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RESUMO 
 
 

 

Este trabalho teve como objetivo realizar uma atualização doutrinária no manual 
do Esquadrão Cavalaria Paraquedista (Esqd C Pqdt) em especial sobre a função 
de combate proteção, que se encontrava desatualizado desde 1986, 
prejudicando o emprego adequado desta OM. O objetivo do estudo foi analisar 
a doutrina vigente sobre a função de combate proteção e como ela poderia atuar 
em prol do Esqd C Pqdt. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica 
aprofundada, especialmente na doutrina brasileira. No que se refere a coleta de 
dados a pesquisa foi documental, tendo como método a leitura exploratória. O 
trabalho teve como grande incremento, diversas oportunidades de contato com 
elementos do Esqd C Pqdt, como visitas, palestras e seminários que foram 
formalizados através de uma entrevista com o atual comandante do Esqd C Pqdt. 
Ao final da pesquisa, foi possível identificar as atualizações julgadas necessárias 
ao emprego correto desta OM, e foi apresentado uma sugestão de capítulo para 
o novo Manual EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA 
PARAQUEDISTA. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  



	
	

RESUMEN 
 
 

 

Este trabajo tuvo como objetivo realizar una actualización doctrinal en el manual 
del Escuadrón de Caballería Paracaidista (Esqd C Pqdt), en particular sobre la 
función de protección de combate, que estaba desactualizado desde 1986, 
dificultando el uso adecuado de esta Fracción. El objetivo del estudio fue analizar 
la doctrina actual sobre la función de la protección de combate y cómo podría 
actuar a favor del Esqd C Pqdt. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica en 
profundidad, especialmente sobre la doctrina brasileña. En cuanto a la 
recolección de datos, la investigación fue documental, utilizando la lectura 
exploratoria como método. El trabajo tuvo como gran incremento, diversas 
oportunidades de contacto con elementos del Escuadrón de Caballería 
Paracaidista, tales como visitas, conferencias y seminários, que se formalizaron 
a través de uma entrevista com el actual comandante del Esqd C Pqdt. Al final 
de la investigación, fue posible identificar las actualizaciones consideradas 
necesarias para el correcto uso de esta Fracción, y se presentó una sugerencia 
de capítulo para el nuevo EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA 
PARAQUEDISTA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro, é uma das instituições responsáveis pela manutenção 
da Soberania Nacional. É composto por diversas Grandes Unidades (GU), que 

estão dispostas em todo território nacional. Algumas destas, pela característica 

de emprego, são chamadas de Força de Emprego Estratégico. Dentre estas 
forças destaca-se a Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt), que tem 

como principal característica ser empregada em até 24 horas em qualquer lugar 

do Brasil.  
As operações aeroterrestres (Op Aet) se caracterizam por serem um tipo 

de operação complementar, normalmente desencadeadas no bojo das 

operações ofensivas e que possibilitam ao atacante o envolvimento vertical. 

Dotadas de grande mobilidade estratégica as operações aeroterrestres têm 
como objetivo projetar força, causando grande efeito sobre a moral inimiga e, 

também, proporcionando grande surpresa, obrigando o inimigo (Ini) a dividir seus 

meios, uma vez que estas operações são desencadeadas precipuamente à 
retaguarda do Ini sobre um objetivo específico (BRASIL, 2017). 

A Brigada de Infantaria Paraquedista é especialmente organizada e 

equipada para as operações combinadas de assalto aeroterrestre utilizando-se 
das aeronaves de transporte da Força Aérea (FAe). É uma força modular, possui 

elementos específicos que se adequam conforme as características da missão 

sendo capaz de projetar poder, tanto em território nacional como internacional. 

A Cavalaria Paraquedista do Exército Brasileiro teve início no final de 1981, 
por ocasião da criação do 1° Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (Esqd C 

Pqdt). Desde então, a Brigada de Infantaria Paraquedista 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. 

O Esqd C Pqdt é uma tropa que atua de maneira bastante similar ao 
Esquadrão de Cavalaria Mecanizada (Esqd C Mec) orgânico das Brigadas de 

Cavalaria Blindada e Mecanizada (Bda C Bld e Mec), se distingue apenas pelos 

seus Materiais de Emprego Militar (MEM) e principalmente pelo seu meio de 
infiltração para a área de operações, que normalmente é por lançamento ou 

aterragem. Sendo assim o Esqd C Pqdt a tropa organizada, equipada e instruída 

para cumprir missões de reconhecimento e segurança em prol da Bda Inf Pqdt.  
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Segundo o Manual EB20- MC-10.208- Proteção, o conceito de proteção é: 

 
Proteção é a preservação da eficácia e da capacidade de 
sobrevivência dos militares e civis relacionados com a missão, 
equipamentos, instalações, informações e infra-estrutura implantada 
ou localizada dentro ou fora dos limites de uma determinada área 
operacional. [...]É uma atividade contínua que procura salvaguardar a 
força, pessoal (combatentes e civis), sistemas, etc (BRASIL, 2015, p. 
s/n). 
 

A integração da função de combate proteção é fundamental as Op Aet, 

tendo em vista que as tropas ficam bastante expostas durante a aterragem e a 

reorganização em território inimigo. As principais vulnerabilidades da tropa 
paraquedista são os efeitos das armas e agentes químicos, biológicos e 

nucleares, o ataque de blindados e o ataque aéreo. 

O Exército Brasileiro busca constantemente a evolução de sua doutrina 
militar terrestre visando 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, datada de 1994, figura como um dos manuais doutrinários que 

carecem de atualização para que esteja alinhado com a Doutrina Militar Terrestre 
vigente. 

Assim sendo, o intuito da confecção desse trabalho é preencher uma 

lacuna doutrinária sobre a função de combate proteção no emprego do Esqd C 
Pqdt, de forma que esta subunidade (SU) tenha seu emprego orientado e 

otimizado no sentido de preservar a tropa, seus MEM e seus sistemas. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

Sendo, atualmente, o único manual existente sobre o Esquadrão de 

Cavalaria Paraquedista, a IP 2-33 apresenta-se defasada, não só sobre a 
doutrina de emprego daquela subunidade paraquedista, mas também em 

relação aos seus meios e composição. 

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. 
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Em síntese, exprimindo a demanda por atualização doutrinária existente 

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

norteamento deste trabalho: Quais são as atualizações em manual 
doutrinário, relativas à Função de Combate Proteção do Esqd C Pqdt, que 
se fazem necessárias para a melhor organização e emprego do Esqd C Pqdt 
em proveito das Operações Aeroterrestres (EB70MC-10.217)? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

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

Função de Combate Proteção do Esqd C Pqdt 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. 
 

1.2.3 Objetivos específicos 
 

a) Revisar casos históricos relacionados à Função de Combate Proteção 
do Esqd C Pqdt; 

b) Analisar à Função de Combate Proteção do Esqd C Pqdt no contexto 

do emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista; 
c) Apresentar proposta de atualização em relação à Função de Combate 

Proteção do Esqd C Pqdt com intuito de atender ao objetivo integrador. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 
 

a) Quais os principais tipos de operação conduzidos pelo Esquadrão de 

Cavalaria Paraquedista, e quais os seus fundamentos doutrinários? 
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b) De que maneira à Função de Combate Proteção do Esqd C Pqdt 

influencia a operação do Esqd C Pqdt inserido no contexto das Operações 

Aeroterrestres (EB70MC-10.217)? 
c) Quais casos históricos podem ser utilizados para analisar à Função de 

Combate Proteção do Esqd C Pqdt? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

Com a evolução constante dos conflitos e materiais não é adequado para 

o Esqd C Pqdt que esteja com a sua doutrina defasada, de modo que seu 
emprego se mantenha a par das evoluções táticas e tecnológicas. 

A Bda Inf Pqdt é uma das principais tropas de pronto emprego do Exército 

Brasileiro, mais um motivo pelo qual é necessário que sua única fração de 
cavalaria esteja com sua doutrina atualizada para caso seja empregada. 

Nesse contexto a IP 2-33 do Esqd C Pqdt foi criada em 1994 com o objetivo 

de orientar o emprego da SU, passados quase vinte anos de sua publicação, 
ainda não houve uma atualização doutrinária sobre o assunto. Tratando-se 

especificamente sobre este manual, acredita-se que é oportuna a atualização 

para um alinhamento doutrinário com a nova realidade mundial, de forma que o 

emprego do Esqd C Pqdt ocorra de forma adequada. 
Mais especificamente sobre a função de combate proteção, no período 

que a IP 2-33 foi redigida, não se trabalhava ainda com a função de combate 

proteção, conceito que é amplamente difundido, atualmente, em outros 
exércitos. De forma que essa atualização doutrinaria torna-se impositiva, para 

que a doutrina fique adequada com a realidade dos combates atuais.  
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2 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 Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) 1º ano, em 2020, 
foi realizada a pesquisa bibliográfica e o fichamento 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. 
Durante o CAO presencial (2º ano) em 2021, a relatoria técnica do presente 

estudo será conduzida sob coordenação do Curso de Cavalaria da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que será a interface responsável por 

harmonizar o esforço de pesquisa, na forma de Trabalho de Conclusão de Curso 
(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 

Microsoft Word ou Libre Office Writer. Na confecção de gráficos, fotografias e 
desenhos serão utilizados os aplicativos Corel Draw e Photoshop. Ainda, quanto 

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

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

os trechos referentes aos capítulos previstos para o manual observarão os 

preceitos contidos nos capítulos IV e V das Instruções Gerais para Publicações 
Padronizadas do Exército (EB10-IG-10.002), 1ª Edição, 2011. 
 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 
 

A atualização doutrinária do Manual o Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista, relativas à função de combate proteção atendendo os seguintes 

tópicos: 
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a) Considerações Gerais; 

b) Defesa Antiaérea; 

c) Apoio de Engenharia; 
d) Contrainteligência; 

e) Medidas de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear; 

f) Medidas de Guerra Eletrônica; 
g) Medidas de Dissimulação; e  

h) Defesa Anticarro. 

 
2.2. AMOSTRA 
 

 Em relação à pesquisa bibliográfica e qualitativa, o trabalho não delimitou 
uma amostragem para coleta de dados.  
 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

A pesquisa será qualitativa quanto à forma de abordagem e quanto ao 

objetivo geral será exploratória, visando obter uma familiaridade maior com o 

tema, em função da dificuldade de obtenção e desatualização dos materiais que 
abordam o tema; e descritiva-indutiva buscando estabelecer uma relação com 

as variáveis já definidas e também uma generalização fruto de observações de 

casos reais. Ao final do trabalho será proposto um Capítulo para o Manual EB70-
MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA. 

