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5 

 

 RESUMO 
 
 
 

 
 

Este trabalho apresenta um estudo sobre os Meios de Emprego Militar (MEM) em 

proveito da Função de Combate Inteligência para o emprego do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista (Esqd C Pqdt) orgânico da Brigada de Infantaria Paraquedista. O objetivo 

deste trabalho é verificar quais meios são empregados atulamente pelo Esqd C Pqdt em 

proveito das ações da Função de Combate Inteligência e apresentar possibilidades de 

aprimoramento utilizando como base as unidades de C Pqdt dos exercitos mais 

modernos. Para atingir este objetivo foi realizado um estudo com base na forma de 

emprego dos equipamentos orgânicos do Esqd C Pqdt  no Exército Brasileiro e em 

outros Exércitos. Foram analisados as necessidades de MEM nas diversas Operações 

que o Esqd C Pqdt participa em proveito da Bda Inf Pqdt para que as características 

técnicas dos materiais fossem traçados e, com base nessas característica, fossem 

buscadas alternativas mais modernas que as apresentadas pelos materiais atualmente 

empregadas pelo Esquadrão. 

 

Palavras chaves: Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, Função de Combate 

Inteligência, Meios de Emprego Militar. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This work presents a study on the Means of Military Employment in favor of the 

Intelligence Combat Function for the employment of the Airborne Cavalry Troop organic 

of the Airborne Infantry Brigade. The objective of this work is to verify which means are 

currently employed by the Airborne Cavalry Troop in favor of the actions of the 

Intelligence Combat Function and to present possibilities for improvement based on the 

units of Airborne Cavalry Troop of the most modern armies. To achieve this goal, a study 

was carried out based on the use of the organic equipment of the Airborne Cavalry Troop 

in the Brazilian Army and in other Armies. The needs of Means of Military Employment in 

the various Operations that the Airborne Cavalry Troop participates in benefit of the 

Airborne Infantry Brigade were analyzed so that the technical characteristics of the 

materials could be traced and, based on these characteristics, more modern alternatives 

than those presented by the materials currently used by the Troop. 

  

Keywords: airborne Cavalry Troop, Intelligence Combat Function, Means of Military 

Employment. 
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1. INTRODUÇÃO   
 

 

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

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

operativas. Alinhado a esse pensamento, o Exército Brasileiro vem reformulando e 

atualizando sua Doutrina Militar Terrestre especialmente com as mais recentes 

publicações de manuais iniciadas no ano de 2014.  

A Concepção Estratégica do Exército indica como o Exército Brasileiro (EB) deve 

ser empregado, organizado, articulado e preparado (SISTEMA DE PLANEJAMENTO 

DO EXÉRCITO / FASE IV, 2017, p. 5), levando em consideração as orientações das 

diretrizes do Comandante do Exército. O Plano Estratégico do Exército (PEEx) direciona 

o esforço do investimento, dando prosseguimento ao processo de transformação do 

Exército Brasileiro (PLANO ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO, 2020-2023, p.7). 

 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, aprovada pela Portaria Nr 050-EME, de 19 de agosto de 1994, 

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. 

 

 

1.1.2 Formulação do problema  
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          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 os meios de emprego militar, relativos a Função De Combate 

Inteligência no Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, que se fazem necessárias 

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

Aeroterrestres?  

 

1.2  OBJETIVOS 

 

 

  Apresentar Materiais de Emprego Militar (MEM) que subsidiem a confecção do 

manual EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA no tocante 

às missões executadas em favor da Função Combate Inteligência.  

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

      

   

Considerando o objetivo integrador relacionado à confecção do manual EB70-MC-

10.Xxx ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, analisar a Função De 

Combate Inteligência no esquadrão de cavalaria paraquedista e propor uma atualização 

de  sua organização e emprego em proveito das operações aeroterrestres, 

apresentando uma atualização dos Materiais de Emprego Militar que subisidiem a 

formulação do capítulo de manual doutrinário sobre a Função Combate Inteligência. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 

       Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do objetivo 

deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

           a) Revisar caso histórico relacionado a Função De Combate Inteligência no 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista. 

 b) Analisar a Função De Combate Inteligência no contexto do emprego do 

esquadrão de cavalaria paraquedista. 
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           c) Apresentar proposta de atualização dos Meios de Emprego Militar empregados 

em proveito da Função De Combate Inteligência no esquadrão de cavalaria 

paraquedista com intuito de atender ao objetivo integrador. 

 

 

1.3  QUESTÕES DE ESTUDO             

 

  

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

Combate Inteligência no Esquadrão de Cavalaria Paraquedista ? 

b) De que maneira a Função De Combate Inteligência influencia a operação do 

Esqd C Pqdt inserido no contexto das operações aeroterrestres (EB70MC-10.217)? 

      c) Considerando a Função De Combate Inteligência no esquadrão de cavalaria 

paraquedista, apresentar a proposta de atualização dos Meios de Emprego Militar, com 

a finalidade subsidiar o objetivo integrador da elaboração do manual. 

 

 

1.4  JUSTIFICATIVA  

 

 

 A  evolução dos equipamentos militares leva uma constante busca por 

atualização pelo Exército Brasileiro. A Visão de Futuro do Exército Brasileiro almeja uma 

força com militares capacitados profissionalmente, com materiais modernos e 

compatíveis com o cenário internacional para fazer frente a todos os desafios 

apresentados.   

 A justificativa, então, para a realização desta pesquisa é a necessidade de 

atualização doutrinária do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista inserida diretamente no 

Objetivo Estratégico do Exército (OEE) 6 – “ MANTER ATUALIZADO O SISTEMA DE 

DOUTRINA MILITAR TERRESTRE”.   

 Os produtos desta pesquisa subisiadirão a confecção do capítulo sobre Função 

Combate Inteligência do manual do Esquadão de Cavalaria Paraquedista. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

 O presente trabalho tem por finalidade propor Materiais de Emprego Militar que 

possam ser empregados pelo Esqd C Pqdt nas Op em prol da Função Combate 
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Inteligência, para isso a metodologia adotará: Objeto formal de estudo, Amostra, 

Delineamento da pesquisa, Procedimentos para revisão da literatura, procedimentos 

metodológicos, instrumentos e Análise de dados. 

 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 

Verificar quais os Materiais de Emprego Militar, de dotação do Esqd C Pqdt, são 

vocacionados para a atuação dos elementos de combate nas operações em prol da 

Função Combate Inteligência e apresentar equipamentos mais modernos como proposta 

de atualização. 

As variáveis estudadas têm características qualitativas e definem-se como 

variáveis dependentes da adequabilidade para o emprego do Esqd C Pqdt nas Op 

Aerotransportáveis (Aet) em prol da Função Combate Inteligência, que sofrem a 

influência da variável independente: Tecnologia. 

 

2.2 AMOSTRA 

 

 

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

uma amostragem para coleta de dados. 

 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

 

 O delineamento da pesquisa foi feito mediante fichamento das fontes de 

consulta obtidas pela pesquisa bibliográfica e documental,  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 
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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. 

 

 

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

 

Para a condução da revisão da literatura estão sendo utilizadas fontes nacionais 

e estrangeiras, buscando identificar os materiais de dotação do Esqd C Pqdt, além 

disso, analisar os materias utilizados em outros países  em operações sob o escopo da 

Função Combate Inteligência. Para realizar a revisão da literatura foram utilizadas as 

ideias chave seguintes: emprego da cavalaria paraquedista; emprego de unidades 

paraquedistas em operações de reconhecimento e monitoramento. 

As informações necessárias foram buscadas em sítios eletrônicos de busca na 

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

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

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

reconhecimento. 

 

 

2.3.2 Procedimentos metodológicos  
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A finalidade desta pesquisa é produzir conhecimento direcionado à aplicação 

prática. Dessa forma, a pesquisa, quanto as características dos materiais, do tipo 

aplicada (GIL, 2002). 

