadrão de Comando e Apoio. 

Está apto a realizar diversas ações táticas, dentre elas:  Cobrir, Proteger, Vigiar e 

Reconhecer, como ações táticas ideais; Atacar, Realizar Reconhecimento em Força 

e Aproveitamento do Êxito somente contra adversário similar e defender, como uma 

ação tática a ser executada com dificuldade, para tanto devendo ser executada 

somente em extrema necessidade. 

Segundo a Instrução provisória do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 

(BRASIL,1993), a SU está propensa a realizar as mesmas ações táticas que um 

esquadrão de cavalaria Mecanizado, sendo assim uma doutrina nacional o qual se 

pode utilizar para nortear as operações continuadas de tal fração. 

 

 

3.3.1 Os efeitos das operações continuadas  

 

 

Segundo Belenky (1987), a aplicação das novas tecnologias aliadas as 

condições meteorológicas, permitiram um combate diuturno. Esta forma de combate, 

ao ser utilizada por um longo período acarreta degradação física e mental do 

combatente. Ainda há de salientar, também, o fato da necessidade de descanso 

após o período combatido nesse tipo de operação, sendo assim o combatente tendo 
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que se ausentar das operações durante o período destinado a recompor suas 

energias. 

Quanto aos efeitos físicos da privação de sono, Martin, Bender, & Chen 

(1986), afirma que ficar acordado por longo período de tempos, causa prejuízo no 

raciocínio e uma redução no estado de alerta, em virtude de  ausência situacional, 

um tipo de estado mental que  por períodos curtos, os quais variam de 1 a 10 

segundos, o indivíduo perde a noção das atividades do entorno, e  faz com que, por 

exemplo, em uma situação de vigilância ou ocupando um posto de escuta, o militar 

deixe de cumprir com alguma atribuição. Além dessa ausência, há também a perda 

de humor e irritabilidade, causando desafetos e prejudicando nas ações que 

necessitam de apoio. Além disso a queda do desempenho físico afeta também o 

moral da tropa. 

Thorne Babkoff (1985), realizou um estudo a respeito de quanto a capacidade 

de raciocínio e atenção de militares estando em situação de privação de sono era 

prejudicada. O Estudo deu-se da seguinte maneira: os militares iriam ficar 72 horas 

privados de sono, e de 30 em 30 minutos foram realizados testes a fim de verificar a 

capacidade. Dentre esses testes havia diversas tarefas desde simples como 

desenhar quadrados e círculos, realizar operações matemáticas e até tarefas mais 

complexas com processamento verbal. Após a compilação dos dados da pesquisa 

foi verificado que a diminuição do bom humor, motivação e iniciativa era 

concomitante com o desempenho cognitivo nas realizações das tarefas e resultados 

delas, sendo assim deteriorando-se equiparadamente. Ainda ao final das 72 horas 

de privação de sono o desempenho na realização das tarefas teve uma perda de 

92%, quando comparado ao primeiro teste realizado. 

Conforme o manual da Brigada Stryker (2003), após a primeira jornada no 

combate sem dormir, ocorre uma deterioração no desempenho em atividades 

recentemente aprendidas, atividades monótonas e estáticas e as ações de vigilância 

são prejudicadas. Após as 48 horas de privação do sono, as atividades começam a 

serem executadas com dificuldade, mas principalmente no que tange a capacidade 

de raciocínio, de registrar e compreender informações ocorre uma degradação 

acentuada desse tipo de necessidade. Após 3 jornadas sem dormir o rendimento do 

militar para qualquer tipo de atividade chega ter uma perda de até 50%, quando 

comparado realizando em condições normais. O manual afirma ainda que de 3 a 4 

dias é o limite de tempo que um militar pode ficar sem dormir e combatendo, ou 
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realizando atividade física e mental, pois nesse período há probabilidade de 

acontecer de ter ilusões visuais. 

Ainda conforme manual da Brigada Stryker (2003), o combate continuado 

proporciona ao militar a perda de confiança em suas ações, depressão, transtornos 

como pânico, congelamento no teatro de operações, perda de habilidades e 

acurácia, e pôr fim a insônia. 