 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DE LITERATURA 
 

Como procedimento, primeiramente será realizada uma revisão 

bibliográfica, necessária para o desenvolvimento do estudo. Após a revisão 

bibliográfica, será realizada uma pesquisa exploratória junto às teorias, doutrinas 
vigentes e casos históricos a fim de focalizar acontecimentos contemporâneos, 

observando-se as experiências do passado, para o desenvolvimento adequado 

do presente estudo. 
Além disso, foi realizada uma entrevista com o atual comandante do 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (Esqd C Pqdt), buscando-se um 

enriquecimento dos dados obtidos. 
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2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para uma melhor compreensão do assunto, propõe-se como método de 
abordagem o método exploratório qualitativo e descritivo-indutivo a partir de 

pesquisas bibliográficas e documentais, onde, em um primeiro momento, 

partindo das teorias e manuais, se buscará uma familiaridade com o problema. 
O presente trabalho propõe-se a buscar a atualização doutrinária dentro da 

doutrina vigente atual do Exército. 

 
2.6 INSTRUMENTOS 

 

Serão utilizadas técnicas dentro da pesquisa exploratória, através da 

análise de manuais militares nacionais e internacionais selecionados, trabalhos 
acadêmicos sobre o assunto, juntamente com os dados extraídos de fontes 

oficiais do Ministério da Defesa e das Forças Armadas e, também, 

correlacionadas à Função de Combate Proteção e ao emprego do Esqd C Pqdt. 
Foi realizada entrevista com o atual comandante do Esqd C Pqdt, 

buscando compreender o modo como o entrevistado percebe a expressão da 

Função de Combate Proteção no Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, 
baseado nas características, possibilidades e limitações atuais. Foi uma 

entrevista semiestruturada, buscando-se obter informações, dados e opiniões 

relevantes por meio de perguntas. 

 

2.7 ANÁLISE DE DADOS 
 

Quanto à verificação de manuais, literatura e documentos a respeito do 

tema, os dados serão analisados de forma a elencar o emprego da função de 
combate Proteção em prol do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista. 

Na entrevista realizada, foram identificados, os principais aspectos 

relacionados a função de combate proteção e o Esqd C Pqdt, de forma que as 
informações obtidas por meio dessa técnica pudessem ser confrontadas com os 

dados obtidos na pesquisa bibliográfica, possibilitando reforçar alguns pontos 

julgados importantes.   

Nome Justificativa 

Maj Cav Matheus Gasiorowski Billodre Atual Cmt Esqd C Pqdt 
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3 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 
3.1 O ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA 
 

3.1.1 Missão do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 
 

Segundo o Manual EB70 – MC-10.XXX Brigada Paraquedista 

Paraquedista, o Esqd C Pqdt tem como uma de suas missões principais atuar 

como tropa de reconhecimento e segurança da Bda Inf Pqdt: 

 
O Esqd C Pqdt é a tropa de reconhecimento e segurança da Bda, 
sendo, por isso, um elemento de economia de meios. Para tal, deve 
ser dotado com plataformas que permitam boa mobilidade terrestre, 
relativa proteção blindada e potência de fogo adequada (BRASIL, 
2020b, p. s/n). 
 

Conforme as IP 2-33 1º Esqd C Pqdt  tem ainda como missões: 

 
b. Embora não constitua a forma normal de emprego o Esqd C Pqdt, 
agindo isoladamente, pode realizar operações ofensivas e defensivas, 
na execução de suas missões básicas – O Rec e a Seg -, ou como 
elemento de economia de forças. 
c. Realiza, também, movimentos retrógados, em particular a ação 
retardadora (Aç Rtrd), geralmente quando executando missão básica 
de segurança (BRASIL, 1994, p. 1-1). 
 

Dentro do contexto das operações aeroterrestres no Brasil pode-se 
perceber que o Esqd devido a sua mobilidade, flexibilidade, proteção blindada e 

potência de fogo, tem um papel específico dentro da missão da Brigada de 

Infantaria Paraquedista, atuando normalmente em Operações de 
Reconhecimento e Segurança em Prol desta GU. 

 

3.1.2 Emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 
 

O emprego do Esqd C Pqdt, de acordo com as IP 2-33 1º Esqd C Pqdt , 

se da da seguinte maneira: 

 
a. 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 consequente reorganização no solo, é semelhante ao 
emprego do Esqd C Mec orgânico da Bda C Bld, Bda Inf Mtz e Bda Inf 
Bld. 
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b. A diferença básica reside, por conseguinte, na forma de 
deslocamento do Esqd até a região onde será empregado, 
deslocamento este realizado por meio aéreo (BRASIL, 1994, p. 1-1). 
 

Conforme exposto nas referidas IP, serão realizadas analogias quanto ao 

emprego do Esqd C Pqdt e o Esqd C Mec, visando colimar a doutrina nacional e 

maximizar o emprego da única OM de cavalaria da Brigada de infantaria 
Paraquedista. 

 

3.1.3 Possibilidades e limitações do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 
 

Segundo o Manual EB70-MC-10.222: A Cavalaria nas Operações o 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista conta com as seguintes possibilidades: 

 
a) participar do estabelecimento de uma cabeça de ponte aérea; 
b) realizar qualquer tipo de reconhecimento, em frentes e 
profundidades compatíveis com a sua estrutura; 
c) executar operações de segurança, particularmente proteção e 
vigilância; 
d) realizar operações ofensivas e defensivas limitadas; 
e) realizar ligações de combate; 
f) operar sob condições de visibilidade limitada, com emprego de meios 
de visão noturna e de vigilância eletrônica;  
g) na impossibilidade do lançamento de suas viaturas orgânicas, atuar 
como força a pé, cumprindo, com limitações, missões de 
reconhecimento e segurança, em proveito da Bda Inf Pqdt; 
h) atuar como Força de Proteção da Bda Inf Pqdt nas operações 
aeroterrestres ou aerotransportadas, em que o objetivo da GU esteja 
localizado fora da cabeça de ponte aérea;  
i) organizar seus elementos de manobra em estruturas operativas 
provisórias (pelotões provisórios) para atender às peculiaridades de 
determinada missão que lhe for atribuída ou para fazer face às 
situações do combate; e  
j) atuar em ambiente contaminado por agentes QBRN (com limitações) 
(BRASIL, 2018, p. 2-10) 
 

O Manual EB70-MC-10.222: A Cavalaria nas Operações o Esquadrão de 
Cavalaria Paraquedista conta com as seguintes limitações: 

 
a) vulnerabilidade aos ataques aéreos;  
b) vulnerabilidade na fase de reorganização;  
c) restrição de mobilidade, frente ao largo emprego de minas anticarro 
e aos obstáculos artificiais;  
d) grande influência das condições climáticas e meteorológicas; 
e) mobilidade estratégica limitada à disponibilidade de apoio de meios 
aéreos; 
f) dificuldade na manutenção do sigilo das operações, quando 
empregando suas viaturas orgânicas, em virtude do ruído e da poeira 
produzidos;  
g) mobilidade restringida, quando empregando suas viaturas orgânicas 
em terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, pantanosos e 
cobertos;  
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h) dificuldade de manter o terreno; e  
i) vulnerabilidade aos ataques QBRN (BRASIL, 2018, p. 2-10). 
 

Pode-se ratificar o que foi falado no item anterior quanto ao emprego do 

Esqd C Pqdt e sua semelhança com o emprego do Esqd C Mec, conferindo 
assim o apoio necessário, em mobilidade e certo poder de fogo a Brigada de 

Infantaria Paraquedista. 

 

3.1.4 Organização do Esquadrão Cavalaria Paraquedista 
 

O Esqd C Pqdt é composto por 3 (três) Pelotões de Cavalaria 

Paraquedista, 1(um) Pelotão de Comando e Apoio, uma Base Administrativa 
(ativada em tempo de paz) e o seu Estado Maior, que é composto pelo 

Subcomandante (Chefe do Estado Maior); Oficial de Pessoal (S1), Oficial de 

Inteligência (S2); Oficial de Operações (S3); Oficial de Logística (S4); Oficial de 
Comunicação Social e Assuntos Civis (S5) e o Oficial de Planejamento e 

Doutrina (S6). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
                  Figura 1: Composição do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 

Fonte: (BRASIL, não publicado) 
 

O Pel C Ap do Esqd C Pqdt tem como objetivo 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. 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. 
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 Figura 2: Composição do Pelotão de Comando e Apoio do Esquadrão de Cavalaria 
 Paraquedista 

    Fonte: BRASIL, não publicado 
 
Os Pelotões de Cavalaria Paraquedista, constituem as peças de 

manobra do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, são compostos por: Grupo 

de Comando (Gp Cmdo); 02 (dois) Grupos de Exploradores (Gp Exp); 01 (uma) 
Seção de Mísseis Anticarro (MAC), a 01 (uma) peça de míssil anticarro e uma 

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

(Pç Ap) dotada de Morteiro 81mm. 

Os Pel C Pqdt são frações dotadas de grande mobilidade, flexibilidade, 
proteção blindada e potência de fogo, podem se adaptar em situações adversas 

e de engajar-se prontamente em distintos tipos de combate. 

Os Pelotões são organizados e equipados para atuar como um conjunto, 
não devendo, em princípio, serem fracionados. Entretanto, pode-se adotar a 

estrutura de Pelotão Provisório, caso se faça necessário. 
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    Figura 3: Composição do Pelotão de Comando e Apoio do Esquadrão de Cavalaria 
    Paraquedista 
    Fonte: BRASIL, não publicado 
 
3.2 FUNÇÃO DE COMBATE PROTEÇÃO 

 
Atualmente, devido a atualização doutrinária que vem ocorrendo no 

Exército Brasileiro, passou-se a utilizar, com maior ênfase, as funções de 

combate, que são: Movimento e Manobra, Fogos, Comando e Controle, 

Inteligência, Logística e Proteção. Esse trabalho irá tratar especificamente sobre 

a função de combate Proteção, visando elucidar o planejamento e emprego 
desta função em prol do Esqd C Pqdt, tropa de cavalaria da Bda Inf Pqdt. 

De acordo com a doutrina americana, segundo o manual FM 3-99 

Airborne and Air Assault Operations, o conceito de proteção é o seguinte: 
 

Protection tasks and systems preserve the force so the commander can 
apply maximum combat power to accomplish the mission. Preserving 
the force includes protecting personnel and physical assets of the U.S., 
host-nation, and multinational military and civilian partners (UNITED 
STATES OF AMERICA, 2015, p. 7-2). 
 