Este trabalho possui uma abordagem qualitativa, pois depende da interpretação 

dos fenômenos envolvidos, à luz de uma pesquisa de mercado, comparativo entre os 

materiais orgânicos e ideiais (NEVES e DOMINGUES, 2007). 

Por utilizar dados comparativos e observações particulares com a finalidade de 

encontrar um produto de aceitação geral, este trabalho utiliza um método de abordagem 

indutivo (NEVES e DOMINGUES, 2007). 

Quanto ao objetivo geral, esta pesquisa visa analisar a doutrina, os materiaias  

vigentes no Quadro de Divisão de Material (QDM) do Esqd C Pqdt e sua adequabilidade 

frente aos disponíveis no cenário internacional, para obtenção de um efeito tático, 

operacional ou estratégico em prol da Função Combate Integligência. Portanto, 

classifica-se como uma pesquisa exploratória (GIL, 2002). 

 

 

2.3.3 Instrumentos  

 

 

Como instrumento de pesquisa bibliográfica documental, foi e será utilizada, a 

ficha de coleta de dados para o registro de citações, resumos e fontes que propiciam 

subsídios à pesquisa (GIL, 2002). 

 

 

2.3.4 Análise dos 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. 

Os dados provenientes da pesquisa documental e bibliográfica foram analisados de 

forma qualitativa.  

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, apresentando uma proposta de Material de Emprego Militar para o 

Esqd C Pqdt. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Com intuito de embasar o assunto pesquisado, buscou-se identificar e analisar 

diversas publicações nacionais e internacionais relevantes, de fontes militares e de 

especialistas civis no assunto. 

 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DE MEIOS IRVA (INTELIGÊNCIA, RECONHECIMENTO, 

VIGILÂNCIA E AQUISIÇÃO DE ALVOS) 

 

 

3.1.1 A evolução dos radares de vigilância terrestre  

 

 

 A consciência situacional é a chave para se dominar o campo de batalha. O 

comandante que conhece a localização, dispositivo e valor inimigo se beneficia de 

grande vantagem tática. O problema para detectar e classificar alvos terrestres 

apresenta desafios técnicos. Um progresso substancial ocorreu em muitos aspectos da 

vigilância terrestre desde meados da década de 60, no entanto muitos desafios ainda 

permanecem. Esses desafios incluem o desenvolvimento de sensores, processamento 

de sinais e tecnologia de reconhecimento de alvos (Bryant, at all 2000). 

 Sensores de vigilância terrestre podem ser divididos em duas categorias. 

Sensores especiais para penetração de solo são utilizados para detectar minas e outros 

explosivos, bem como, túneis e caches escondidos. Outros sistemas de radares de 

vigilância terrestre são usados para monitorar grandes faixas de terreno com a finalidade 

de detectar e identificar alvos fixos e detectar, identificar e rastrear alvos móveis (Bryant, 

at all 2000). 

 

 

3.1.1.1 Radar de penetração de vegetação (1967-1972) 

 

 

 Relatórios vindos do campo de batalha das tropas americanas no Vietnã 

revelaram que a vegetação era o maior problema para a identificação e engajamento do 

inimigo. Como resultado iniciaram os trabalhos de pesquisa de um sistema de vigilância 

capaz de penetrar a vegetação. Um estudo preliminar realizado em 1966 concluiu que 
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um radar seria capaz de detectar pessoas e veículos em movimento através de densa 

vegetação. 

 The Camp Sentinel Radar  

 O desenvolvimento de um radar capaz de penetrar vegetação, financiado 

originalmente pela “Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)” e 

subsequentemente pela U.S. Air Force, começou em janeiro de 1967. O objetivo era 

desenvolver um radar de vigilância terrestre capaz de detectar intrusos se movendo em 

uma área limitada. Esse sistema foi denominado “Camp Sentinel Radar”.  Desdobrado 

no Vietnã após 18 meses de desenvolvimento, esse sistema de vigilância protegeu 

tropas americanas até o final da guerra. 

 
Figura 1 - “Camp Sentinel Radar-II” foi instalado e 
operado, primeiramente, em Lai Khe, Vietnã, em 1968. 
Fonte: Tactical Radars for Ground Surveillance 

 

3.1.1.2 Netted Radar Program (1976–1981) 

 

 

O sistema “Netted Radar” iniciou seu desenvolvimento em 1976 para solucionar o 

problema de detecção de alvos móveis e para demonstrar que um sistema operacional 

que utiliza vários radares integrados poderia prover, pela primeira vez, uma 

consciência situacional do campo de batalha. Adicional a isso, o desenvolvimento 

desse sistema demonstrou que o radar AN/PPS-5 do exército americano poderia ser 

melhorado adicionando um sistema moderno de processamento de sinal. 

A figura 2 ilustra o sistema “Netted Radar”. A rede utilizava o radar 

aerotransportável (uma versão modificada do radar HOWLS chamado de “Advanced 

Airborne Radar” com a capacidade de detecção e rastreamento), dois radares de 

vigilância terrestre AN/PP-5, modificados com um sistema de processamento de sinais 

moderno, renomeados para AN/TPS-5x.  
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      Figura 2- Sistema Netted Radar demonstrando a detecção de um alvo em 

movimento. 
 Fonte: Tactical Radars for Ground Surveillance 

 

O radar AN/TPS-5x pode detectar e rastrear veículos terrestres, aeronaves 

voando em baixa altitude, antenas rotativas, tropas a pé em movimento e tiros de 

artilharia. Pode, também, estimar o azimute das baterias de artilharia após a realização 

de um tiro. A figura 3 apresenta um exemplo de radar AN/TPS-5x.  

 

 
                                Figura 3 - AN/TPS-5X 

Fonte: Tactical Radars for Ground Surveillance 

 

 

3.1.1.3 Unmanned-Air-Vehicle Radar Program (1982–1991) 

 

 

Em 1982, financiados pela DARPA e pelo U.S. Army, começou o desenvolvimento 

de um sistema de radar integrado com uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) com 

a finalidade de detectar e classificar alvos terrestres móveis, o radar precisaria consumir 
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pouca energia e ter um peso reduzido.  O sistema deveria prover uma varredura de 360º 

cobrindo veículos terrestres e helicópteros voando em baixa altitude, como ilustrado na 

Figura 4. O ARP deveria se ligar com estações de monitoramento em terra, através de 

uma rede de banda de baixa frequência, para triangulação levando uma maior precisão 

no rastreamento, localização e classificação dos alvos móveis. 

 

 
Figura 4 - Conceito de ARP com radar de vigilância terrestre. 
Fonte: Tactical Radars for Ground Surveillance 

 

O desenvolvimento de radares de vigilância terrestre continua em franca 

evolução. A capacidade de processamento dos processadores tem tornado a 

capacidade de detecção, rastreamento e identificação de alvos cada vez mais precisos. 

A integração de radares de vigilância terrestre com radares integrados em ARP’s gera 

uma redundância de detecção, bem como, com a triangulação de alvos um ganho em 

precisão na locação. Essa tecnologia conjugada aumenta a capacidade de consciência 

situacional dos comandantes no campo de batalha.  

 

 

3.1.1.4 O  Subsistema SVMR 

 

 

 O SVMR, SENTIR-M20,  é um radar de curto alcance capaz de executar 

operações devigilância, aquisição, classificação, localização, rastreamento e exibição 

gráfica automática de alvos em terra ou ar, tais como: indivíduos em solo, tropas, 
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blindados, caminhões, trens e helicópteros. Utilizando a tecnologia de abertura sintética 

(Apostila Manutenção e Operação SVMR T v71). O Radar M20 possui as seguintes 

características: 

1. Fabricação Nacional; 

2. Opera na Banda de freqüência X; 

3. Detecção de um homem caminhando de até 10 Km;  

4. Detecção de uma viatura leve de até 20 Km; 

5. Detecção de viaturas pesadas de até 30 Km; 

6. Autonomia de 4h; e 

7. GPS integrado. (Workshop SISFRON, Jun 2015) 

 

 

Figura 5 - Radar Sentir M20. 