De acordo com o manual do Regimento de Cavalaria Mecanizado (2020), um 

dos efeitos do combate continuado é a fadiga, o qual pode acarretar 

comportamentos inesperados e fora da realidade, ausência do discernimento do que 

está acontecendo, perda da capacidade de raciocino e do emprego da pronta 

resposta. Nas ações de reconhecimento, este tipo de atividade tem um agravamento 

pois as Necessidade de Inteligência, podem ser levantadas com certa imprecisão, 

tendenciando para o exagero das deficiências de nossas tropas e em contrapartida o 

aumento das capacidades do inimigo, em virtude dessa desinformação pode 

acarretar uma tomada de decisão errada por parte do escalão superior.  

Quanto a deficiência, o manual abordam a degradação do combatente 

individual, por horas de combate continuado, sendo após as primeiras 14 horas de 

combate o primeiro nível de degradação, onde é aferido o início da degradação em 

combate. Posteriormente, foi aferido em 22 horas de combate sem cessar, um 

percentual alto de deficiência em combate. Após 2 e ½ jornadas de combate 

ininterrupto, ações táticas como vigiar, monitorar, reconhecer já estão com déficit de 

eficiência altíssimo, sendo assim cumprindo as missões com grandes restrições. Por 

fim, ao final de 4 jornadas de combate ininterrupto é findado a capacidade do 

combatente em operar em condições julgadas efetivas, para tanto necessitando um 

descanso. (BRASIL,2020). 

De acordo com o manual da Brigada Stryker (2003), o combatente em 

operações continuadas, apresenta sintomas que retratam essa perda de efetividade 

em operações continuadas, são eles:  olhar vago, dificuldade em falar, pele pálida, 

olhos vermelhos, mudança de humor, irritabilidade, perda de interesse em atividades 

periféricas de sua posição, esquecimento, delírio, dificuldade em executar tarefas 

rotineiras, falta de concentração. 

Enquanto o Manual do R C Mec cita além desses fatores outros elencados: 
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    Para tanto são caracterizados como efeitos da fadiga  o Tempo de reação 

mais lento; aumento do tempo necessário para a realização de uma tarefa 

conhecida e rotineira; dificuldade na execução de tarefas que exigem 

precisão (locação de coordenadas, codificação e decodificação de 

mensagens cifradas); decréscimo da memória para fatos ocorridos 

recentemente; deterioração da velocidade de aprendizagem; maior 

ocorrência de erros por omissão do que por ação; lapsos de atenção; 

decréscimo da capacidade de decodificar dados e de raciocínio lógico; 

decréscimo da capacidade de articulação de mensagens (comunicação); 

mudanças significativas de temperamento (depressão, raiva, irritação etc.); 

e desempenho funcional irregular.(BRASIL,2020,p.B-2). 

 

Em virtude, desses efeitos, é necessária uma verificação das condições 

sanitárias dos elementos em situação de combate continuado. Conforme BRASIL 

(2020, p.B-7) é responsabilidade dos comandantes em todos os escalões 

verificarem as condições físicas e psicológicas de seus subordinados, analisando a 

degradação acometida a cada um e realizando um estudo situacional de eficiência 

do subordinado, para tanto deve-se conhecer seu subordinado e saber identificar os 

sintomas da fadiga e do stress em combate continuado, para tanto tomar 

providencias a fim de mitigar os sintomas das operações continuadas. 

Conforme ESTADOS UNIDOS (2003), é de responsabilidade não só de seus 

superiores, também como dos pares a identificação dos efeitos do combate 

continuado nos militares. Além disso o manual aborda também a necessidade de 

verificação por parte da equipe médica, desde o atendente pré-hospitalar (APH), até 

pela equipe médica. Ainda os comandantes de todos os escalões devem manter 

seus superiores hierárquicos atualizados em tempo real da situação de seus 

subordinados. 

 

 

3.3.2 Controle dos Efeitos das Operações Continuadas 

 

 

Conforme BRASIL (2020) afirma, o estresse operacional e a ausência de 

condições físicas para combater são os efeitos mais comuns acometidos aos 

militares em operações continuadas. Para tanto, devem-se desenvolver medidas 

para mitigar e controlar os efeitos 
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Verificar seguidamente o estado sanitário de seus subordinados (O S-1 

deve planejar verificações e inspeções sempre que possível). Zelar para 

que todos mantenham um elevado padrão de higidez física (o S-3 e os Cmt 

SU devem planejar atividades físicas sempre que possível). Desenvolver 

um bom ambiente de trabalho na fração (moral elevado e camaradagem). 