Segundo o Manual EB20- MC-10.208- Proteção, o conceito de proteção 

na doutrina brasileira é: 
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Proteção é a preservação da eficácia e da capacidade de 
sobrevivência dos militares e civis relacionados com a missão, 
equipamentos, instalações, informações e infra-estrutura implantada 
ou localizada dentro ou fora dos limites de uma determinada área 
operacional. [...]É uma atividade contínua que procura salvaguardar a 
força, pessoal (combatentes e civis), sistemas, etc (BRASIL, 2015, p. 
s/n). 
 

 Ambos os países tratam proteção como a capacidade de preservar o 
poder de combate das tropas e resguardar os civis, instalações e aliados. Tudo 

isto visando conseguir aplicar o seu poder de combate máximo durante o 

transcurso de uma operação militar. 
 

3.2.1 Defesa Antiaérea 
 

Conforme BRASIL (2017d, p. 1-1) “o conceito de Defesa Antiaérea remete 
ao conjunto de ações de Defesa Aeroespacial ativas desencadeadas da 

superfície, que visa impedir, anular ou neutralizar a ação de vetores aéreos 

hostis, tripulados ou não.”  
No contexto das operações aeroterrestres cabe destacar que a defesa 

antiaérea (DAAe) é fundamental para preservar a capacidade da tropa, e a 

conquista da superioridade aérea, pelo menos temporária é fundamental para o 
sucesso das operações (BRASIL, 2020b, p. s/n). 

A Op Aet desenvolve-se em quatro fases: preparação, movimento Ae, 

ações táticas iniciais e ações táticas subsequentes. Em cada fase teremos um 

responsável por executar a DAAe, na fase de preparação a DAAe normalmente 
é executada pelo Esc Sp, na fase de Mov Ae a DAAe é executada pela F Ae, 

nas fases de Aç táticas, a DAAe do grosso da Bda é provida por Elm de Art AAe 

ou por Msl AAe Ptt (BRASIL, 2020b, p. s/n). 
No contexto do emprego de tropas de cavalaria em prol de uma brigada 

tem-se que a defesa antiaérea em uma Bda é uma atividade de proteção que 

coordena as medidas ativas e passivas de todos os elementos subordinados, 
para impedir a ação aérea inimiga contra a GU ou mitigar seus efeitos. O Esqd 

C Pqdt Atuando em prol da Bda Inf Pqdt contribui para o sistema de DAAe ao 

proceder constante vigilância do espaço aéreo subjacente à sua área de 

responsabilidade, provendo alerta oportuno sobre qualquer ação de vetores 
aéreos hostis. (BRASIL, 2020a, p. 11-2) 
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O Manual EB 70-MC-10.354 - Regimento de Cavalaria Mecanizado, define 

medidas ativas de defesa antiaérea como: 

 
As medidas de defesa ativa são aquelas adotadas com a finalidade de 
destruir as aeronaves inimigas ou, ao menos, dificultar seu ataque ou 
observação. No RC Mec, caracterizar-se-ão pela concentração de 
fogos das armas orgânicas em um reduzido setor de tiro direcionado 
para a aeronave inimiga previamente identificada. A fim de evitar 
fratricídio, os setores de tiro e as condições de emprego das armas 
contra aeronaves devem ser definidos pelo Cmt Rgt (BRASIL, 2020a, 
p.11-2). 
 

Sobre medidas passivas de defesa antiaérea o EB 70-MC-10.354 - 

Regimento de Cavalaria Mecanizado traz o seguinte conceito: 
 

As medidas de defesa passiva são o conjunto de ações tomadas antes, 
durante e depois de um ataque aéreo, para reduzir seus efeitos, sem, 
contudo, hostilizar o inimigo. No RC Mec, caracterizar-se-ão pelo 
estabelecimento de vigias do ar, com setores de observação do espaço 
aéreo, pelo estabelecimento de um sistema de alarme, pelo emprego 
de fumígenos, camuflagem, cobertas e abrigos e pela ampliação da 
dispersão (BRASIL, 2020a, p.11-2). 
 

O Esqd C Pqdt normalmente é empregado em missões de 

reconhecimento ou segurança em prol da Bda Inf Pqdt, seu emprego ocorre, 

geralmente, de maneira descentralizada do grosso da Brigada. Sendo a Bateria 
de Artilharia Antiaérea Paraquedista a única tropa da Brigada especializada em 

DAAe, normalmente o Esquadrão não será contemplado com a DAAe 

especializada, sendo necessário ao Esqd prover sua própria defesa antiaérea 
(BRASIL, 2020b, p. s/n). 

 

3.2.2 Apoio de Engenharia 
 

Segundo o manual EB70 – MC-10.XXX – Brigada de Infantaria 

Paraquedista o apoio de engenharia tem como conceito: 

 

O apoio de engenharia na função de combate proteção pode ser 
entendido como o conjunto de trabalhos que visam garantir a 
preservação do poder relativo de combate e dos meios desdobrados 
para emprego oportuno. Tais trabalhos contribuem para reduzir ou 
anular os efeitos das ações do inimigo e das intempéries sobre a 
tropa e o material, proporcionando abrigo e segurança (BRASIL, 
2020b, p. s/n). 
 

A missão da engenharia no contexto das operações paraquedistas se 
resume em multiplicar o poder de combate da Bda, proporcionando-lhe a 
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mobilidade, assegurando-lhe a contra mobilidade e contribuindo para a sua 

proteção (BRASIL, 2000, p. 5-1). 

Particularmente, nas Op Aet, a natureza descentralizada das ações 
táticas iniciais e a composição dos meios em forças-tarefa não permitem que o 

princípio do emprego centralizado da engenharia seja respeitado nesta etapa. 

Neste tipo de Op é comum o emprego dos Pel E Cmb Pqdt em Apoio Direto ou 
Reforço, particularmente nas ações táticas iniciais e tendo em vista otimizar o 

emprego da engenharia nesta fase, os trabalhos de proteção são reduzidos ao 

mínimo, dando-se prioridade aos trabalhos voltados para a mobilidade das 
tropas em campanha. Após as fases iniciais é desejável que o emprego da 

engenharia ocorra de maneira centralizada (BRASIL, 2020b, p. s/n). 

As missões que podem ser atribuídas aos elementos de engenharia em 

reforço ao Esqd C Pqdt, são: 
 

(1) destruições de pequeno vulto; 
(2) construção de obstáculos de pequena monta, inclusive campos de 
minas; 
(3) neutralização limitada de campos de minas inimigos e de 
destruições preparadas e não acionadas; 
(4) execução de pequenos reparos em pontes e bueiros; 
(5) realização de reconhecimentos técnicos de engenharia em pontes, 
cursos de água, estradas, bueiros, vaus e etc (BRASIL, 1994, p. 10-
17). 
 

Desta maneira pode-se entender que o Esqd C Pqdt poderá receber 

meios de engenharia em apoio direto ou reforço e caberá ao Cmt Esqd C Pqdt o 

levantamento das necessidades de mobilidade, contramobilidade e proteção e o 
emprego judicioso deste meio.  

 

3.2.3 Contrainteligência 
 

Segundo o EB20- MC-10.208- Proteção o conceito de contrainteligência 

é: 

 
A contrainteligência é uma atividade de proteção especializada que 
visa à obstrução e à neutralização da atuação da inteligência adversa 
e das ações de qualquer natureza que possam se constituir ameaças 
à salvaguarda de dados, informações, conhecimento e seus suportes 
(BRASIL, 2015, p. 2-1). 
 

Para o sucesso das Operações Aeroterrestres a surpresa é um princípio 

de guerra fundamental, as atividades de contrainteligência neste contexto   
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visam impedir que uma força inimiga adquira conhecimentos sobre a ordem 

de batalha, situação em material, pessoal, planos, vulnerabilidades e 

possibilidades das nossas tropas. Efeito obtido através da manutenção do sigilo 
nos planos e ordens, que devem ser de conhecimento restrito ao  menor número 

de de pessoas possível, particularmente as que envolvam movimento de tropa e 

atividades logísticas (BRASIL, 2020b, p. s/n). 
A C Intlg no RC Mec e no Esqd C Pqdt, por analogia tem as seguintes 

finalidades: 

 
a) impedir que uma força inimiga, real ou potencial, adquira 
conhecimentos específicos sobre o Rgt (como organização, 
desdobramento, disponibilidade do material, pessoal e suprimentos, 
vulnerabilidades e possibilidades);  
b) impedir ou reduzir os efeitos das atividades de espionagem, 
sabotagem, desinformação, propaganda adversa e terrorismo contra o 
regimento; 
c) proporcionar liberdade de ação para o Cmt RC Mec; 
d) contribuir para a obtenção da surpresa nas operações; e 
e) induzir o inimigo a tomar decisões equivocadas. (BRASIL, 2020a, p. 
11-4). 
 

Os dados que mais interessam o inimigo e que devem ser protegidos pelo 
Esqd C Pqdt, dentro do seu escalão, são: 

 
a) as possibilidades, vulnerabilidades e limitações específicas dos 
Esqd C Mec, do apoio de fogo (Art Cmp e Mrt P), de Eng Cmb e 
logístico;  
b) a ordem de batalha do regimento e do escalão superior; 
c) as intenções do regimento e seus planos operacionais; 
d) o relacionamento com a população em geral; 
e) a doutrina de emprego; 
f) os dados biográficos e personalidade dos Cmt da Bda, do RC Mec e 
das SU;  
g) a estrutura e funcionamento da inteligência do Rgt e do escalão 
superior; 
h) as medidas de segurança em execução;  
i) o funcionamento dos sistemas de apoio logístico; e 
j) a situação e dificuldades logísticas, particularmente quanto às Cl III 
e V. (BRASIL, 2020a, p. 11-4). 
 

As formas ou fontes mais comuns para que o inimigo obtenha essas 

informações são:  
 

a) a observação e o Rec (por meio de OA, Cçd, Elm Rec, RVT, ARP 
etc.);  
b) os PG e refugiados; 
c) as transmissões eletromagnéticas;  
d) as atividades cibernéticas; 
e) imagens obtidas com diversos sensores; 
f) documentação e material capturado; 
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g) o noticiário dos órgãos de mídia; 
h) agentes de Intlg, operações especiais e colaboradores na Z Aç do 
Rgt; e 
i) a população em geral. (BRASIL, 2020a, p. 11-4). 
 