Fonte: Workshop SISFRON, Jun 2015. 

 

O sistema também conta com uma Câmera de Longo Alcance (CLA). A CLA 

possui as seguintes características: 

1. Imagem termal; 

2. Telêmetro e bússola; 

3. GPS; 

4. Base giratória motorizada; 

5. Estabilização de imagem digital. 

6. Seu alcance esta representado pela Fig 6. 
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Figura 6 - Câmera de Longo Alcance (CLA). 

Fonte: Workshop SISFRON, Jun 2015. 

 

 

Figura 7 -  CLA. 

Fonte: Workshop SISFRON, 

Jun 2015. 

 

 

3.1.1.5 SVMR-Transportável (SVMR-T) 

 

 

O SVMR-Transportável (SVMR-T)  possui em sua composição o Radarde 

Vigilância Terrestre (RVT) com a função de detectar os alvos, por meiode radar e uma 

Unidade de Visualização (UV), o qual permite visualizar os alvos detectados. Compondo 

este conjunto, esta versão transportável dispõe ainda de um rádio, capaz de enviar os 

dados da UV para uma Estação Remota de Controle e Comando(ERC2) e para o 

Subsistema de Apoio a Decisão (SAD).  

Devido à necessidade de transportabilidade, o sistema foi desenhado para ser 

leve e permitir fácil montagem e desmontagemem campo. O conjunto RVT, tripé e todos 

os acessórios necessários para a operação, podem ser transportados po rtrês pessoas 

por meio de mochilas desenhadas para esta finalidade.  

Visando a segurança do operador, a UV permite a operação remota por 

intermédio de um cabo de ethernet. O sistema é alimentado por baterias, o que garante 

o seu desdobramento em locais remotos, sem anecessidade de geradores ou rede de 

energia (Apostila Manutenção e Operação SVMR T v71). 

O formato transportável foi desenvolvido para ser operado por três militares e 

possui as seguintes características: 

1. Rápida montagem; 
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2. Transporte por mochilas; 

3. Tablet para acesso à unidade de visualização;e  

4. Rádio para comunicação (Workshop SISFRON, Jun 

2015). 

 

Figura 8 - M20 Transportável. 
Fonte: Apostila Manutenção e Operação SVMR T v71. 

 

 

           Figura 9 - M20 Transportável 1. 
. Fonte: Workshop SISFRON, Jun 2015.  

 

 

3.1.1.4.6 SVMR-MÓVEL (SVMR-M) 

 

 

O SVMR-M é composto pelo RVT, pela Câmera de Longo Alcance (CLA), rádios 

multibanda, por uma viatura e shelter, equipado com estação de monitoramento e 
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aquisição de dados, visando ser operado por duas pessoas. A definição móvel é 

utilizada, pois o sistema está todo contido emuma viatura. O RVT e a CLA ficam no alto 

de um mastro pneumático retrátil, que está conectado à parte traseira do veículo. 

Quando o sistema entra em operação, o mastro pode ser erguido a uma altura de 9 

metros, podendo ser estaiado a fim de melhorar a rigidez do conjunto.  

A CLA possui zoom ótico e digital e está montada acima do RVT através de uma 

estrutura metálica definida como suporte. A CLA também possui estabilização mecânica, 

proporcionada por elemento giroscópio e estabilização digital de imagem implementada 

por software.  

Através de unidades visualizadoras instaladas no interior do shelter, operadores 

poderão comandar o sistema, realizar gravações de eventos eretransmiti-los a outras 

localidades através dos rádios multibanda ou da INFOVIA. O shelter conta com um 

servidor de dados e vídeo, ar condicionado, sistema de estabilização automática do 

shelter para desníveis e um gerador elétrico (Apostila Manutenção e Operação SVMR T 

v71). 

 

Figura 10 - M20 Móvel. 
Fonte: Apostila Manutenção e Operação SVMR T v71. 

 

 

3.1.2 Emprego do caçador moderno. 

 

 

 

Atualmente o caçador “sniper” está distante dos inúmeros exemplos vistos nos 

filmes da 2ª Guerra Mundial no qual seu emprego se dava exclusivamente no 

engajamento e neutralização de tropas de infantaria. Na verdade, os especialistas 

concordam que o emprego do caçador é muito mais complexo e seu maior valor está 
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nas operações de reconhecimento. O caçador moderno, e quase universal times de dois 

ou três caçadores, tem as capacidades e técnicas necessárias para infiltrar em uma área 

de interesse, operar um posto de observação e permanecer sem ser localizado por dias 

ou até mesmo semanas, em ambientes variados, inóspitos, como as montanhas do 

Afeganistão ou nas zonas urbanas de Bagdá (Neville, 2016).  

Um “sniper” britânico disse, “In Basra, we were the British Army’s eyes on the 

ground. We would take up a position in a tall building and log the number of enemy 

soldiers and weapons we could see.” (Em Basra, nós éramos os olhos do exército 

britânico no terreno. Nós tínhamos que tomar uma posição em um prédio alto e registrar 

o máximo de número de soldados e armas que conseguíssemos ver). Um instrutor do “1 

A U.S. Marine Corps Scout Sniper” descreve sua missão da seguinte forma A UAV is 

going to be able to report vehicles or whatever the case may be but that Marine on the 

ground observing through those optics is going to be able to make out somebody who 

seems nervous or seems out of place.” (Um ARP está apto para informar veículos ou 

qualquer coisa que possa ser, mas um “Mariner” observando o terreno, através de seus 

equipamentos vai estar apto para destacar um alvo que pareça nervoso ou que está se 

destacando no ambiente) (Neville, 2016).  

As turmas de caçadores são normalmente usadas ou como suporte ao ataque, 

observando possíveis vias de retraimento, ou operando Postos de Observação (P.O.) 

para monitorar a movimentação inimiga em direção a um objetivo ou retraindo dele. Eles 

podem agir em conjunto com seções de morteiro, o caçador pede o tiro enquanto 

monitora a movimentação inimiga, isso permite que o caçador cause baixas no inimigo 

sem revelar sua posição (Neville, 2016). 

Durante os anos de 2001 e 2002, uma organização de elite trabalhando em 

conjunto com a CIA e as Forças Especiais agindo como “Advanced Force Operations or 

AFO”. O esquadrão Bravo da força Delta composta por elementos de Caçadores e 

Reconhecimento, oficialmente sua missão era conduzir coleta de inteligência como 

preparação para o campo de batalha ou nas palavras do CENTCOM (U.S. Cantral 

Command) comandante General Tommy Franks ; “Get some men out into the frontier to 

figure out what´s going on. Find the Enemy, then kill or capture ‘em’.” (Desdobre alguns 

homens na fronteira para descobrir o que está acontecendo. Encontre o inimigo, depois 

os mate ou capture eles todos.). Parte dessa fronteira era o vale “Shahitkot” na região 

leste do Afeganistão, onde a al Qaeda e outros combatentes estrangeiros, incluindo os 

infames “Afghan Arabs” que buscaram refúgio na região fugindo dos ataques aéreos da 

força de coalizão (Neville, 2016).      

A AFO enviou times de caçadores e reconhecimento para conduzir um 

reconhecimento do ambiente operacional com o objetivo de entender e experenciar a 

região que inimigo estava operando. Essas equipes se infiltraram em veículos especiais 
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“All-terrain-Vehicles” com equipamentos de visão infra vermelho e a pé. Outra equipe se 

infiltrou escalando os vales montanhosos. As informações que os operadores da força 

Delta trouxeram tinham valor incomensurável para o planejamento do que se tornaria a 

Operação Anaconda (Neville, 2016). 