Desenvolver confiança e respeito mútuo entre todos os integrantes da 

fração.  Expor, de forma franca e realista, os efeitos da fadiga e do estresse 

nos treinamentos da tropa para o combate continuado (O S-1, o S-3 e os 

Cmt SU devem planejar palestras sobre o assunto sempre que 

conveniente). Fomentar a coesão da sua fração/seção (Os Cmt em todos os 

níveis devem sempre estar atentos ao moral e o espírito de corpo). 

Remover rapidamente todos os fatores estressantes desnecessários do 

treinamento, que estiverem ao seu alcance, do trabalho diário na fração. 

Garantir a correta execução do plano de sono da fração ou promover 

descanso adequado sempre que a situação tática permitir (o SCmt é o 

responsável pelo fiel cumprimento desse plano nas seções do EM, inclusive 

pelo Cmt RC Mec. Deve supervisionar, também, a sua execução pelas SU). 

Incluir o tema nas análises pós-ação da fração. Conhecer a carga de 

estresse a que seus subordinados estão submetidos. Conhecer os indícios 

da fadiga e do estresse de combate e como tratar os militares atingidos (o 

S-3 deve programar palestras e instruções para que esse conhecimento 

seja difundido aos Ch Seç EM e Cmt SU). Procurar facilitar o acesso de 

seus subordinados ao aconselhamento espiritual do capelão sempre que 

possível (O Cmt RC Mec deve verificar com a Bda/DE a possibilidade do 

apoio religioso do capelão à sua tropa e determinar que esses eventos 

sejam programados pelo S-3). Solicitar que os militares afastados por 

motivo de fadiga ou estresse operacional, após recuperados ou tratados, 

sejam reintegrados à sua seção, fração, pelotão, subunidade ou unidade. 

Procurar informar-se com o pessoal de saúde sobre o tratamento de seus 

subordinados e como proceder na reintegração deles. Não permitir que o 

militar atingido por fadiga ou estresse de combate retorne às suas 

atividades plenas na seção, fração, pelotão, subunidade ou na unidade, 

antes de estar completamente curado ou restabelecido. A fadiga ou 

estresse mal curados podem causar complicações sérias e de dificil 

recuperação (BRASIL,2020, p.B-7). 

 

Ainda no manual Brigada Stryker (2003) cita como forma de evitar os efeitos, 

a questão do planejamento de treinamento, por parte dos comandantes de fração, 

cuja forma de treinar é buscar a similaridade com o combate continuado real, quiçá 
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empregando em condições ainda mais severas, a fim de preparar o combatente para 

as situações e poder fazer um estudo das condições fisiológicas de cada 

subordinado. 

 

 

3.3.3 Planejamento e Preparação para o combate continuado 

 

 

 A forma de combater continuadamente é a chave para o sucesso em uma 

operação, para tanto deve ser planejada minuciosamente, a fim de obter condições 

mínimas necessárias ao êxito. Portanto deve ser realizada uma judiciosa preparação 

para tal forma de combate. 

 Conforme BRASIL (2020) o planejamento deve levar em conta as jornadas 

diurnas e noturnas, quanto de horas dentre essas jornadas o soldado está 

acostumado a combater. Em virtude desses fatores, terá uma análise sumária das 

possibilidades da tropa, se a mudança de ritmo de operações terá um grande 

impacto ou não aquela tropa. 

 Ainda como um fator de planejamento, deve-se levar em conta o tempo 

necessário para um descanso do militar em operação continuada, para tanto a cada 

36 ou 48 horas de combate continuado ininterruptas, deverá ser proporcionado 12 

horas de sono ou de descanso, para então depois retornar as atividades com 

eficiência normal. Se houve a necessidade de prolongar as operações continuadas 

por um período superior a 72 horas deverá ser provido 2 a 3 dias de descanso para 

o combatente retemperar suas energias e voltar ao estado normal de combatividade. 