Visando negar informações ao inimigo, o planejamento de 

contrainteligência deverá ser executado simultaneamente com o 
planejamento e execução dos demais planos e ordens de operações do 

esquadrão e dos escalões superiores (BRASIL, 2020a, p. 11-4). 

Além disso o Planejamento deverá ser coordenado com a F Cmb Intlg, 
cuja qual a atividade de contrainteligência tem uma ligação intrínseca (BRASIL, 

2015, p. 2-1). 

Este planejamento deve estar fundado nas atividades relacionadas às 
possibilidades das forças inimigas em conseguir dados e/ou conhecimentos 

sensíveis e em executar ações de sabotagem, propaganda adversa, 

espionagem, terrorismo e desinformação (BRASIL, 2020a, p. 11-5). 

 

3.2.4 Medidas de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear  
 

A DQBRN atuará em proveito da F Cmb Ptç realizando o reconhecimento, 
a detecção e descontaminação de pessoal e material exposto a agentes 

químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Os agentes químicos são 

capazes de causarem muitas baixas em um período de tempo curto, mesmo que 

sejam empregados em pequena quantidade, afetando a moral da tropa (BRASIL, 
2015, p. 2-1). 

A proteção DQBRN engloba desde as ações mais básicas de proteção, 

como o uso de equipamentos de proteção individual por todo efetivo, até aquelas 
que exijam o emprego de Elm especializados do escalão superior, como a 

identificação de agentes QBRN, as quais poderão ser empregadas em apoio às 

operações (BRASIL, 2020a, p. 11-5). 
O sensoriamento (detecção de agentes QBRN), a segurança (proteção) e 

a sustentação (descontaminação) QBRN, compõem as atividades da DQBRN 

Essas atividades e tarefas são coordenadas pelo sistema QBRN do mais alto 

escalão presente. Normalmente, dependem de equipamentos especializados, 
que poderão estar disponíveis para a tropa, como equipamentos individuais, ou 

serem de dotação de elementos DQBRN (BRASIL, 2020a, p. 11-5). 
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Quando disponíveis o uso de equipamentos de proteção individual 

deve ser objeto de treinamento para todo efetivo. Da mesma forma, 

a tropa deverá estar sempre em condições de empregar os sistemas de 
proteção DQBRN (BRASIL, 2020a, p. 11-6). 

As principais consequências da ação do emprego de elementos do Esqd 

C Pqdt em áreas contaminadas por agentes QBRN são as seguintes:  
 

a) utilização de equipamentos de proteção coletiva para as guarnições 
das Vtr;  
b) necessidade do apoio de equipes especializadas em DQBRN para 
as trabalhos de descontaminação; 
c) utilização de equipamentos especiais de DQBRN, como máscaras 
contra gases e roupas protetoras, pela tropa desembarcada; 
d) necessidade de dotação de detectores de agentes QBRN, além de 
estojos de primeiros socorros individuais e coletivos mais complexos, 
com vacinas e antídotos contra agentes biológicos; 
e) maior grau de complexidade na operação do armamento e 
equipamentos diversos, condução de viaturas e observação do campo 
de batalha, em função das restrições impostas pelos equipamentos de 
proteção individual; e  
f) redução do ritmo das operações e maior dificuldade para execução 
das ações táticas planejadas.  (BRASIL, 2020a, p. 11-6). 

 

3.2.5 Medidas de Guerra Eletrônica  
 

Em virtude da atuação do Esqd C Pqdt de maneira isolada e muitas vezes 
buscando o contato com o inimigo, cresce de importância a atividade de GE, 

como consequente necessidade de adoção de medidas de proteção eletrônica 

(MPE) para o sistema de comunicações (Com) e sistemas eletrônicos de não 

comunicações (N Com) (BRASIL, 2020a, p. 11-6). 
Segundo o Manual EB 70-MC-10.354 - Regimento de Cavalaria 

Mecanizado, o conceito de sistema de comunicações e sistemas eletrônicos de 

não comunicações é: 
 

Os sistemas de Com são formados pelos transmissores, receptores ou 
transceptores que utilizam o espectro eletromagnético para o tráfego 
de mensagens. No RC Mec, esse sistema é integrado por todos os 
meios de comunicações eletrônicos dos Esqd C Mec e do Esqd C. 
Os sistemas de N Com são todos os sensores ativos ou passivos que 
obtêm dados a partir de sinais eletromagnéticos. Ele abrange os RVT, 
CLA, SARP, telêmetros, sistemas de visão noturna, câmeras de vídeo 
e fotográficas (BRASIL, 2020a, p. 11-6). 
 

Assim como o RC Mec o Esqd C Pqdt, por concepção, é dependente de 
sistemas de sensores de IRVA e transceptores de comunicações, que estão 

distribuídos por todas as frações. O planejamento do emprego desses sistemas 
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de Com e de N Com deve ser detalhado e não considerar apenas as 

potencialidades, mas também as vulnerabilidades que cada equipamento em 

uso apresenta à GE inimiga. Sendo necessário ao Esqd C Pqdt quando 
empregado em operações o estudo detalhado das capacidades da GE inimiga e 

o emprego rigoroso de medidas de proteção eletrônica (MPE) (BRASIL, 2020a, 

p. 11-7). 
As MPE Com podem ser conceituadas como a parte da GE que abrange 

ações para assegurar o uso efetivo do espectro eletromagnético, a despeito as 

ações de GE empreendidas pelo inimigo. Elas são divididas, quanto à finalidade, 
em ações antiMAGE e antiMAE e, quanto aos meios utilizados, dividem-se em 

procedimentos e tecnologias (BRASIL, 2020a, p. 11-8). 

Segundo o Manual EB 70-MC-10.354 - Regimento de Cavalaria 

Mecanizado, os procedimentos e tecnologias tem o seguinte conceito: 

 
Os procedimentos são comportamentos, atitudes e ações que 
aumentam a confiabilidade e a segurança das emissões e impedem, 
retardam ou dificultam o emprego das MAGE e MAE pelo inimigo. Já 
as tecnologias são recursos nativos dos sistemas de comunicações 
militares, que os resguardam de ações de MAGE e MAE inimigas. A 
complexidade da MPE Com não tem relação com o grau de proteção 
eletrônica: o simples emprego de mensagens preestabelecidas é 
eficiente medida antiMAGE (BRASIL, 2020a, p. 11-8). 
 

De acordo com as capacidades do Esqd C Pqdt seguem abaixo os 

principais procedimentos de MPE Com disponíveis: 

 
a) mudança de frequência (AntiMAE); 
b) mudança de indicativo (AntiMAGE); 
c) autenticação do posto rádio (AntiMAE - despistamento); 
d) mudança de posição do posto rádio (AntiMAGE e AntiMAE); 
e) aproveitamento do terreno (AntiMAGE e AntiMAE); 
f) emprego de antenas direcionais (AntiMAGE e AntiMAE); 
g) emprego de mensagens preestabelecidas (AntiMAGE); 
h) emprego de código de nomes (AntiMAGE); 
i) controle da potência (AntiMAGE e AntiMAE); 
j) emprego de repetidores e retransmissores (AntiMAGE e AntiMAE); 
k) mudança de polarização (AntiMAGE e AntiMAE); e 
l) mudança do tipo de modulação e/ou protocolo de transmissão 
(AntiMAGE e AntiMAE) (BRASIL, 2020a, p. 11-8). 
 

Principais tecnologias de MPE Com que podem estar disponíveis nos 

sistemas do Esqd C Pqdt: 
 

a) antibloqueio ou salto de frequência (AntiMAGE e AntiMAE); 
b) criptofonia ou scrambler (AntiMAGE); 
c) controle automático da potência (AntiMAGE e AntiMAE); 
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d) criptografia (AntiMAGE); 
e) estenografia (AntiMAGE e AntiMAE); 
f) transmissão por salvas ou burst (AntiMAGE); e 
g) transmissão de voz digital (AntiMAGE) (BRASIL, 2020a, p. 11-9). 
 

O planejamento das MPE deverá ocorrer de maneira rigorosa a uma vez 

que execução incorreta de uma MPE ou o emprego de uma MPE que não esteja 
planejada ou prevista, poderá surtir efeitos indesejados e, por vezes, até impedir 

as ligações (BRASIL, 2020a, p. 11-8). 

O Controle das emissões é o mais importante procedimento de MPE 
N Com, devendo ser aplicado pelo operador do equipamento durante toda a 

preparação e execução da operação (BRASIL, 2020a, p. 11-9). 

As MPE N Com que podem ser adotadas pelo Esqd C Pqdt: 
 

a) controle de potência; 
b) variação dos parâmetros do sinal; 
c) mudança de posição do emissor; 
d) aproveitamento do terreno; 
e) ações antiMAE; 
f) controle da sensibilidade dos receptores; 
g) aumento da potência de eco; 
h) controle de varredura; 
i) diversidade de parâmetros na emissão; 
j) discriminação do sinal de MAE; e 
k) alteração dos parâmetros da emissão. (BRASIL, 2020a, p. 11-9). 
 

3.2.6 Medidas de Dissimulação 
 

Segundo o manual EB70 – MC-10.XXX Brigada de Infantaria 

Paraquedista as Medidas de Dissimulação têm como finalidade: 
 

As medidas de dissimulação têm como finalidade básica iludir o 
inimigo e dificultar-lhe a condução de fogos, contribuindo para a 
preservação da integridade da força e permitindo que se criem 
vulnerabilidades no oponente. De tal maneira, a Bda Inf Pqdt dispõe 
de diversos meios de dissimulação eficazes para a proteção da tropa 
e ilusão do inimigo (BRASIL, 2020b, p. s/n). 
 

 No contexto da Bda Inf Pqdt o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, 

pela sua mobilidade é a tropa mais apta a realizar operações de finta durante o 

desembarque das tropas (BRASIL, 2020b, p. s/n).  
A dissimulação militar consiste em ações executadas deliberadamente 

para ludibriar os decisores das forças oponentes e estimular a agirem de forma 

favorável aos nossos objetivos (BRASIL, 2020a, p. 5-49). 
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A finta visa iludir o inimigo e desviar sua atenção do ataque principal. 

Geralmente, consiste em um ataque pouco profundo, de objetivo limitado, 

executado por uma fração da força que realiza uma operação (BRASIL, 2020a, 
p. 5-49). 

Segundo o Manual EB 70-MC-10.354 - Regimento de Cavalaria 

Mecanizado: 

 

As fintas podem variar de uma pequena incursão a um ataque 
secundário, devendo seu poder de combate ser adequado para levar o 
inimigo a desdobrar suas forças naquela Z Aç. É mais eficiente quando 
o inimigo dispõe de grande reserva e quando há diversas linhas de 
ação exequíveis para o atacante (BRASIL, 2020a, p. 5-49). 
 