 

 

3.1.2.1 O Caçador no Exército Brasileiro 

 

 

O Caçador é um “sistema de armas” de extrema valia para às forças militares e 

órgãos de segurança civis, sendo de suma importância no atual cenário mundial eivado 

de conflitos regionais, terrorismo e violência urbana. No contexto do emprego da Força 

Terrestre, o Caçador é um multiplicador de combate eficiente a disposição de um Cmt. A 

filosofia para o emprego do Caçador pode ser traduzida pela seguinte frase: “Um tiro, 

uma baixa” (BRASIL, 1998, p.1-1). 

  A Seção de Caçadores ainda não faz parte do QOPM do Esqd C Pqdt 

ainda que pese que a necessidade de possuir essa fração foi levantada para o escalão 

superior.  

  Apesar de não ser sua principal missão, a IP 21-2 define que o caçador 

procurará, sempre que possível, obter informes para seu escalão integrante, é listo 

então afirmar que missões de reconhecimento e monitoramento de RIPI fazem parte do 

seu leque de possibilidades. 

   

 

3.1.2.2 Binóculo de imagem Termal Coral-CR 

 

 

Para melhor cumprir as missões inseridas na Função Combate Inteligência a 

Seção de Caçadores deveria ser equipada com um sistema de observação diurna e 

noturna capaz de localizar e adquirir alvos com precisão.  

  O Exército Brasileiro  adquiriu o Binóculo de imagem Termal Coral-CR,  

por intermédio do Projeto SISFRON.  

  O CORAL-CR é um avançado binóculo com imageador termal refrigerado 

e apontador laser destinado a operações de defesa e segurança. O equipamento pode 

ser empregado em missões de vigilância, reconhecimento e aquisição de alvos, nos 

mais variados ambientes e condições climáticas. O CORAL-CR já operou em combate e 

foi selecionado para fazer parte do programa SISFRON (AEL Sistemas, 2020). 
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Figura 11 – DEFESANET, 2020 
Fonte: AEL SISTEMAS.  

 

O sistema gera uma imagem térmica dos objetos observados, a converte para 

uma imagem visível e a projeta nos binóculos, permitindo sua observação pelo soldado 

(AEL SISTEMAS, p.4). 

  

 
Figura 12 – Imagem termal  
Fonte: AEL SISTEMAS 
 

O sistema inclui recursos de aquisição de alvo, com a finalidade de localização e 

detecção da posição do alvo. Esses recursos são permitidos através 12 de um telêmetro 

(range finder) laser, uma bússola magnética digital e um GPS, os quais estão integrados 

e alinhados junto ao FLIR. (FLIR: Foward Looking Infra-Red – sistema de visualização 

de imagem térmica) (AEL SISTEMAS, p.4). 

Características técnicas do BT Coral-CR: 
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Quadro 1 - Características técnicas do BT Coral-CR. 
Fonte: AEL SISTEMAS. 

 

 

3.2 REVISÃO DOUTRINÁRIA 

 

 

 Organização do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista. 

A Cavalaria Paraquedista do Exército Brasileiro teve início no final de 1981, por 

ocasião da criação do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista. Desde então, a Brigada 

de Infantaria Pára-quedista passou a contar com uma tropa com elevada mobilidade, 

relativa proteção blindada, potência de fogo, ação de choque e comunicações amplas e 

flexíveis, capaz de realizar missões de reconhecimento e segurança em proveito da 

Grande Unidade (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

O Esqd C Pqdt é organizado, equipado e instruído para cumprir missões de 

reconhecimento (Rec) e segurança (Seg), em proveito da Bda Inf Pqdt (IP 2-33 1ºEsqd 

C Pqdt). 

 De uma forma geral, o emprego do Esqd C Pqdt, uma vez atingida a área do 

objetivo, isto é, após o seu desembarque por lançamento ou aterragem, e a 

conseqüente reorganização no solo, é semelhante ao emprego de um Esqd C Mec 
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orgânico de Bda Bld ou Bda Mec. A Diferença básica reside, por conseguinte, na forma 

de deslocamento do Esqd até a região onde será empregado, deslocamento este 

realizado por meio de movimento aéreo. Uma particularidade do emprego, é que os Pel 

C Pqdt também podem ser empregados como integrantes das FT da Bda Inf Pqdt valor 

Btl (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

O Esqd C Pqdt é constituído pelos elementos a seguir especificados: 

 

 
 
 

Figura 13 – Estrutura Organizacional básica Esqd C Pqdt  

Fonte: BRASIL, 2019. 

 

 

O Pel Cmdo Ap do Esqd C Pqdt destina-se a apoiar a SU com os meios 

necessários à coordenação e ao controle, bem como fornecer ao comandante e as 

peças de manobra o apoio logístico necessário, seja nas operações de combate, seja 

nas atividades cotidianas de instrução e adestramento. Proporciona ainda, meios de 

observação e vigilância (tais como Caçadores e Aeronaves Remotamente Pilotadas), e 

de vigilância terrestre eletrônica (Radares), os quais operam em ação conjunta ao 

esquadrão ou em casos excepcionais, em apoio direto a um dos Pel C Pqdt. 

 
Figura 14 - Pel Cmdo Ap do Esqd C Pqdt  
Fonte: BRASIL, 2019. 

 
Constituição do Pel Cmdo Ap do Esqd C Pqdt. 
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Figura 15 – Pel Cmdo Ap Esqd C Pqdt  
Fonte: BRASIL, 2019. 

 
 

3.2.1 Seção de vigilância terrestre 

 

 

Os radares de vigilância terrestre (RVT) estão inseridos no Sistema de Campanha 

de Vigilância Eletrônica e Busca de Alvos (SISCAM/VEBA) do escalão considerado, o 

qual inclui uma gama considerável de equipamentos (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

A Seção de Vigilância Terrestre do Esqd C Pqdt está organizada da seguinte 

forma: 

 
Figura 16 – Seção de Vigilância Terrestre  
Fonte: BRASIL, 2019. 

 

Normalmente, a missão tática atribuída a Sec Vig Ter será a de ''ação de 

conjunto'' ao Esqd, isto é, a Sec estará atuando em proveito do Esqd como um todo: 

contudo, em função dos fatores da decisão, a seção poderá, eventualmente, ser 
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colocada em apoio direto ou reforço a um dos Pel C Pqdt (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

As missões típicas atribuídas aos RVT são:  

               a) Observar atividades inimigas em vias de acesso, zonas de reunião e 

outros; 

b) Observar alvos-ponto, tais como: pontes, entroncamentos, entrada e 

saída de desfiladeiros e outros; 

c) Aumentar a capacidade de vigilância de patrulhas, pela observação além 

do alcance visual; 

d) Auxiliar o controle de unidades amigas, especialmente em operações 

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

posições ou ao longo dos seus itinerários ou eixos de progressão; 

e) Complementar a observação visual dos Pel, detectando alvos 

parcialmente ocultos por neblina, fumaça, ofuscamento ou combinação desses fatores; 

f) Determinar a velocidade e as coordenadas de alvos; 

g) Detectar helicópteros que estejam voando a muito baixa altura; 

h) Aumentar a eficácia do apoio de fogo pela localização mais precisa de 

alvos, observação das atividades atuais do inimigo, determinação da melhor 

oportunidade de engajamento de alvos e observação do tiro e 

i) Confirmar alvos detectados por outros meios de Vigilância Eletrônica e 

Busca de Alvos (VEBA) (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

 

Os RVT são equipamentos destinados a proporcionar um meio de vigilância 

eletrônica altamente móvel e versátil, capaz de operar sob quase todas as condições 

meteorológicas. Os RVT podem garantir a vigilância do campo de batalha durante 24 

horas (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

 O equipamento é capaz de detectar alvos mesmo estando encobertos por 

camuflagem sumária, folhagem, fumaça, neblina, chuva miúda, neve e escuridão; 

contudo, não é eficiente contra alvos encoberto por florestas, matas densas e bosques, 

tendo sua capacidade operacional seriamente afetada por fortes chuvas e nevascas. Um 

operador bem adestrado pode minimizar essas deficiências (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

A principal vantagem dos RVT é o poder de detectar e localizar alvos a distâncias 

consideráveis. O equipamento opera unicamente em visada direta e assim seu alcance 

de utilização é substancialmente influenciado pela configuração e pela natureza do 

terreno a ser vigiado. Por tal motivo, a capacidade desejável dos RVT de assegurar a 

vigilância de toda ou boa parte da zona de ação do Esqd não será viável. Seu emprego 

deve ser combinado com sensores remotos estáticos (SRE), postos de escuta, posto de 

observação e equipamento de visão noturna (optrônicos) (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt) . 
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Figura 17 – Exemplo de Emprego do RVT  
Fonte: BRASIL, 2019. 