Para tanto, além de proporcionar o descanso de seus subordinados os 

comandantes, nos diversos níveis, deverão evitar o combate continuado, buscando 

o descanso e delegando missões, pois em virtude de responsabilidade e 

necessidade de ter uma consciência situacional correta, deverá estar lucido e em 

condições de discernir corretamente as possibilidades, culminando em uma correta 

tomada de decisão 

Enquanto ESTADOS UNIDOS (2003) aborda a forma de planejamento do 

sono de 4 horas por dia é o ideal a se manter durante as semanas mais intensas de 

combate, sendo que após 48 ou 72 horas de combate, deverá ser proporcionado ao 

combatente 10 horas de sono ininterruptas para poder retornar as atividades. 
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 Para a preparação da tropa os R C Mec utilizam Níveis de prontidão, o 

qual proporcionam a unidade estar em condições de realizar determinada tarefa em 

curto período conforme (BRASIL,2020, p.B-5): 
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ã
o

 

NP-1 NP-2 NP-3 NP-4 

Imediato 15 
minutos 

30 
minutos 

60 minutos 

 
 

Alerta TOTAL Rgt pronto 
para se mover e combater. 

 
 

Alerta TOTAL 
Rgt pronto para 

combater. 

 
 
 

Alerta 
REDUZIDO. 

 
 
 

Alerta MÍNIMO. 

 

A

ti
v
id

a
d

e
s
 

- Guarnições em seus 
postos. 
- Todos os sistemas 
operativos  e 

setores de vigilância 
cobertos. 
- Manter a 

disciplina de Com e 
Luzes. 
- Atenção quanto às medidas 
ativas e passivas de DAAe e 
contra U de Rec inimiga. 
- Armamento em condições de 
ser empregado. 
- Motores ligados. 

 
- Pode desembarcar 
1 homem por vez. 
- Os sistemas 

devem ser 
checados. 
Setores 

de Vig cobertos por 
pelo menos 1 
homem. 
- GU em seus 
postos. 
- Rádio na escuta. 
- Medidas passivas 
de DAAe e contra U 
de Rec inimiga. 
- Armamento 
alimentado. 

- Guarnições podem 
desembarcar e 
permanecer ao lado 
da viatura. 
- 1 homem deve 
permanecer na 
escuta e Vig. 
- Redes de 

camuflage
m estendidas. 
- Plano de trabalho e 
descanso de 50%. 
- Medidas passivas 
de DAAe e contra U 
de Rec Inimiga. 
- Sistema fora de 
operação. 
- Armt em Seg. 

- Guarnições 
desembarcadas. 
- 1 homem deve 
permanecer na escuta e 
Vig. 
- Redes de camufla- gem 
estendidas. 
- Máximo de 
equipamento embarcado. 
- Atividades de Mnt e 
repouso. 
- Medidas passivas de 
DAAe e contra U de Rec 
inimiga. 
- Sistema fora de 
operação. 
- Armt em Seg. 
- Atv Adm e Log. 

 

O
b

s
e
rv

a
ç
õ

e
s
 

 
 
 
 
 

- Contato é iminente. 
- Início das ações. 

- Durante os altos 
breves nas 
marchas, não se 
prevê contato. 
- A atividade princi- 
pal é o apresta- 
mento e segurança 
da U, com a finali- 
dade de manter e 
alcançar o Nível 1. 
- Atividades Log e 
administrativas por 
turnos, não exce- 

dendo 1/3 
da U. 

 
 

- Realizam-se 
atividades 
administrativas e 
logísticas. 
- Em altos 

prolongado
s. 
- Não se prevê 
contato. 

 
 
 
 
 
 

- Durante o 
repouso. 

Figura 9 – Níveis de prontidão do R C Mec. 
Fonte: EB 70-MC-10.354 - Regimento de Cavalaria Mecanizado (BRASIL;2020) 

 

 

3.4 CASO HISTÓRICO OPERAÇÃO MARKET GARDEN 

 

A referida operação foi escolhida pelo Comandante Supremo das Forças de 

coalisão, Eisenhower, dentre diversas propostas de ataque. A finalidade dentre 

todas elas eram a mesma, encerrar o conflito bélico mundial, que já perdurava por 

mais de cinco anos. 
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  A manobra  escolhida  foi  idealizada  pelo  Marechal  Montgomery,  e  consistia 

em  uma  divisão  de  ações  táticas  a  serem  realizadas  por  tropas  de  natureza 

distintas: A operação Market,  realizada  por  tropas  aerotransportadas,  e  a  operação 

Garden  por  tropas  através terra. A  operação  tinha  como  o  estado  final  desejado a 

conquista  de  cinco  cabeças  de  ponte  aéreas  em  território dos  Países  Baixos, por 

parte das tropas paraquedistas, a fim de garantir a passagem das tropas Britânicas.