O Esqd C Pqdt ao realizar uma finta, deve planejar suas ações de modo 
a forçar o inimigo a reagir fisicamente por meio: 

 
a) do emprego inadequado da reserva; 
b) do desvio dos fogos de apoio direto do ataque principal; e 
c) da revelação dos fogos defensivos. (BRASIL, 2020a, p. 5-50). 
 

 Se a finta for executada antes do ataque principal, pode provocar o 

movimento das reservas inimigas, atrair seus fogos de apoio, localizar as forças 
de sua artilharia ou confundi-lo (BRASIL, 2020a, p. 5-50). 

Sendo a finta realizada durante o Atq Pcp, pode dificultar a ação da 

reserva e atrair parte dos fogos de apoio. A dificuldade do comandante inimigo 

em identificar o ataque principal pode obrigá-lo a manter sua reserva nas 
posições, aguardando o desenvolvimento de ambos os ataques, até que seja 

demasiado tarde para interferir no combate (BRASIL, 2020a, p. 5-50). 

Se for executada, após o desencadeamento do ataque principal, tende a 
obrigar o inimigo a manter suas reservas em posição, pela nova ameaça e devido 

à incerteza quanto ao local do ataque principal (BRASIL, 2020a, p. 5-50). 

 

3.2.7 Medidas Anticarro 
 
Segundo o Manual o manual EB70 – MC-10.XXX Brigada de Infantaria 

Paraquedista as Medidas anticarro têm como finalidade: 
 

A defesa anticarro reúne o conjunto de atividades passivas e ativas 
para a preservação da força contra meios blindados inimigos, 
auxiliando na proteção da tropa e permitindo que os comandantes 
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disponham do máximo de poder de combate para emprego (BRASIL, 
2020b, p. s/n). 
 

A Brigada de Infantaria Paraquedista possui baixo poder de fogo e 

elevado grau de vulnerabilidade às ações dos blindados inimigos especialmente 

nos lançamentos e durante as reorganizações. Portanto, faz-se necessário o uso 
massivo de medidas passivas e dos armamentos orgânicos para a defesa contra 

blindado neste contexto o Esqd C Pqdt por possuir meios para executar a DAC 

deverá atuar em prol da Bda Inf Pqdt como um todo (BRASIL, 2020b, p. s/n). 

A DAC deve ser estabelecida em largura e em profundidade e engloba o 
emprego de armas anticarro, minas e artilharia, deverá explorar as principais 

vulnerabilidades dos blindados Ini. A DAC deve ser complementada ainda pelo 

plano de fogos dos armamentos indiretos e diretos e pelo emprego da aviação 
(se disponível).  

O Manual EB70 – MC-10.XXX Brigada de Infantaria Paraquedista prevê 

o emprego de meios aéreos no auxílio da condução da DAC, empregando o 
Esqd C Pqdt para a designação de alvos: 

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

De uma maneira geral a DAC é constituída pelo emprego de meios ativos 
e passivos, empregados de maneira sincronizada e coordenada e desdobrados 

em largura e em profundidade por toda a Z Aç. Os meios passivos compreendem 

todos os obstáculos naturais que impeçam ou retardem o movimento das VB Ini. 
Os meios ativos compreendem o emprego de fossos e todas as armas AC 

existentes no Esqd principalmente os mísseis anticarro das Seç MAC dos Pel C 

Pqdt (BRASIL, 2020a, p. 6-3). 
A Seç MAC dos pelotões poder ser empregada de forma centralizada, 

aprofundando a defesa AC nas áreas de engajamento ou barrando a penetração 

de força blindada nos flancos ou retaguarda (BRASIL, 2020a, p. 6-3). 
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3.3 ESTUDO DE CASO HISTÓRICO: OPERAÇÃO MARKET-GARDEN 
 

3.3.1 A Operação Market-Garden 
 

A Operação Market-Garden ocorreu durante a segunda guerra mundial, 

quando os aliados realizaram o lançamento em larga escala de tropas 

paraquedistas, na retaguarda das tropas alemãs, mais precisamente nas 
proximidades das cidades de Arnhem, Grave e Nijmegen localizadas nos Países 

Baixos. 

A operação Market-Garden foi concebida com o intuito de acelerar o avanço 
dos aliados sobre as tropas alemãs. Esta Operação foi criada pelo General Inglês 

Montgomery, e aprovado pelo Gen Eisenhower no dia 10 de setembro de 1944. 

Ambos os generais acreditavam que o emprego de tropas paraquedistas, em 
larga escala e em uma missão estratégica, acabaria por acelerar a derrocada 

alemã (RYAN, 2018, p. 29). 

O plano Market consistia no lançamento das divisões Americanas, 82ª Div 

Aet e 101ª Div Aet e do 1º C Ex Aet inglês, que era composto por diversas 
brigadas, incluindo uma canadense. O ponto mais importante a ser conquistado 

seria a ponte sobre o Rio Reno na localidade de Arnhem e ficaria sobre o encargo 

da 1ª Div Aet Inglesa e da 1ª Bda Pqdt Polonesa (RYAN, 2018, p. 29). 
As forças do plano Garden eram compostas pelo II Ex inglês (VIII Corpo, 

XII Corpo e XXX Corpo) e pelo I C Ex Canadense. Essas tropas seriam 

responsáveis por realizar a junção com as tropas Aet (RYAN, 2018, p. 30). 
Em 17 de Setembro de 1944, deram inícios as ações da operação Market 

Garden e os paraquedistas foram lançados em três vagas que seriam 

distribuídas em três dias. Desta maneira no as 12:45 do referido dia, estavam 

tendo início os desembarques nas respectivas Zonas de Lançamento e Zonas 
de Aterragem (RYAN, 2018, p. 31).  

Em 25 de Setembro de 1944, a junção com as tropas do plano Garden não 

ocorreu e após sofrer duras baixas (estimadas em 50%) a Operação Market 
Garden foi suspensa e deu-se início a Operação Berlim que visava resgatar a 1ª 

Div Aet Inglesa (RYAN, 2018, p. 34). 
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3.3.2 A função de combate proteção e o insucesso na Operação 
 

Segundo Cornelius Ryan escreve em seu livro uma ponte longe demais, uma 

das principais causas de insucesso da operação Market-Garden foi: 

 
(...) Opondo-se a esse exagerado otimismo, o E2 do I CEx Aet Inglês, 
através de informações da resistência holandesa, assinalou a 
presença de duas Divisões PANZER SS na área de operações, mais 
tarde confirmadas por fotografias aéreas. A informação chegou ao Gen 
EINSENHOER que pensou cancelar a missão, porém resolveu 
delegar, a responsabilidade de tal decisão ao idealizador da operação, 
o Gen MONTGOMERY, que não levou a sério tal fato e decidiu manter 
a mesma conforme planejada. Sendo a tropoa Aet altamente 
vulnerável a blindados, a sua presença na área de operações 
contribuiu sobremaneira para o insucesso da “MARKET GARDEN” 
(RYAN, 2018, p. 34). 

 

Contextualizando com a doutrina nacional, no que tange as 
vulnerabilidades das tropas Aet, conforme consta no Manual EB70 – MC-10.XXX 

Brigada Paraquedista Paraquedista: 

 
Por sua natureza, a Brigada de Infantaria Paraquedista possui baixo 
poder de fogo e elevado grau de vulnerabilidade às ações de blindados 
inimigos. Sendo assim, faz-se necessário o uso sistemático de 
medidas passivas e dos armamentos orgânicos para a defesa contra 
blindados (BRASIL, 2020b, p. s/n). 
 

A vulnerabilidade das tropas paraquedistas aos carros de combate é uma 

característica das Op Aet. Em virtude das tropas blindadas possuírem elevado 

poder de fogo combinado com ação de choque elas são capazes de causar 
grandes baixas nas tropas paraquedistas. 

Pode-se perceber, que a negligência do Gen Montgomery a esta 

vulnerabilidade das tropas Aet e sua desatenção aos informes sobre tropas 
blindadas que se encontravam na A Op custou muito caro, causando pesadas 

baixas e sendo um dos principais fatores que causaram o insucesso da 

Operação como um todo(RYAN, 2018, p. 34). 

Outro fator para o insucesso da operação, segundo Cornelius Ryan 
descreve no mesmo livro, foi: 

 
O 7º fator levado em consideração foi a captura, no 1º dia da Operação 
“MARKET GARDEN”, com a queda de um planador, dando aos 
alemães uma extraordinária vantagem, pois sabiam, com 
antecedência, o local e a hora das 2ª e 3ª vagas e as regiões onde 
seriam lançados os suprimentos, tão necessários para as tropas 
aliadas poderem chegas aos seus objetivos. (RYAN, 2018, p. 35). 
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Conforme o Manual EB70 – MC-10.XXX Brigada Paraquedista 

Paraquedista, a Contrainteligência é fundamental para o sucesso das operações 

aeroterrestres: 
 

Nas operações da Bda Inf Pqdt, as atividades de contrainteligência 
visam impedir que uma força inimiga adquira conhecimentos sobre a 
ordem de batalha, situação em material, pessoal, planos, 
vulnerabilidades e possibilidades da Bda, evitando a perda do princípio 
da surpresa nas Op Aet. Tal efeito ocorrerá através do sigilo nos planos 
e ordens, que devem ser de conhecimento restrito ao mínimo de 
pessoas possível, particularmente as que envolvam movimento de 
tropa e apoio logístico (BRASIL, 2020b, p. s/n). 
 

Percebe-se que durante a execução da operação propriamente dita, se 

os princípios de contrainteligência tivessem sido observados, o transcurso da 

operação poderia ter sido diferente, a posse das informações onde iriam ocorrer 

os próximos lançamentos de tropas e suprimentos forneceu ao inimigo 
acentuada vantagem. 

A surpresa é um princípio de guerra fundamental para a execução das Op 

Aet, e a contrainteligência, enquadrada na função de combate proteção, é a 
responsável por mantê-la, levando-se em conta, principalmente, que a tropa 

paraquedista é muito vulnerável durante o salto e reorganização, uma vez que 

não se consiga a surpresa, a Op ficará seriamente comprometida. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No contexto da atualização doutrinária que vem ocorrendo no Exército 
Brasileiro nos últimos anos, este trabalho visa contribuir para que a doutrina de 

emprego do Esqd C Pqdt seja atualizada. 