 

 

3.2.2 Turma de caçadores 

 

 

O Caçador é um "sistema de armas" de extrema valia para às forças militares e 

órgãos de segurança civis, sendo de suma importância no atual cenário mundial eivado 

de conflitos regionais, terrorismo e violência urbana. No contexto do emprego da Força 

Terrestre o Caçador é um multiplicador de combate eficiente a disposição de um 

comandante (BRASIL, 1998, p.1-1). 

 Os efeitos desejados por um Comandante que faz o emprego do Caçador são os 

seguintes: causar baixas; diminuir a velocidade do Inimigo; baixar o moral; instalar o 

medo; e, desviar meios e esforços ini para sua busca, buscar dados de inteligência por 

meio da Vigiläncia (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

 Os Caçadores são organizados em Turmas (Tu Cçd) composta de 03 (três) 

equipes (Eq Cçd), com dois caçadores por equipe (01 atirador/ 01 observador), sendo 02 

equipes Anti-pessoal e 01 equipe Anti-material (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

 
Fig 18 – Constituição da Turma de Caçadores. 
Fonte: BRASIL, 2019. 
 

A Turma de Caçadores tem como missões principais: 

  a) Eliminar pessoal inimigo; 

b) Eliminar caçadores inimigos, impedindo sua ação sobre nossas tropas; 

c) Destruir ou tornar indisponível meios materiais; 
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d) Durante o cumprimento de sua missão, procurará se possível, obter informes 

para a sua unidade; 

e) Realizar o monitoramento das RIPI (Regiões de Interesse para a Inteligência) 

(IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

As Equipes de Caçadores poderão ser empregadas centralizadamente a 

Comando do Cmt Esqd ou em Apoio Direto aos Pelotões, conforme planejamento do 

Cmt Esqd (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

 

 

3.2.3 Seção de aeronaves remotamente pilotadas 

 

 

Os SARP (Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas) são componentes 

essenciais para ampliar o alcance e a eficácia das operações terrestres, pois – atuando 

como multiplicadores do poder de combate – possibilitam a F Ter antecipar-se às 

mudanças nas condicionantes de um ambiente operativo que se mantêm em constante 

evolução. Ademais, permitem aos comandantes obter vantagens significativas sobre o 

oponente, sendo a principal delas a superioridade das informações (IP 2-33 1ºEsqd C 

Pqdt). 

Orientados inicialmente para a obtenção de informações a partir de fontes de 

imagens, os SARP aumentaram paulatinamente o rol de missões que cumprem em prol 

da F Spf apoiada, graças aos avanços tecnológicos. Esses sistemas podem comportar 

diversos tipos de carga útil, tais como imageamento, GE, iluminadores e designadores 

de alvos e, ainda, atuar como plataforma de armas (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

Em geral, um SARP é composto de três elementos essenciais: o módulo de voo, 

o módulo de controle em solo e o módulo de comando e controle. Inclui, ainda, a 

infraestrutura de apoio e os recursos humanos necessários a sua operação (IP 2-33 

1ºEsqd C Pqdt). 

O emprego dos SARP nas operações realizadas pelo Esqd C Pqdt preenche 

lacunas operativas, complementando a obtenção de informações e informes fornecidos 

pelos Pelotões de Cavalaria Paraquedista no cumprimento de suas missões (IP 2-33 

1ºEsqd C Pqdt). 

São capacidades da Seção ARP: 

a) contribuir para a obtenção de informações confiáveis – de dia e à noite – 

observando o meio físico além do alcance visual; 

b) levantar ameaças em extensas áreas do terreno, cobrindo espaços vazios (não 

cobertos pelas Forças de Superfície), aumentando a proteção às unidades desdobradas 

e negando às forças oponentes a surpresa; 
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c) permanecer em voo por longo período de tempo, permitindo monitorar em 

tempo real as mudanças no dispositivo, a natureza e os movimentos das forças 

oponentes; 

d) realizar operações continuadas, de modo compatível com o elemento de 

emprego considerado (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

Como fator multiplicador do poder de combate do Esqd C Pqdt, a Seção ARP 

aumenta a certeza e dificultam a atividade de contrainteligência do oponente, obrigando-

o a, no mínimo, dedicar parte de seu esforço na adoção de medidas de dissimulação e 

de camuflagem, inclusive com a redução de sua liberdade de ação. Portanto, o emprego 

das ARP nas operações é uma valiosa ferramenta que contribui significativamente para 

restringir a liberdade de manobra do adversário e, ao mesmo tempo, aumenta a 

confiança das unidades apoiadas, melhorando as chances de êxito (IP 2-33 1ºEsqd C 

Pqdt). 

A agregação da Seção ARP ao Esqd C Pqdt contribui para a obtenção dos 

seguintes efeitos: 

a) ampliação da liberdade de ação da tropa; 

b) elevação da precisão e eficácia dos sistemas de armas, com o consequente 

aumento da letalidade seletiva de nossas forças; 

c) concentração de esforços na porção mais importante da frente ou da área de 

operações; 

d) economia de meios; e, 

e) levantamento / obtenção de dados sobre as atividades do inimigo (IP 2-33 

1ºEsqd C Pqdt). 

A Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do Esqd C Pqdt está organizada 

da seguinte forma: 

 
Figura 19 – Seção de Aeronaves Remotamente 
Pilotadas.  
Fonte: Brasil, 2014. 

 

A Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do Esqd C Pqdt tem como 

principais missões: 

a) Inteligência – Nesse tipo de missão, a Seção ARP é empregada 

prioritariamente como plataforma para sensores optrônicos, de radar e de sinais de alto 
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desempenho. Estes concorrem para a coleta de imagens de diversos tipos 

(principalmente no monitoramento de RIPI), fornecendo produtos para a atividade de 

inteligência de imagens, de sinais e para a detecção de ameaças QBRN (EB20-MC-

10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre, 1ª Edição 2014). 

 

 

b) Reconhecimento 

1) Os SARP, dotados de sensores embarcados com capacidade de 

observar sob condições de baixa luminosidade e/ou baixa visibilidade, são empregados 

para esclarecer a situação, observando os protagonistas em evolução no ambiente 

operacional e coletando informações de forma antecipada do meio físico e do meio 

ambiente em todas as fases das operações. 

2) Estes sensores, operando de dia ou de noite e em praticamente todos os 

tipos de clima – observadas certas restrições impostas pelas condições meteorológicas 

– são empregados para detectar, localizar, discriminar e, em alguns casos, identificar 

alvos de interesse. 

3) Os SARP – de acordo com as capacidades de cada categoria – são 

capazes de acompanhar os movimentos das ameaças em tempo real e de forma 

contínua, complementando e confirmando informações oriundas de outras fontes, com 

vistas a avaliar e identificar as intenções dos comandantes oponentes. 

4) Nas operações típicas de reconhecimento, a Seção ARP pode ser 

empregada antecedendo os Pel C Pqdt que executam reconhecimentos de eixo e de 

zona, tanto na ofensiva quanto na defensiva, possibilitando-lhes maior agilidade no 

cumprimento de suas missões. O comandante do Esqd passa a dispor de superioridade 

de informações sobre o oponente, o que lhe permite economizar meios operativos para 

emprego em outras tarefas (EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre, 1ª 

Edição 2014). 