Enquanto a operação Garden consistia em realizar uma operação de Junção com as 

tropas  aerotransportadas,  conquistando  a Região de  Arnhem,  ainda  tendo  um 

estado final desejado de estar em condições de prosseguir nas ações em direção a 

território  Alemão,  especificadamente  a  região  do  Vale  do  Ruhr. (DINIZ GUERRA,

2020).

            Entretanto não foi alcançado o estado final desejado, pois a inteligência não  

realizou  a  correta  análise  das  linhas  de  ação,  do  efetivo  e  condições  de 

empregabilidade do Exército Alemão. Além disso houve atrasos nas ações, ausência 

de uma  comunicação  ampla,  concatenando  para  uma  ausência  por  parte  do 

comando e controle do alto comando da operação.

     Esses  equívocos, propiciaram  um  isolamento  das  tropas aeroterrestres,

no que tange ao apoio logístico, fazendo com que as tropas combatessem sem um 

ressuprimento logístico. (DINIZ GUERRA, 2020).

    Quanto   ao   combate continuado,  mesmo depois   de   diversos  

contratempos,  a  vontade  inquebrantável  de  chegar  até Arnhem,  por  parte  do 30º

Corpo de  Exército Britânico, o  qual  estava  a  realizar  a  Operação Garden,  o fez 

conseguir  reorganizar e  buscar o  objetivo,  sofrendo  uma  enorme pressão da  Tropa

Alemã  que realiza  contra-ataques. Ainda, não obstante  as tropas paraquedistas 

inglesas,  mantiveram  a  posição por  mais  de  8  jornadas,  em  condições 

desfavoráveis,  pois  não  havia  apoio  de  ressuprimento  e  tão  pouco  reforços  de 

tropas. Portanto além de demonstrar bravura, os soldados Britânicos, demonstraram 

a  capacidade  de  combater em  ritmo de  operações  continuadas, ou  seja,  sob  forte 

pressão do inimigo, com jornadas curtas de sono, ou até mesmo sem dormir durante 

essas  oito  jornadas. Chegando  a  fadiga,  cansaço,  e  um  stress, que na  época  não 

chegou  a  ser  mensurado,  mas devido  a mística  por  trás  dessa  manutenção  de 

posição  por  longo  período  de  jornada, que  chegou,  até  mesmo, a  proporcionar  um 

esquecimento sobre a derrota imposta pelos Alemães.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Ao analisar as doutrinas dos Exércitos de Nações Amigas com mais 

experiência no estado da arte, pode-se observar que a doutrina de emprego de 

frações da arma de cavalaria é algo em consolidação por parte de alguns exércitos 

conforme SIMAL, José Mª Iñigo (2021) cita em seu artigo, o Exército Espanhol ainda 

estuda uma forma de consolidar tal emprego, realizando pesquisas sobre a forma de 

atuação de outros países e buscando adaptação para as possibilidades e 

capacidades do Exército Espanhol. 

 No tocante do Exército Italiano, recentemente uma das nações que atualizou 

a forma de emprego de uma tropa de Cavalaria Paraquedista, buscou adaptar a sua 

cavalaria sobre rodas, para as operações aeroterrestres, o qual se assemelha muito 

com organograma e QCP da Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro. 

 Pode-se afirmar que as tropas de cavalaria Paraquedista dos Exércitos que 

estão em constante modernização e tem experiencias recentes em combates, 

possui grande semelhança em doutrina, meios, organograma e capacidades   com a 

da Cavalaria Mecanizada. 

 Entretanto no que tange, as operações continuadas, por ser uma doutrina 

que está em consolidação, pode-se observar que em nenhum dos exércitos e 

manuais de tropas paraquedistas evidenciados durante o estudo, realizam a menção 

das condições de emprego de suas tropas em operações continuadas, nem 

tampouco doutrina a fim de mitigar os efeitos das operações continuadas em todos 

os níveis hierárquicos dentro das frações. 

 Em virtude dessa deficiência, buscou-se a abordagem de doutrinas de tropas 

que mais se assemelham ao emprego das tropas de cavalaria Paraquedista, que 

foram a Brigada Stryker, do Exército Americano e a Cavalaria Mecanizada do 

Exército Brasileiro. Logo, para chegar-se a resultado doutrinário plausível para o 

emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, houve-se a necessidade de 

comparar a doutrina de Operações Continuadas do Exército Americano e a Doutrina 

da Cavalaria Mecanizada. 