Como principal resultado desta pesquisa, além dos que serão 
apresentados sumariamente neste capítulo, será proposto um capítulo sobre a 

função de combate proteção para o Manual EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE 

CAVALARIA PARAQUEDISTA, que se encontra no Apêndice “A” do referido 

trabalho. Espera-se ainda que tal capítulo seja aprovado pelo escalão superior e 
que integre o referido manual. 

 

4.1 O EMPREGO DO ESQD PQDT 
 

Sobre o emprego do Esqd C Pqdt, deve-se considerar que a SU é a tropa 

de reconhecimento e segurança da Bda de Inf Pqdt. Pode atuar de maneira 
centralizada ou de maneira isolada. Quando isso acontecer, o emprego será 

bastante semelhante ao do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, de forma que 

está apto a realizar operações ofensivas e defensivas, na execução de suas 

missões básicas (ações Rec e O Seg) ou como um elemento de economia de 
esforços. 

Durante o combate (ou fricção), o esquadrão pode ser empregado para 

executar movimentos retrógrados, em especial a ação retardadora, contribuindo 
para que a Brigada ganhe tempo na execução de suas missões, normalmente 

defensivas, baseado no princípio de ceder ao inimigo a menor faixa de terreno 

em troca do maior espaço de tempo e causando a maior quantidade de baixas 
possíveis. 

Conforme entrevista realizada com o atual Cmt do Esqd C Pqdt, pode-se 

observar que o Esqd de fato possui essas capacidades operativas, e dentro da 

função de combate proteção os tópicos que merecem maior destaque são: A 
defesa anticarro e o apoio de engenharia.  

A defesa anticarro, em particular, pois o Esqd é dotado de MEM’s 

adequados para realizar a DAC em prol da Bda Inf Pqdt como um todo. Os meios 
anticarro poderão ser empregados de maneira centralizada, visando fornecer 

maior poder de fogo ao Cmt. 
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E o apoio de engenharia pois em virtude do dinamismo das operações 

conduzidas pela arma de cavalaria deve-se atentar principalmente para as ações 

de mobilidade no transcurso de uma Op Aet.  
 

4.2 FUNÇÃO DE COMBATE PROTEÇÃO 
 

Em relação a função de combate proteção, como foi possível analisar 

durante o trabalho, ela engloba todas as atividades relativas à preservação da 

eficácia e da capacidade de sobrevivência dos militares e civis relacionados com 

a missão além dos equipamentos, instalações, informações e infraestrutura. 
Ainda sobre a função combate proteção, o Esqd C Pqdt desempenha 

algumas atividades dessa função: Defesa Antiaérea, Contrainteligência, 

Medidas de Guerra Eletrônica, Defesa Anticarro, Apoio de Engenharia, Defesa 
Química Biológica Radiológica e Nuclear e Dissimulação. 

As atividades da função de combate proteção são fundamentais para a 

preservação da capacidade de combater de nossa tropa, todavia, uma atividade 
em especial merece destaque em virtude da natureza da tropa Pqdt: a Defesa 

Anticarro.  

A Bda Inf Pqdt por sua natureza é caracterizada por sua elevada 

vulnerabilidade aos meios blindados Ini, e o Esqd C Pqdt, em virtude dos seus 
meios orgânicos, é a tropa mais apta a realizar a defesa anticarro dessa GU, de 

maneira que tal vulnerabilidade não afete o cumprimento da missão. 

 

4.3 OPERAÇÃO MARKET-GARDEN 
 

Para atingir os resultados deste trabalho, no que tange ao referencial 

histórico, analisou-se o principal caso histórico em que a função de combate 
proteção interferiu decisivamente em uma operação aeroterrestre: a Operação 

Market Garden. 

Durante a análise dos fatores que contribuíram para o insucesso da 
Operação Market Garden, pode-se observar que durante o desencadeamento 

da operação um planador aliado foi capturado, fornecendo aos alemães o local 

e a hora das 2ª e 3ª vagas e onde seriam lançados os suprimentos, tão 
necessários as tropas aeroterrestres, desdobradas em território hostil. 

Se, durante o desenrolar daquela operação ocorresse a precaução de 

adotar medidas de Contrainteligência, a operação teria grande possibilidade de 
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lograr sucesso. A negligência da função de combate proteção por parte dos 

aliados forneceu aos alemães uma vantagem decisiva que contribuiu 

decisivamente para que a maior operação aeroterrestre até hoje executada 
resultasse em um grande insucesso. 
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5 CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de auxiliar no processo 
de aprimoramento e atualização doutrinária tão necessárias ao Exército 

Brasileiro, mais especificamente no emprego do Esqd C Pqdt. 

Como conclusão deste trabalho científico e de atualização doutrinária, 
tem-se que a pesquisa realizada atendeu aos objetivos propostos inicialmente e 

tem como principal produto a entrega ao EB de um capítulo do manual EB70-

MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA. 

O método utilizado para atingir os objetivos foi incrementado, além da 
pesquisa bibliográfica e doutrinária, pelas oportunidades e contatos com os 

profissionais que atualmente servem ou que já serviram no Esqd C Pqdt e que 

foram formalizados por intermédio de uma entrevista realizada com o Atual Cmt 
Esqd C Pqdt, sendo essa uma maneira eficaz para a conclusão deste trabalho, 

pelo fato do pesquisador encarregado da confecção do manual desconhecerem 

o emprego e as características por não terem servido no Esqd C Pqdt/ Bda Inf 
Pqdt. 

Como fonte bibliográfica foi utilizada principalmente a doutrina brasileira, 

visando se manter colimado com que o EB prescreve, optou-se por esgotar a 

doutrina nacional, de forma que o trabalho não apresentasse divergências com 
os manuais nacionais nem infringisse concepções mais elevadas de doutrina 

militar terrestre ou nacionais como a Estratégia Nacional de Defesa. 

No que tange a Função de Combate Proteção pode-se concluir, através 
do estudo do caso histórico da Operação Market Garden que esta função 

desempenha um papel fundamental para as Op Aet. Tendo em vista a surpresa 

ser um fator determinante para o sucesso e devido a vulnerabilidade da tropa 
paraquedista, particularmente pelo fato de atuar dentro de uma área cuja posse 

é do inimigo e longe da cauda logística convencional. 

Nos conflitos atuais, nota-se a importância cada vez maior da Função de 

Combate Proteção em prol das Op Aet, uma vez que além da preservação de 
nossas forças e equipamentos, o que é fundamental para o sucesso de uma 

missão, esta função envolve também os civis e as instalações fundamentais para 

a sobrevivência da população. Desafio representativo na nossa atualidade, uma 
vez que os combates não apresentam mais uma delimitação territorial, ocorrem 

ambientes assimétricos e infelizmente podem acontecer em localidades com 

presença de civis. 
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Por fim, este trabalho foi realizado para que o Esqd C Pqdt seja 

empregado de maneira mais letal, na consecução da estratégia adotada pelo 

Comando enquadrante. Como principal produto e entrega deste trabalho  
espera-se que haja uma atualização e aprimoramento da doutrina nacional em 

relação aos Exércitos das Nações mais desenvolvidas e frequentemente 

empregadas e, principalmente, que o nível de operacionalidade do Esqd C Pqdt 
possa ser elevado, pois atuando com um manual que expresse uma doutrina de 

emprego aprimorada, estará corretamente alinhado aos objetivos da força 

Doutrina Militar Terrestre e certamente terá sua capacidade de combate 
ampliada mais letal e eficaz no apoio do Comando enquadrante. 
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Apêndice “A” 
 

CAPÍTULO XI 
PROTEÇÃO 

 
11.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
11.1.1 Proteção é a preservação da eficácia e da capacidade de sobrevivência 

dos militares e civis relacionados com a missão, equipamentos, instalações, 

informações e infra-estrutura implantada ou localizada dentro ou fora dos limites 

de uma determinada área operacional. 
11.1.2 As tarefas da função de combate proteção permitem identificar, prevenir 

e mitigar ameaças às forças e aos meios críticos para as operações, gerenciar 

os efeitos e o tempo de reação para ganhar superioridade e manter a iniciativa, 
de modo a preservar o poder de combate e a liberdade de ação, salvaguardando 

a força, o pessoal, os sistemas e as instalações militares e, conforme a situação, 

a população e infraestruturas civis. 
11.1.3 Dentro da Função de Combate Proteção, o Esqd C Pqdt, executa tarefas 

relacionadas às seguintes atividades: Defesa Antiaérea, Apoio de Engenharia, 

Contrainteligência, DQBRN, Guerra Eletrônica (GE), Medidas de Dissimulação 

e Defesa Anticarro. 
11.1.4 Mais informações sobre a Função de Combate Proteção podem ser 

obtidas no manual EB20-MC-10.208 Proteção.  

  
11.2 DEFESA ANTIAÉREA 
11.2.1. Defesa Antiaérea remete ao conjunto de ações de Defesa Aeroespacial 

ativas desencadeadas da superfície, que visa impedir, anular ou neutralizar a 
ação de vetores aéreos hostis, tripulados ou não. 

11.2.2 No contexto das operações aeroterrestres a Defesa Antiaérea é 

fundamental para preservar a capacidade da tropa, e a conquista da 

superioridade aérea, pelo menos temporária, é fundamental para o sucesso das 
operações. 

11.2.3 Uma Operação Aeroterrestre desenvolve-se em quatro fases: 

preparação, movimento Ae, ações táticas iniciais e ações táticas subsequentes. 
Em cada fase teremos um responsável por executar a DAAe: na fase de 

preparação a DAAe normalmente é executada pelo Esc Sp; na fase de Mov Ae, 
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pela F Ae; nas fases de Aç táticas, a DAAe do grosso da Bda é provida por Elm 

de Art AAe ou por Msl AAe Ptt. 

11.2.4 O Esqd C Pqdt, executará, quando possível, a DAAe de maneira integrada 
com as demais frações da Bda Inf Pqdt, que irá coordenar as medidas ativas e 

passivas de todos os elementos subordinados, para impedir a ação aérea inimiga 

contra a GU ou mitigar seus efeitos. Especial atenção deverá ser dada para 
proceder constante vigilância do espaço aéreo subjacente à sua área de 

responsabilidade, provendo alerta oportuno sobre qualquer ação de vetores 

aéreos hostis. 
11.2.5 O Esqd C Pqdt poderá ser empregado em missões de reconhecimento ou 

segurança em prol da Bda Inf Pqdt, podendo seu emprego ocorrer de maneira 

descentralizada do grosso da tropa. Sendo a Bateria de Artilharia Antiaérea 

Paraquedista a única tropa da Brigada especializada em DAAe, normalmente o 
Esquadrão não será contemplado com a DAAe especializada, sendo necessário 

ao Esqd prover sua própria defesa antiaérea. 