 

 

c) Vigilância 

1) O Esqd pode se deparar com a necessidade de operar em espaços 

muito amplos, sem que possa manter tropas em constante presença por toda a sua A 

Rspnl/Z Aç. Nessas situações, priorizar as regiões a serem vigiadas é uma questão de 

emprego judicioso de meios. Nesse cenário, a Seção ARP cumpre papel muito 

importante, pois permite realizar vigilância de largas frentes com eficácia, 

proporcionando alerta antecipado e economizando os recursos disponíveis. 

2) A Seção ARP também é eficaz na vigilância de estruturas estratégicas e 

pontos isolados do TO/A Op, constituindo sensores eficazes para monitoramento de 
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áreas de interesse, os quais – quando integrados a softwares de análise de padrões – 

permitem o alerta antecipado ao Comando do Esqd. 

3) O emprego típico da Seção ARP na vigilância se dá na vanguarda, na 

flancoguarda e no apoio às ações de proteção, nas áreas de retaguarda (EB20-MC-

10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre, 1ª Edição 2014). 

 

 

3.3      REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Considerando a necessidade de uma visão ampliada para a confecção do manual 

EB70-MC-10.XXX Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, a análise da Função de 

Combate Inteligência no Esqd C Pqdt será precedida pelo estudo dos seguintes casos 

históricos e/ou empregos de força militar ocorridos na atualidade, brevemente descritos 

abaixo: 

 

 

3.3.1 A Operação Northern Delay 

 

 

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

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

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

assim abrir uma nova frente contra o Iraque.  

A decisão de realizar uma cabeça de ponte aérea no aeroporto abandonado de 

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

deslocamento das tropas norte-americanas e por sua localização ser relativamente 

próxima à base aérea dos americanos no sul da Europa. Inicialmente, foi lançada uma 

equipe de precursores a fim de realizar a ligação com os elementos de forças especiais 

que já estavam na posição e preparar a zona de lançamento. As condições da pista não 

permitiam o pouso das aeronaves, sendo este outro fator que fortaleceu a decisão de 

realizar um assalto aeroterrestre.  

Foram realizadas duas passagens aéreas, a primeira lançando veículos e 

materiais, e a segunda, a tropa. Após 15 horas, toda a Brigada já havia se reorganizado 

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

material por aerotransporte. Após três dias, as tropas já estavam em condições de 

conduzir missões subsequentes, além de realizarem reconhecimento fora da área da 

cabeça de ponte aérea. A 173ª Brigada Pqdt não fez parte dos principais combates 
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contra as forças iraquianas, porém foi de vital importância, dividindo as forças inimigas. 

Seu principal entrave foi em Kirkuk, onde propiciou um ambiente de estabilização e 

segurança, evitando que a cidade se tornasse uma área para posição defensiva. 

Destaca-se a aquisição de novas viaturas Humvee, que deram mobilidade e 

relativa proteção blindada, aumentando as capacidades táticas e diversificando os tipos 

de missões cumpridas pelas tropas paraquedistas, principalmente em termos de 

Reconhecimento. Também possuíam dois Dragon Eye, sistemas aéreos remotamente 

pilotados (SARP). Seu pequeno volume e simplicidade de operação o transformaram em 

um multiplicador de capacidade de executar ações de Inteligência, Reconhecimento, 

Vigilância e Aquisição de alvos (IRVA), caracterizando a Função de Combate 

Inteligência.  

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

lançamento de grande quantidade de paraquedistas e material por avião, evidenciando 

um meio capaz de mudar rapidamente o rumo do combate (NETO, 2017). 

 

 

3.3.2 A Operação Market Garden  

 

 

A Operação Market Garden foi uma das maiores Operações Aeroterrestres da 

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

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

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

as tropas blindadas seguirem para a Alemanha através do rio Reno.  

As principais pontes estavam sobre o rio Mossa, Waal e o baixo Reno. A manobra 

foi inicialmente concebida pelo Marechal Montgomery e acatada pelos aliados. A 

operação Market era composta pelo 1º Exército Aerotransportado com tropas 

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

Corpo inglês.  

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

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

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

alto poder de fogo e por tropas blindadas.  

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

contrapartida, as tropas britânicas não resisitiram aos ataques das Divisões Panzer e 

iniciaram sua retirada da cidade de Arnhem, não logrando êxito em seu objetivo inicial 

de entrar em solo germânico e por fim a guerra. Ressalta-se que, em parte, a operação 

das tropas paraquedistas obteve resultado com a conquista das pontes na cidade de 
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Grave, Nijmegen e no canal Mossa-Wall, porém a Operação Market-Garden como um 

todo falhou. 

Destaca-se ainda que a Inteligência aliada levantou erroneamente o número de 

alemães e a natureza das tropas na região, além de ter poucas informações sobre o 

inimigo. Esta falha na Função de Combate Inteligência levou as tropas paraquedistas a 

sofrerem diversas baixas, além da deficiência das unidades paraquedistas de 

enfrentarem elementos blindados (KRISTOSCHEK, 2020). 

 

 

3.3.3 A 2ª Guerra da Georgia 

 

 

A 2ª Guerra da Georgia, iniciada em 7 de agosto de 2008 e travada entre Rússia 

e Georgia, foi marcada pelo uso extensivo de tropas paraquedistas russas como ponta 

da lança do avanço terrestre em território georgiano. Os Vozdushno-Desantnye Voyska 

(VDV) são as tropas mais bem treinadas e equipadas do exército russo. Este que, após 

o período de litígio, entrou em um acelerado processo de transformação em resposta 

aos ensinamentos adquiridos durante o conflito. 

O avanço das tropas russas dentro do território georgiano foi realizado de forma 

rápida e explosiva, aproveitando-se das deficiências das defesas georgianas e utilizando 

suas características de mobilidade e poder de fogo. O avanço foi rápido, porém 

desordenado, fruto de uma deficiência nas comunicações e no levantamento de dados 

de inteligência sobre o inimigo e sua disposição no terreno.  

O Tenente-General Vladimir Shamanov, comandante do VDV, entendeu a 

necessidade de readequação de suas frações e determinou que um batalhão de 

reconhecimento deveria ser criado com a finalidade de “ver o que há atrás do próximo 

morro”. O resultado dessa modificação foi a criação de uma tropa especializada e com 

equipamentos modernos, capazes de realizar o levantamento de dados de inteligência 

(THORNTON, 2011). 

 

 

3.3.4 Conflito de Nagorno-Kharabak 

 

 

A província, autoproclamada independente, de NAGORNO-KARABAKH ou 

ARTSAKH possui uma extensão de 4,400km² na fronteira entre a Europa e a Asia, está 

inserida na região estratégica e instável do Caucaso. O conflito de independência de 

Artsakh iniciou em 1988, quando a etnia majoritária de Armênios, com a ajuda da então 
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União Soviética, decidiu se separar do controle da República Socialista do Azerbaijão. O 

conflito se encerrou em 1994 com a formação da região independente de Nagorno-

Karabakh, cobrindo 20% do território do Azerbaijão (Schio, 2016).  

 Durante os anos de 2008 até 2014, um conflito mais intenso eclodiu, o Grupo de 

Minsk OSCE (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa) negociou um 

cessar fogo, no entanto, não conseguiram chegar a uma solução para o conflito. Entre 2 

e 5 abril de 2016, um conflito ainda mais intenso estourou, cerca de 200 pessoas foram 

mortas. O Azerbaijão reconquistou uma pequena parcela do território, o conflito de 4 

dias trouxe a ciência de que, utilizando os meios militares, o Azerbaijão conseguiria 

reconquistar os territórios ocupados pelos Armênios. (Bayramov, 2016). O exército 

Azerbaijão utilizou, com muito sucesso, vários tipos de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (ARP): "IAI Harop" (kamikaze UCAV), "ThunderB", "Orbiter 2M", "Aerostar", 

"Hermes 450" e "Heron-1". Por outro lado, o exército Armênio possuía ARP’s com 

capacidades muito mais modestas (Urcosta, 2020). As lições aprendidas pelo exército 

Azerbaijão são as bases para entender os resultados do conflito que eclodiu entre os 

dois países no ano de 2020. 