 Da comparação das doutrinas, observa-se o quão semelhantes são. Sendo 

assim, uma análise da forma de operar das frações sobre as operações 

continuadas, vindo a resultar na proposta de Anexo ao Manual do Esquadrão de 
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Cavalaria Paraquedista, cuja temática será abordada pelos seguintes tópicos: Os 

Efeitos das Operações Continuadas, O controle dos efeitos das Operações 

Continuadas e o Planejamento a Preparação das Operações Continuadas. 

 No tocante  ao efeitos de um combate continuado, verifica-se  a queda de 

eficiência individual inicia-se a partir da décima quarta hora de combate ininterrupto, 

alcançando um nível de degradação preocupante ao final da primeira jornada de 

combate continuado, e após as 36 horas de combate ininterrupto, as atividades que 

demandam uma maior atenção perspicácia e destreza será realizada com grande 

déficit e com pouca efetividade, pois  a queda de rendimento  pode dar-se-á até 50% 

quando comparado com um combatente realizando em condições normais. A partir 

dessas 2 jornas e meia a perda de combatividade dar-se-á de forma exponencial 

chegando ao ponto de perder suas condições de raciocínio e presteza, pois inicia-se 

sintomas mais severos como alucinações, aproximadamente na quarta jornada 

ininterrupta de atividades. 

 Cada militar em operação continuada tende a ter uma resposta cognitiva, 

psicológica e física diferente. Em virtude dessa problemática, cresce de importância 

a observação  mútua dos militares envolvidos nesse tipo de operação, mas 

principalmente por parte dos comandantes em todos os níveis, cuja 

responsabilidade é funcional e o mesmo deve conhecer a personalidade, 

capacidades e deficiências de seus subordinados, para tanto poder observar os 

efeitos do combate continuado como: tempo de reação mais lento, olhar vago, 

dificuldade em falar, pele pálida, mudança de humor, irritabilidade, perda do 

interesse em atividades periféricas, decréscimo da capacidade de raciocínio e 

desempenho funcional irregular. 

A fim de mitigar esses efeitos, é evidenciado na bibliografia consultada a 

necessidade de um planejamento levando em conta esses aspectos físicos e 

psicológicos o qual afetam o combatente. Ainda, é possível verificar que uma 

supervisão e controle do comandante sobre seus subordinados afetam diretamente 

o rendimento desses militares. Ainda por parte do Cmt, a franqueza e a elucidação 

das atividades a serem desenvolvidas, dão uma oportunidade ao subordinado uma 

consciência situacional e principalmente, uma noção sobre as atividades que 

decorrerão ao longo da jornada operando de forma continuada.  

É válido salientar a questão dos níveis de prontidão ao longo da operação 

devido ao possível contato com o inimigo, e em face disso, a necessidade de um 
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maior nível de prontidão e consequentemente, um aumento da demanda física e 

psicológica do militar.  

O resultado alcançado é uma proposta de anexo ao Manual da doutrina do 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, uma síntese e adaptação dos manuais de 

doutrina da Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro e do Exército dos Estados 

Unidos da América, o qual em virtude da natureza, capacidades e possibilidades 

assemelham-se com as atividades a serem desenvolvidas pelo Esquadrão de 

Cavalaria Paraquedista. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Da análise do objetivo a ser alcançado durante o estudo, foi verificado a 

necessidade de um anexo ao manual do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, pois 

tal emprego em operações continuadas, devido a característica da Tropa elucidada 

ser de emprego estratégico e com grande mobilidade, em casos de uma 

necessidade de pronta intervenção é comumente utilizada. 

 Em virtude dessa capacidade operativa de ser uma tropa de pronta resposta 

pode-se afirmar que o emprego em operações continuadas, com privação de sono e 

forte estresse, é quase uma forma usual de emprego, devido as suas capacidades 

estratégicas. 