11.2.6 O Esquadrão após seu desembarque por lançamento ou aterragem, 
torna-se responsável pela sua defesa antiaérea, seja através de medidas ativas 

de DAAe empregando seu armamento orgânico em um setor de tiro bem 

definido, seja através de medidas passivas, como por exemplo a camuflagem, 
utilização de cobertas e abrigos e pela ampliação da dispersão. 

11.2.7 Para mais informações sobre DAAe, devem ser consultados os manuais 

EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea e EB70-MC-10.235 Defesa Antiaérea nas 

Operações. 
 

11.3 APOIO DE ENGENHARIA 
11.3.1 O apoio de engenharia na função de combate proteção pode ser 
entendido como o conjunto de trabalhos que visam garantir a preservação do 

poder relativo de combate e dos meios desdobrados para emprego oportuno. 

Tais trabalhos contribuem para reduzir ou anular os efeitos das ações do inimigo 
e das intempéries sobre a tropa e o material, proporcionando abrigo e segurança  
11.3.2 Particularmente, nas Op Aet, a natureza descentralizada das ações 

táticas iniciais e a composição dos meios em forças-tarefa não permitem que o 
princípio do emprego centralizado da Engenharia seja respeitado nesta etapa. 

Neste tipo de Op é comum o emprego dos Pel E Cmb Pqdt em Apoio Direto ou 

Reforço, particularmente nas ações táticas iniciais e tendo em vista otimizar o 



41 
	
emprego da engenharia nesta fase, os trabalhos de proteção são reduzidos ao 

mínimo, dando-se prioridade aos trabalhos voltados para a mobilidade das 

tropas em campanha. Após as fases iniciais é desejável que o emprego da 
engenharia ocorra de maneira centralizada. 

11.3.3 As missões que podem ser atribuídas aos elementos de engenharia em 

reforço ao Esqd C Pqdt, são: 
a) destruições de pequeno vulto; 

b) construção de obstáculos de pequena monta, inclusive campos de minas; 

c) neutralização limitada de campos de minas inimigos e de destruições 
preparadas e não acionadas; 

d) execução de pequenos reparos em pontes e bueiros; 

e) realização de reconhecimentos técnicos de engenharia em pontes, cursos de 

água, estradas, bueiros, vaus e etc . 
11.3.4 Caberá ao Cmt Esqd C Pqdt, quando receber meios de engenharia em 

apoio direto ou reforço, o levantamento das necessidades de mobilidade, 

contramobilidade e proteção e o emprego judicioso deste meio.  
11.3.5 Em virtude do dinamismo das operações conduzidas pela arma de 

Cavalaria deve-se atentar principalmente para as necessidades de mobilidade 

no transcurso de uma Op Aet. 
 

11.4 CONTRAINTELIGÊNCIA 
11.4.1 A contrainteligência é uma atividade de proteção especializada que visa 

à obstrução e à neutralização da atuação da inteligência adversa e das ações de 
qualquer natureza que possam se constituir ameaças à salvaguarda de dados, 

informações, conhecimento e seus suportes. 

11.4.2 Para o sucesso das Operações Aeroterrestres a surpresa é um princípio 
de guerra fundamental. As atividades de contrainteligência neste contexto   

visam impedir que uma força inimiga adquira conhecimentos sobre a ordem 

de batalha, situação em material, pessoal, planos, vulnerabilidades e 
possibilidades das nossas tropas. Esse efeito é obtido através da manutenção 

do sigilo nos planos e ordens, que devem ser de conhecimento restrito ao  menor 

número de pessoas possível, particularmente as que envolvam movimento de 
tropa e atividades logísticas. 

11.4.3 A C Intlg no Esqd C Pqdt, tem as seguintes finalidades:  
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a) impedir que uma força inimiga, real ou potencial, adquira conhecimentos 

específicos sobre o Rgt (como organização, desdobramento, disponibilidade do 

material, pessoal e suprimentos, vulnerabilidades e possibilidades);  
b) impedir ou reduzir os efeitos das atividades de espionagem, sabotagem,  

desinformação, propaganda adversa e terrorismo contra o Esqd C Pqdt; 

c) proporcionar liberdade de ação para o Cmt Esqd C Pqdt;  
d) contribuir para a obtenção da surpresa nas operações; e 

e) induzir o inimigo a tomar decisões equivocadas.  

11.4.4 Os dados que mais interessam o inimigo e que devem ser protegidos pelo 
Esqd C Pqdt, dentro do seu escalão, são: 

a) as possibilidades, vulnerabilidades e limitações específicas dos Esqd C Mec, 

do apoio de fogo (Art Cmp e Mrt P), de Eng Cmb e logístico;  

b) a ordem de batalha do Esqd C Pqdt e do escalão superior; 
c) as intenções do Esqd C Pqdt e seus planos operacionais; 

d) o relacionamento com a população em geral; 

e) a doutrina de emprego; 
f) os dados biográficos e personalidade dos Cmt da Bda e do Esqd C Pqdt;  

g) a estrutura e funcionamento da inteligência do Esqd C Pqdt e do escalão 

superior; 
h) as medidas de segurança em execução;  

i) o funcionamento dos sistemas de apoio logístico; e 

j) a situação e dificuldades logísticas, particularmente quanto às Cl III e V.  

11.4.5 As formas ou fontes mais comuns para que o inimigo obtenha essas 
informações são:  

a) a observação e o Rec (por meio de OA, Cçd, Elm Rec, RVT, ARP etc.);  

b) os PG e refugiados; 
c) as transmissões eletromagnéticas;  

d) as atividades cibernéticas; 

e) imagens obtidas com diversos sensores; 
f) documentação e material capturado; 

g) o noticiário dos órgãos de mídia; 

h) agentes de Intlg, operações especiais e colaboradores na Z Aç do Esqd c 
Pqdt; e 

i) a população em geral. 
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11.4.6 Visando negar informações ao inimigo, o planejamento de 

contrainteligência deverá ser executado simultaneamente com o planejamento e 

execução dos demais planos e ordens de operações do esquadrão e dos 
escalões superiores. 

11.4.7 Além disso o Planejamento deverá ser coordenado com a F Cmb Intlg, 

cuja qual a atividade de contrainteligência tem uma ligação intrínseca. 
11.4.8 Este planejamento deve estar fundado nas atividades relacionadas às 

possibilidades das forças inimigas em conseguir dados e/ou conhecimentos 

sensíveis e em executar ações de sabotagem, propaganda adversa, 
espionagem, terrorismo e desinformação. 

11.4.9 Para mais informações sobre o planejamento de C Intlg, consultar os 

manuais EB20-MC-10.208 Proteção, EB70-MC-10.307 Planejamento e 

Emprego da Inteligência Militar e EB70-MC-10.220 Contrainteligência. 
 
11.5 MEDIDAS DE DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E 
NUCLEAR  
 11.5.1 A Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear é uma atividade da 

Função de combate proteção que realiza o reconhecimento, a detecção e 

descontaminação de pessoal e material exposto a agentes químicos, biológicos, 
radiológicos e nucleares. 

11.5.2 A proteção DQBRN engloba desde as ações mais básicas de proteção, 

como o uso de equipamentos de proteção individual por todo efetivo, até aquelas 

que exijam o emprego de Elm especializados do escalão superior, como a 
identificação de agentes QBRN. 

11.5.3 O sensoriamento (detecção de agentes QBRN), a segurança (proteção) 

e a sustentação (descontaminação) QBRN, compõem as atividades da DQBRN. 
Essas atividades e tarefas são coordenadas pelo sistema QBRN do mais alto 

escalão presente. Normalmente, dependem de equipamentos especializados, 

que poderão estar disponíveis para a tropa, como equipamentos individuais, ou 
serem de dotação de elementos DQBRN. 

11.5.4 Quando disponíveis, o uso de equipamentos de proteção individual 

deve ser objeto de treinamento para todo efetivo. Da mesma forma, 
a tropa deverá estar sempre em condições de empregar os sistemas de 

proteção DQBRN. 
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11.5.5 As principais consequências da ação do emprego de elementos do Esqd 

C Pqdt em áreas contaminadas por agentes QBRN são as seguintes:  

a) utilização de equipamentos de proteção coletiva para as guarnições das Vtr;  
b) necessidade do apoio de equipes especializadas em DQBRN para os 

trabalhos de descontaminação; 

c) utilização de equipamentos especiais de DQBRN, como máscaras contra 
gases e roupas protetoras, pela tropa desembarcada; 

d) necessidade de dotação de detectores de agentes QBRN, além de estojos de 

primeiros socorros individuais e coletivos mais complexos, com vacinas e 
antídotos contra agentes biológicos; 

e) maior grau de complexidade na operação do armamento e equipamentos 

diversos, condução de viaturas e observação do campo de batalha, em função 

das restrições impostas pelos equipamentos de proteção individual; e  
f) redução do ritmo das operações e maior dificuldade para execução das ações 

táticas planejadas. 

11.5.6 Para mais informações sobre o assunto DQBRN, consultar os manuais 
EB70-MC-10.233 Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear e EB70-MC-

10.234 Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear nas Operações. 

 
11.6 MEDIDAS DE GUERRA ELETRÔNICA  
11.6.1 Em virtude da atuação do Esqd C Pqdt de maneira isolada e muitas vezes 

buscando o contato com o inimigo, cresce de importância a atividade de GE, 

como consequente necessidade de adoção de medidas de proteção eletrônica 
(MPE) para o sistema de comunicações (Com) e sistemas eletrônicos de não 

comunicações (N Com). 

11.6.2 Os sistemas de Com são formados pelos transmissores, receptores ou 
transceptores que utilizam o espectro eletromagnético para o tráfego de 

mensagens. Esse sistema é integrado por todos os meios de comunicações 

eletrônicos do Esqd C Pqdt. 
11.6.3 Os sistemas de N Com são todos os sensores ativos ou passivos que 

obtêm dados a partir de sinais eletromagnéticos. Ele abrange os RVT, CLA, 

SARP, telêmetros, sistemas de visão noturna, câmeras de vídeo e fotográficas. 
11.6.4 O Esqd C Pqdt, por concepção, é dependente de sistemas de sensores 

de IRVA e transceptores de comunicações, que estão distribuídos por todas as 

frações. O planejamento do emprego desses sistemas de Com e de N Com deve 
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ser detalhado e não considerar apenas as potencialidades, mas também as 

vulnerabilidades que cada equipamento em uso apresenta à GE inimiga. Sendo 

necessário ao Esqd C Pqdt quando empregado em operações o estudo 
detalhado das capacidades da GE inimiga e o emprego rigoroso de medidas de 

proteção eletrônica (MPE). 