 Graças a abundancia de reservas de petróleo, os gastos militares da Azerbaijão 

saltaram de 175 milhões de dólares em 2004 para 3.1 bilhões de dólares em 2011. Se 

compararmos os gastos em defesa do Azerbaijão (6,2% do PIB) com os gastos da 

Armênia (4,1% do PIB) veremos que o centro de poder estava cada vez mais pendendo 

para o Azerbaijão. Para contrabalançar o aumento dos gastos militares do Azerbaijão a 

Armênia fechou acordo de cooperação militar com a Rússia, através desse acordo o 

exército russo enviou cerca de 3000 soldados para a base militar de Gyumri, assim 

como uma central de mísseis (German, 2012). 

 

  

 
Tabela 2 - Gastos militares do Azerbaijão e Armênia em milhões de USD (2000 – 2016). 
Fonte: Babayev, 2019. 

 

  

 
Tabela 3 - Gastos militares do Azerbaijão e Armênia em milhões 
de USD (2020) durante a guerra de NAGORNO-KARABAKH.  
Fonte: Sarukhanyan, 2020. 

 

 Apesar de estar comprando grande quantidade de equipamentos russos, o 

Azerbaijão passou a adquirir equipamentos de Israel e da Turquia. Entre 2006 e 2009 o 
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Azerbaijão adquiriu cerca de 825 milhões de dólares em equipamentos de Israel. A 

compra incluía sistemas de mísseis terra-ar, misseis Anti Carros e o mais importante 

uma grande quantidade de tipos de ARP’s (Pérez, 2020). A Turquia exportou cerca de 

123 milhões de dólares nos primeiros 9 meses de 2020, antes do conflito começar. Os 

equipamentos adquiridos foram ARP’s de combate, lançadores de foguetes e vários 

tipos de munições ( Toksabay, 2020). 

 O exército Azerbaijão entendeu que armamentos sofisticados eram a chave para 

o sucesso na tentativa de reconquistar os territórios perdidos durante a guerra de 1988-

1994. Uma análise das tabelas 3 e 4 mostram a grande disparidade de modernos ARP’s 

de combate comprados pelos dois países.  

 

 
Tabela 4 - Armamento Armênio (mísseis, ARP’s e foguetes). 
Fonte: Shaikh and Rumbaugh, 2020. 
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Tabela 5. Armamento Azerbaijão (mísseis, ARP’s e foguetes).  
Fonte: Shaikh and Rumbaugh, 2020. 

 

 

Como resultado do conflito entre os dois países em 2020 estima-se que as baixas 

armênias causadas pelos ARP’s do Azerbaijão tenham causado um prejuízo em 

equipamentos de aproximadamente 1 bilhão de dólares. Os equipamentos destruídos 

incluem 84 viaturas blindadas de combate, 27 viaturas de combate de infantaria, 5 

radares, 22 lançadores múltiplos de foguetes (LMF), 32 “howitzers”, 155 diferentes tipos 

de viaturas, 18 sistemas de defesas aéreos, entre outros (Rakesh, 2020). 

 O conflito de Nagorno-Karabakh em 2020 trouxe uma mudança drástica no 

comércio de equipamentos militares. Durante o conflito, a Armênia utilizou táticas e 

equipamentos obsoletos russos enquanto que o Azerbaijão utilizou modernos ARP’s em 

uma nova doutrina que se mostraram eficientes na destruição de equipamentos 

estratégicos (Roblin, 2020).  

 Em resumo, um país com gastos modestos em defesa, mas que utiliza modernos 

equipamentos pode causar um impacto decisivo no campo de batalha. A utilização de 

ARP’s em missões de reconhecimento e ataque pode desestabilizar até mesmo um 

exército com um poder relativo de combate superior.  
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4. ANÁLISE E RESULTADOS        

 

 

4.1 O RADAR DE VIGILÂNCIA TERRESTRE 

 

 

Os radares de vigilância terrestre (RVT) estão inseridos no Sistema de Campanha 

de Vigilância Eletrônica e Busca de Alvos (SISCAM/VEBA) do escalão considerado, o 

qual inclui uma gama considerável de equipamentos (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 

A Seção de Vigilância Terrestre do Esqd C Pqdt está organizada da seguinte 

forma: 

 
Figura 20 – Seção de Vigilância Terrestre  
BRASIL, 2019. 

 

 

Normalmente, a missão tática atribuída a Sec Vig Ter será a de ''ação de 

conjunto'' ao Esqd, isto é, a Sec estará atuando em proveito do Esqd como um todo: 

contudo, em função dos fatores da decisão, a seção poderá, eventualmente, ser 

colocada em apoio direto ou reforço a um dos Pel C Pqdt (IP 2-33 1ºEsqd C Pqdt). 
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Figura 21 - M20 Transportável 1.  
Fonte: Workshop SISFRON, Jun 2015.  

 

 Atualmente o Exército Brasileiro opera o  subsistema SVMR (Sistema de 

Vigilância, Monitoramento e Reconhecimento). Esse sistema possui unidades 

transportáveis e móveis. Segundo QDM do Esqd Pqdt a seção Vig Ter possui apenas 

duas peças o ideal seria operar a três, uma móvel e duas transportável . 

Três peças integradas melhoram a capacidade de triangulação dos alvos 

identificados possibilitando ao comandante tático a tomada de decisão com maior 

consciência situacional. 

 A Seção de Vigilância Terrestre do Esqd C Pqdt possui dois radares 

transportáveis M20, o ideal seria a combinação de dois transportáveis e um modular 

com a CLA, todos trabalhando integrados para melhorar a precisão da informação 

compartilhada para o Cmt da SU. 

  

 

4.2 SEÇÃO DE CAÇADORES  

 

 

 A Seção de Caçadores é organizada em Turmas (Tu Cçd) composta de 03 (três) 

equipes (Eq Cçd), com dois caçadores por equipe (01 atirador/ 01 observador), sendo 02 

equipes Anti-pessoal e 01 equipe Anti-material. 
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Figura 21 – Constituição da Turma de 
Caçadores. 
Fonte: BRASIL, 2019. 

  

   

 Apesar de ainda não fazer parte do QOPM do Esqd C Pqdt a Seção de 

Caçadores é um instrumento fundamental para a Seção de Inteligência da Subunidade, 

ferramenta essa que equipada com modernos aparelhos optrônicos podem trazer 

consciência situacional para o Cmt do Esqd e trabalhar em prol das missões da Bda Inf 

Pqdt.  

 

 
Figura 22 – Binóculo BT Coral-CR. 
Fonte: DEFESANET, 2020. 

 

 O binóculo BT Coral-CR, de dotação de unidades atendidas pelo 

SISFRON, está na vanguarda dos equipamentos optrônicos para aquisição e 

monitoramento de alvos. Como já está inserido no rol de equipamentos do Exército 

Brasileiro seria interessante  sua distribuição ao Esqd C Pqdt.  

 

 

4.3 SEÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS  

 

 

Os SARP (Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas) são componentes 

essenciais para ampliar o alcance e a eficácia das operações terrestres, pois – atuando 
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como multiplicadores do poder de combate – possibilitam a F Ter antecipar-se às 

mudanças nas condicionantes de um ambiente operativo que se mantêm em constante 

evolução. Ademais, permitem aos comandantes obter vantagens significativas sobre o 

oponente, sendo a principal delas a superioridade das informações (IP 2-33 1ºEsqd C 

Pqdt). 

A Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do Esqd C Pqdt está organizada 

da seguinte forma: 

 
Figura 23 – Seção de Aeronaves Remotamente 
Pilotadas. 
Fonte: Brasil, 2014. 

 

Em geral, os elementos de emprego das armas-base empregam SARP de menor 

complexidade e alcance em suas Z Aç ou à frente de seus deslocamentos, quando em 

missões de reconhecimento. A F Ter emprega o SARP nos níveis tático e operacional, 

em proveito das manobras terrestres, multiplicando o poder de combate de seus 

elementos (BRASIL,2014a, p.4-2). 

As capacidades para os sistemas remotamente tripulados são as seguintes 

(BRASIL, 2014a, p.4-7 e 4-8):  

-  Contribuir para a obtenção de informações confiáveis – de dia e à noite – 

observando o meio físico além do alcance visual;  

- Levantar ameaças em extensas áreas do terreno, cobrindo espaços vazios (não 

cobertos por F Spf), aumentando a proteção às unidades desdobradas e negando às 

forças oponentes a surpresa;  

- Permanecer em voo por longo período de tempo, permitindo monitorar em 

tempo real as mudanças no dispositivo, a natureza e os movimentos das forças 

oponentes;  

- Atuar sobre zonas hostis ou em missões aéreas consideradas de alto risco, ou 

que imponham acentuado desgaste às tripulações e às aeronaves tripuladas, 

preservando os recursos humanos e os meios de difícil reposição;  

- Atuar como plataforma de armas de alto desempenho, com maior capacidade de 

infiltrar-se em áreas sobre o controle das forças oponentes; e - Realizar operações 

continuadas, de modo compatível com o elemento de emprego considerado. 

Para o Esqd C Pqdt , o nível do elemento de emprego é o tático, sendo o SARP 



44 
 

Cat 0 e o 1, o quadro abaixo apresenta a referência para a definição de categorias 

: 

Tabela 6: Classificação e categorias do SARP para a F Ter  
Fonte: BRASIL, 2014 

 

O SARP previsto para o Esqd C Pqdt são os Cat 0 e 1.  SARP Cat 1 possui autonomia de 

2 horas e raio de ação de 30 Km e do Cat 0 de 1 hora e raio de ação de 9 km, 

aproximadamente. São aeronaves pequenas e leves  vocacionadas para a observação do 

terreno.  

Atuando isoladamente o Esqd de C Pqdt, assim como o Esqd C Mec, possui uma frente 

de vigilância de 64 Km, conforme Dados Médiso de Planejamento de 2017. Assim sendo 

observamos que os SARP Cat 0 e 1 não são os mais indicados para as necessidades do Esqd 

sendo o Cat 2, com raio de ação de aproximadamente 63 km, o que mais se aproxima. 

Outra função fundamental do ARP é a de servir de plataforma para a integração dos 

meios IRVA com o Comando e Controle (C²). O ARP apenas como uma ferramenta capaz de 

registrar fotos em prol de missões de reconhecimento limita a capacidade do equipamento. 

Com a evolução dos sistemas de voô, baterias mais duráveis e a capacidade de 

miniaturização de sistemas de rastreamento por radar o ARP ganhou uma nova função a de 

integrar os sistemas IRVA.  

O Esqd C Pqdt possui um óbice quando se trata de comunicações, as largas frentes 

exigem grande capacidade de transmissão e recebimento de dados. O Caçador (Cçd) em uma 

missão de monitoração de RIPI estará muitas vezes fora do alcance da cobertura de 

comunicações ou mesmo o Radar destacado para cobrir um Flanco (Flc)  em uma operação de 

Força de Cobertura (F Cob).  

Portanto, em se tratando de ARP, fica claro que a melhor junção de características se dá 

na versão Cat 2, mesmo sabendo que hoje essa Cat de ARP não esteja planejada para o Esqd 

C Pqdt. 
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4.4 CONCLUSÃO 

 

 

Durante as buscar para a construção das bases desse trabalho, o seguinte 

problema foi encontrado: “qual combinação de equipamentos de emprego militar para 

operar em prol da função combate inteligência seria o mais adequado para as demandas 

do Esqd C Pqdt inserido nas missões da Bda Inf Pqdt?” 

Nesse sentido, foram estabelecidas as seguintes conclusões parciais: 

a) O radar M20 Sentir adquirido para as unidades de fronteira do Comando 

Militar do Oeste, dentro do programa SISFROM, possui as características 

adequadas para o emprego na Seção de Vigilância Terrestre do Esqd C Pqdt. 

b) O binóculo CORAL-CR adquirido para as unidades de fronteira do Comando 

Militar do Oeste, dentro do programa SISFROM, possui as características 

adequadas para o emprego na Seção de Caçadores ou no Grupo de 

Exploradores do Esqd C Pqdt. 

c) A criação de uma Seção de Caçadores contribuiria como ferramenta 

indispensável nas mãos da Seção de Inteligência do Esqd C Pqdt, juntamente 

com a Seção ARP e a Seção de Vigilância terrestre são as ferramentas mais 

vocacionadas para a Função Combate Inteligência. 

d) Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas possui previstas 2 (duas) 

unidades de ARP Cat 0 e uma Cat 1. A melhor combinação de equipamentos 

para o Esqd C Pqdt seria dois Cat 0 e um Cat 2 tendo em vista que o Cat 2 

possui características adequadas para o Esqd quando operando de forma 

isolada.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

 

Algumas evoluções tecnológicas apresentadas nesse trabalho já estão sendo 

empregadas  pelos principais exércitos do mundo. O binóculo Termal e o Radar 

Terrestre já foram testados em combate e se mostraram eficientes ferramentas na 

aquisição e monitoração de alvos. Faz-se necessário a distribuição do CORAL-CR e do 

sistema Radar M20 Sentir e CLA. 

Em se tratando de ARP o cenário é diferente, as recentes evoluções nos sitemas 

de baterias e controle de vôo fizeram surgir Aeronaves Remotamente Pilotadas capazes 

de Observar, Monitorar e Atacar um alvo. Para o escopo do Exército Brasileiro (EB) 
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apenas duas capacidades estão sendo buscadas a de Observar e Monitorar. 

Seguindo os passos dos principais desenvolvedores de armamento do mundo o 

EB distribuiu da seguinte forma as categorias de ARP: Cat 0, Cat 1 e Cat 2. 

Para o Esqd C Pqdt ficou planejada a distribuição de dois ARP Cat 0 e um Cat 1, 

o ARP Cat 2 é apenas nível U para cima.   

O maior óbice em questão de Material de Emprego Militar para o Esqd C Pqdt é 

na SARP. O SARP de maior capacidade que o Esqd possui é o Cat 1 com 

características previstas para ter um raio de ação de aproximadamente 27 Km. O Esqd 

pode vigiar uma frente máxima de aproximadamente 64 Km.  

 Devido ao Esqd C Pqdt ser a unidade mais ápta para as missões de 

reconhecimento e segurança; e atuando muitas das vezes isolada, a larga frente em que 

opera a SU requer que seus meios tenham grande capacidade e alcance. Nesse sentido 

a melhor categoria de ARP para o Esqd seria o Cat 2 com raio de ação de 

aproximadamente 63 Km e autonomia de aproximadamente 15 horas.   

Ainda que os ARP no Brasil ainda nao tenham um projeto final e as 

características de alcance e autonomia para cada categoria ainda nao tenham sido 

fixadas cabe observar que o ARP Cat 1 deixaria lacunas na capacidade IRVA do Esqd C 

Pqdt. 

O Esqd C Pqdt é a tropa mais apta para as missões de Reconhecimento e 

Segurança, sendo assim, deveria receber os principais meios IRVA em desenvolvimento 

pelo EB para que esta tropa esteja com o seu máximo esforço para salvaguardar as 

ações da Bda Inf Pqdt.   
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