 Em virtude da possibilidade de constância de emprego da tropa no combate 

continuado, faz-se necessário o conhecimento dos efeitos desse tipo de operação e 

suas consequências ao longo de meias jornadas, possibilitando ao militar planejador 

um maior controle do seu efetivo. Sendo assim possibilitando a análise cerrada das 

condições sanitárias de seus subordinados o planejamento de descanso e os níveis 

de prontidão a serem adotados por cada fase de operação. Assim culminando para 

um bom planejamento, cuja finalidade é mitigar os efeitos da fadiga e do estresse 

em combate e por conseguinte permitindo o êxito nesse tipo de operação.   
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 O anexo A, atinge o objetivo principal do trabalho, a confecção de uma 

proposta de apêndice ao Manual da doutrina da SU de cavalaria paraquedista, pois 

abrange desde os efeitos do combate continuado, bem como uma forma de 

detecção desses efeitos, por parte dos comandantes em todos os níveis, a fim de 

controlar as condições sanitárias e ter uma consciência da capacidade operativa da 

tropa sob seu comando. Ainda em virtude dessa capacidade, são expostas formas 

de planejamento e preparação para o combate continuado, cuja finalidade é dar 

subsídios para o combatente mitigar esses efeitos das operações continuadas e 

obter um poder de combatividade adequado. 
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Anexo “A” 

 

An “I” 

 

As operações continuadas 

 

I.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

I.1.1 As operações continuadas têm por finalidade obter o contato cerrado sobre o 
inimigo e manter a pressão sobre ele. A capacidade de manter a impulsão nesta 
forma de operação, em conformidade com um planejamento judicioso de operação e 
disciplina da tropa, são determinantes para o êxito de uma operação. 

 

I.1.2 A fim de permitir que o Esqd C Pqdt reúna condições de manter a endurância e 
a capacidade combativa ao longo das jornadas de combate continuado, há a 
necessidade  de seus integrantes lidar com o cansaço e o sono. 

 

I.1.3 A ausência de adestramento, falta de experiência em combate e falta de 
rusticidade, em virtude da ausência de um treinamento físico adequado, contribuem 
para o decréscimo de atenção e entusiasmo para com as tarefas a serem 
executadas durante as operações. Para tanto, somente com a atuação da liderança 
dos comandantes em todos os níveis, um constante adestramento e a manutenção 
do vigor físico da tropa, poderão obter êxito em tal tipo de operação. 

 

I.2 EFEITOS DO COMBATE CONTINUADO SOBRE A TROPA 

 

I.2.1 O cansaço, sonolência, o desgaste físico e mental, e ausência de uma 
alimentação adequada, contribuem para a fadiga, o estresse em combate, e para o 
decréscimo das capacidades operativas dos militares. 

 

I.2.2 A fadiga e o estresse em combate atingem a todos os militares, em grau 
variado, mas a natureza das missões atinentes ao Grupo de Exploradores, pela 
dinâmica e versatilidade da tropa faz com que os efeitos do combate continuado 
sejam agravados.  

 

I.2.3 O cansaço e o estresse em combate, se não mitigados, podem causar 
transtornos temporários como: alucinações, mania de perseguição, ausência de 
percepção espaço-temporal, os quais potencializam as deficiências e diminuem as 
capacidades dos militares. 
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I.2.4 A eficiência individual começa a se deteriorar após 14 horas de combate 
contínuo e alcançam um nível muito baixo após 22 horas ininterruptas de combate. 
Após 36 horas sem dormir, a maioria das tarefas que envolvem habilidades de 
percepção está degradada e, após 72 horas corrente de combate, os soldados 
deixam de ser efetivos. 

 

I.2.5 É dever do comandante, em todos os níveis, saber reconhecer sintomas dos 
sinais de degradação das capacidades operativas, sendo elencados sintomas como: 

a) tempo de reação mais lento 

b) aumento do tempo necessário para realização de atividades rotineiras; 

c) dificuldade na execução de atividades que necessitam de precisão, como 
orientação em combate, codificação e decodificação de mensagens e pilotagem de 
motocicletas e viaturas. 

d) decréscimo da memória para fatos ocorridos recentemente; 

e) deterioração na capacidade de assimilar novos conhecimentos; 

f)  uma maior quantidade de erros por omissão; 

g) ausência de iniciativa; 

h) olhar vago; 

i) mudança de humor; 

j) ausência de consciência espaço-temporal; 

l) dificuldade de expressão e fazer-se entender; e 

k) falta de apetite e entusiasmo. 