11.6.4 As MPE Com  podem ser conceituadas como a parte da GE que abrange 
ações para assegurar o uso efetivo do espectro eletromagnético, a despeito  as 

ações de GE empreendidas pelo inimigo. Elas são divididas, quanto à finalidade, 

em ações antiMAGE e antiMAE e, quanto aos meios utilizados, dividem-se em 
procedimentos e tecnologias. 

11.6.5 Os procedimentos são comportamentos, atitudes e ações que 

aumentam a confiabilidade e a segurança das emissões e impedem, retardam 

ou dificultam o emprego das MAGE e MAE pelo inimigo.  
11.6.6 Já as tecnologias são recursos nativos dos sistemas de comunicações 

militares, que os resguardam de ações de MAGE e MAE inimigas.  

11.6.7 De acordo com as capacidades do Esqd C Pqdt seguem abaixo os 
principais procedimentos de MPE Com disponíveis: 

a) mudança de frequência (AntiMAE); 

b) mudança de indicativo (AntiMAGE); 
c) autenticação do posto rádio (AntiMAE - despistamento); 

d) mudança de posição do posto rádio (AntiMAGE e AntiMAE); 

e) aproveitamento do terreno (AntiMAGE e AntiMAE); 

f) emprego de antenas direcionais (AntiMAGE e AntiMAE); 
g) emprego de mensagens preestabelecidas (AntiMAGE); 

h) emprego de código de nomes (AntiMAGE); 

i) controle da potência (AntiMAGE e AntiMAE); 
j) emprego de repetidores e retransmissores (AntiMAGE e AntiMAE); 

k) mudança de polarização (AntiMAGE e AntiMAE); e 

l) mudança do tipo de modulação e/ou protocolo de transmissão (AntiMAGE e 
AntiMAE). 

11.6.7 Principais tecnologias de MPE Com que podem estar disponíveis nos 

sistemas do Esqd C Pqdt: 
a) antibloqueio ou salto de frequência (AntiMAGE e AntiMAE); 

b) criptofonia ou scrambler (AntiMAGE); 

c) controle automático da potência (AntiMAGE e AntiMAE); 
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d) criptografia (AntiMAGE); 

e) estenografia (AntiMAGE e AntiMAE); 

f) transmissão por salvas ou burst (AntiMAGE); e 
g) transmissão de voz digital (AntiMAGE) . 

11.6.8 As MPE N Com que podem ser adotadas pelo Esqd C Pqdt: 

a) controle de potência; 
b) variação dos parâmetros do sinal; 

c) mudança de posição do emissor; 

d) aproveitamento do terreno; 
e) ações antiMAE; 

f) controle da sensibilidade dos receptores; 

g) aumento da potência de eco; 

h) controle de varredura; 
i) diversidade de parâmetros na emissão; 

j) discriminação do sinal de MAE; e 

k) alteração dos parâmetros da emissão. 
11.6.9 O planejamento das MPE deverá ocorrer de maneira rigorosa a uma vez 

que execução incorreta de uma MPE ou o emprego de uma MPE que não esteja 

planejada ou prevista, poderá surtir efeitos indesejados e, por vezes, até impedir 
as ligações. 

11.6.10 Para mais informações sobre as medidas de proteção eletrônicas, 

consultar o manual EB70-MC-10.201 A Guerra Eletrônica na Força Terrestre. 

 
11.7 MEDIDAS DE DISSIMULAÇÃO 
11.7.1 A Dissimulação Militar consiste em ações executadas deliberadamente 

para ludibriar os decisores das forças oponentes e estimular  a agirem de forma 
favorável aos nossos objetivos. 

11.7.2 As medidas de dissimulação têm como finalidade básica iludir o inimigo e 

dificultar-lhe a condução de fogos, contribuindo para a preservação da 
integridade da força e permitindo que se criem vulnerabilidades no oponente. De 

tal maneira, a Bda Inf Pqdt dispõe de diversos meios de dissimulação eficazes 

para a proteção da tropa e ilusão do inimigo.  
11.7.3 O Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, pela sua mobilidade é a tropa 

mais apta da Bda Inf Pqdt a realizar operações de finta durante o desembarque 

das tropas.  
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11.7.4 A finta visa iludir o inimigo e desviar sua atenção do ataque principal. 

Geralmente, consiste de um ataque pouco profundo, de objetivo limitado, 

executado por uma fração da força que realiza uma operação. 
11.7.5 Se a finta for executada antes do ataque principal, pode provocar o 

movimento das reservas inimigas, atrair seus fogos de apoio, localizar as forças 

de sua artilharia ou confundi-lo. 
11.7.6 Sendo a finta realizada durante o ataque principal, pode dificultar a ação 

da reserva e atrair parte dos fogos de apoio. A dificuldade do comandante inimigo 

em identificar o ataque principal pode obrigá-lo a manter sua reserva nas 
posições, aguardando o desenvolvimento de ambos os ataques, até que seja 

demasiado tarde para interferir no combate. 

11.7.7 Se for executada, após o desencadeamento do ataque principal, tende a 

obrigar o inimigo a manter suas reservas em posição, pela nova ameaça e devido 
à incerteza quanto ao local do ataque principal. 

11.7.8 O Esqd C Pqdt ao realizar uma finta, deve planejar suas ações de modo 

a forçar o inimigo a reagir fisicamente por meio: 
a) do emprego inadequado da reserva; 

b) do desvio dos fogos de apoio direto do ataque principal; e 

c) da revelação dos fogos defensivos. 
11.7.9 Para mais informações sobre as medidas de dissimulação, consultar o 

capítulo 5.3 Operações de Dissimulação deste manual. 

 

11.8 MEDIDAS ANTICARRO 
11.8.1 A Brigada de Infantaria Paraquedista possui baixo poder de fogo e 

elevado grau de vulnerabilidade às ações dos blindados inimigos especialmente 

nos lançamentos e durante as reorganizações. Portanto, faz-se necessário o uso 
massivo de medidas passivas e dos armamentos orgânicos para a defesa contra 

blindado neste contexto o Esqd C Pqdt por possuir meios para executar a DAC 

deverá atuar em prol da Bda Inf Pqdt como um todo. 
11.8.2 A defesa anticarro reúne o conjunto de atividades passivas e ativas para 

a preservação da força contra meios blindados inimigos, auxiliando na proteção 

da tropa e permitindo que os comandantes disponham do máximo de poder de 
combate para emprego. 

11.8.3 A DAC deve ser estabelecida em largura e em profundidade e engloba o 

emprego de armas anticarro, minas e artilharia, deverá explorar as principais 
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vulnerabilidades dos blindados Ini. A DAC deve ser complementada ainda pelo 

plano de fogos dos armamentos indiretos e diretos e pelo emprego da aviação 

(se disponível).  
11.8.4 Pela sua flexibilidade e grande poder de fogo, os meios aéreos 

constituem-se em grande vetor para ações contra blindados, especialmente os 

da Força Aérea e da Aviação do Exército. As frações mais destacadas a frente 
da C Pnt Ae, principalmente elementos da Companhia de Precursores 

Paraquedista e do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, devem ter condições 

de designar alvos desta natureza para plataformas aéreas como Guias Aéreos 
Avançados. 

11.8.5 De uma maneira geral a DAC é constituída pelo emprego de meios ativos 

e passivos, empregados de maneira sincronizada e coordenada e desdobrados 

em largura e em profundidade por toda a Z Aç. Os meios passivos compreendem 
todos os obstáculos naturais que impeçam ou retardem o movimento das VB Ini. 

Os meios ativos compreendem o emprego de fossos e todas as armas AC 

existentes no Esqd principalmente os mísseis anticarro das Seç MAC dos Pel C 
Pqdt. 

11.8.6 A Seç MAC dos pelotões pode ser empregada de forma centralizada, 

aprofundando a defesa AC nas áreas de engajamento ou barrando a penetração 
de força blindada nos flancos ou retaguarda. 
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APÊNDICE “B” – Entrevista com o Maj Cav Matheus Gasiorowski Billodre  
 

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

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

Notadamente, operações defensivas, evidenciando a capacidade de segurança. 
Cabe ressaltar, que no âmbito da Bda Inf pqd, o Esqd tem uma maior capacidade 

expedicionária que as outras peças de manobra, fruto de suas Vtr Mec que 

colaboram com a projeção de poder.  

 
2. Qual a importância da Função de Combate Proteção em prol da atuação do 

Esqd Pqdt?  

 
A função de combate proteção é a função de combate que visa preservar as 

nossas forças, instalações e a própria população que eventualmente estiver em 

uma zona de guerra. No âmbito do Esqd C Pqdt visualizo como uma das 
principais atividades da função de combate proteção à Defesa Anticarro. 

 

3. Por que o Sr julga que a defesa anticarro possui uma importância maior que 

as demais atividades afetas a função de combate proteção no âmbito do Esqd C 
Pqdt.?  

 

Acredito que todas são importantes, mas em virtude da atuação do Esqd C Pqdt 
ocorrer em Prol da Bda Inf Pqdt e esta GU possuir uma grande vulnerabilidade 

aos Bld Ini é de suma importância que os procedimentos atinentes a defesa 

anticarro recebam um destaque maior. Outro ponto importante é a dotação de 
armamento anticarro que o Esqd possui, como previsto em QDM do míssil AC 

1.2 desenvolvido pelo CTEx.  

 

4. Como o Sr julga ser mais adequado o condução da defesa anticarro? 
 

Creio que o emprego das Seç MAC dos pelotões poderá ocorrer de maneira 

centralizada, aprofundando a defesa AC nas áreas de enganjamento ou 
barrando a penetração de força blindada, de maneira a emassar um poder de 

combate maior. A proteção blindada aliada com os armamentos Anticarro são 

fundamentais para propiciar uma defesa contra blindados inimigos. Alem disso, 
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o emprego adequado da Eng é fundamental para atuar na Contramobilidade do 

inimigo.  

 
5. Além da defesa anticarro o Sr julga ter mais algum ponto relevante quanto a 

função de combate proteção? 

 
Creio que o Ap de Eng é importante também, pois em virtude do dinamismo das 

operações conduzidas pela arma de cavalaria deve-se atentar principalmente 

para as ações de mobilidade no transcurso de uma Op Aet. 

 