 

I.3 FATORES RELEVANTES NO PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO PARA UM 
COMBATE CONTINUADO 

I.3.1 Se há uma necessidade de mudança brusca de rotina e trabalhos haverá um 
decréscimo de rendimento em operações. A fim de mitigar esse déficit de mudança, 
deve ocorrer uma adaptação a nova rotina de trabalho, de formas a condicionar o 
militar a atuar na nova rotina, sendo assim buscando otimizar o rendimento da tropa. 

 

I.3.2 Deve-se planejar no mínimo 4 horas de descanso para o militar durante o 
combate continuado, sendo que o limite de jornadas com essa rotina de sono será 
de 2 semanas. Se não houver a possibilidade de designar esse tempo, o planejador 
deve levar em conta que a partir de 36 horas até 72 horas ininterruptas de combate 
continuado, deverá, impreterivelmente, ser proporcionado 12 horas de sono ou de 
descanso, para então depois retornar as atividades com efetividade. Caso o 
planejamento de uma operação continuada tenha a real necessidade de estender-se 
além de 3 jornadas diuturnas, obrigatoriamente deverá planejar 2 a 3 dias de 
descanso para o combatente retemperar suas energias e voltar ao estado normal de 
combatividade. 
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I.3.3 No que tange as guarnições de Motocicletas, deverá ser dado uma atenção 
especial ao nível de adestramento da tropa, a fim de minimizar os efeitos do 
combate continuado, principalmente quanto a sonolência, falta de atenção e 
períodos de ausência de consciência espaço-temporal. Dessa forma, é coerente que 
todos os militares integrantes do Grupo de Exploradores, possuam condições de 
realizar um rodízio funcional, como exemplo o Explorador passar a pilotar a 
motocicleta, em períodos que o contato com o inimigo é inexistente ou pouco 
provável. Isto proporciona novas incumbências aos integrantes da fração, mudando 
as exigências e saindo da atividade de rotina.  

 

I.3.4 A fim de obter consciência das prioridades de trabalho nas diversas fases da 
missão, bem como balancear os tópicos antagônicos segurança e descanso, o Cmt 
deverá estabelecer níveis de prontidão (NP), a fim de proporcionar ao seu EM e 
seus Cmt Pel, condições de planejar um quadro-horário que permita uma 
preparação adequada, a fim de manter a capacidade operativa no combate 
continuado. Para mais informações vide o anexo “b” ao manual EB 70-MC-10.354 - 
Regimento de Cavalaria Mecanizado. 

 

I.4 CONTROLE DA FADIGA OU DO ESTRESSE OPERACIONAL 

 

I.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

I.4.1.1 O cansaço e a ausência de descanso, acarretam a fadiga em combate. Ainda 
dentre as consequências do combate continuado, pode-se citar o estresse 
operacional, sendo esse o mais preocupante, pois quando os comandantes em 
todos os níveis e os integrantes do EM da SU são afetados, no combate continuado 
e ainda, no que tange a capacidade operacional tende a ser deteriorada. 

 

I.4.2 Classificação da Gravidade da Fadiga e do Estresse de Combate 

 

I.4.2.1 Os casos de fadiga e de estresse são normalmente classificados em quatro 
áreas, conforme a sua gravidade: verde, amarela, laranja e vermelha. 

 

a) Na área verde estão os militares não atingidos pela fadiga ou estresse de 
combate. Esses militares são considerados prontos para o combate. 

b) Na área amarela estão os militares atingidos pela fadiga ou estresse de combate 
em grau moderado. Seu quadro pode ser revertido na própria fração, com medidas 
como plano de sono e redistribuição de tarefas. Esses militares têm condições de 
reagir, com apoio de seus Cmt imediatos e companheiros. 

c) Na área laranja estão os militares atingidos pela fadiga e pelo estresse de 
combate, de forma mais severa, sendo considerados como “feridos”. Eles 
necessitam de acompanhamento e de tratamento pelo pessoal de saúde. 
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d) Na área vermelha estão os militares atingidos pela fadiga e pelo estresse de 
combate, de forma mais grave, sendo considerados como “doentes”. Eles devem ser 
atendidos fora da zona de combate, por elementos especializados (após passarem 
pelo atendimento inicial na seção de Sáude a seguir pela instalação de saúde da 
BLB, em casos de estarem compondo FT nível SU, os militares deverão passar pela 
triagem do Pel Saúde da Cia C Ap do referido Btl.) 

 

 

Quadro I-1- Identificação da fadiga e do estresse em combate 


