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RESUMO 

 

 

 

Com a atualização da Doutrina Militar Terrestre em 2014, procurou-se adotar o 
conceito de Planejamento Baseado em Capacidades a fim de se ter uma permanente 
análise da conjuntura e, dessa forma, identificar as ameaças concretas e potenciais 
ao Estado Brasileiro. Assim, surgiram os conceitos de capacidade operativas, 
atividades e tarefas a serem desenvolvidas por uma força ou organização militar. 
Como, desde 1994, a doutrina do Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista não é a 
mesma, houve a necessidade de atualizá-la, inserindo estes novos conceitos, a fim 
de adequar esta subunidade à doutrina atual da Força Terrestre. Este trabalho teve 
por objetivo, apresentar as capacidades operativas, atividades e tarefas 
desenvolvidas pelo Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista no combate moderno e, 
ainda, contribuir para a elaboração de um capítulo do novo manual desta subunidade 
paraquedista. Para tanto, a pesquisa foi desenvolvida, através de um estudo 
descritivo, por meio da pesquisa bibliográfica e entrevistas. Também foi realizado um 
estudo de casos históricos de operações em que houve o emprego de tropas 
paraquedistas, a fim de relacionar suas capacidades com as tropas paraquedistas 
atuais. 
 

 

Palavras-chave: Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista. Capacidade Operativa. 
Atividades. Tarefas. 

 
 



  

 
ABSTRACT 

 

 

 

With the update of the Terrestrial Military Doctrine in 2014, an attempt was made to 
adopt the concept of Capacity-Based Planning, to have a permanent analysis of the 
situation and, in this way, identify concrete and potential threats to the Brazilian State. 
Thus, the concepts of operational capacity, activities, and tasks to be performed by a 
military force or organization arise. Since the doctrine of the Parachute Cavalry Troop 
has not been the same since 1994, there was a need to update it, inserting these new 
concepts, to adapt this subunit to the current doctrine of the Ground Force. Thus, this 
work aims to present the operative capabilities, activities and tasks developed by the 
Parachute Cavalry Troop in Modern Combat. Also, contribute to the elaboration of a 
chapter of the new manual of the Parachute Cavalry Troop. Therefore, this work was 
developed through a descriptive study, through bibliographical research and 
interviews. A study of historical cases of operations in which paratroopers were used 
was also carried out, to relate their capabilities to current paratroopers. 
 

 

Keywords: Parachute Cavalry Troop. Operative Capacity. Activities. Tasks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa teve por objetivo apresentar o Esquadrão de Cavalaria 

Pára-quedista (Esqd C Pqdt), fazendo uma abordagem de suas capacidades 

operativas e tarefas desenvolvidas para o combate moderno e, ainda, contribuir para 

a elaboração de um capítulo do novo manual do Esquadrão de Cavalaria Pára-

quedista. 

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

que tenha como objetivo a manutenção e 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. 

Desde sua criação em 1981, o Esqd C Pqdt não possui um manual específico 

para o adestramento de seus recursos humanos sobre a doutrina militar específica do 

Esqd C Pqdt. Atualmente, ele se limita à utilização da Instrução Provisória 2-33 – 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, que teve sua primeira, e única, edição 

publicada em 1994. Essa instrução provisória figura como um dos manuais 

doutrinários que carecem de atualização para que seus ensinamentos estejam 

alinhados à Doutrina Militar Terrestre vigente. 

Com o processo de transformação do Exército Brasileiro, criou-se a 

necessidade de levantar as capacidades militares terrestres e operativas de acordo 

com as áreas estratégicas do território nacional (BRASIL, 2014a). Dentre estas 

capacidades, o Esqd C Pqdt, que faz parte da Brigada de Infantaria Pára-quedista 

(Bda Inf Pqdt), tem a capacidade de Pronta Resposta Estratégica, pois é capaz atuar 

em qualquer parte do território nacional em prazo oportuno, de modo a projetar força 

para atuar em operações no amplo espectro dos conflitos e, assim, cumprir sua 

missão (BRASIL, 2014a). 

A fim de que o Exército consiga combater as novas ameaças em ambiente de 

conflitos no amplo espectro, tornou-se necessária a atualização de sua doutrina militar 

terrestre, de modo a deixar suas tropas preparadas e em condições de atuar de forma 

padronizada conforme prevê a doutrina. 
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1.1 PROBLEMA 

 

 

Esta seção visa apresentar, de forma sucinta, como se chegou à definição do 

problema da pesquisa, apresentando, em sequência lógica, os fatores que levaram a 

esta escolha. 

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

Com a publicação do Manual de Fundamentos EB20-MF-10.102 — Doutrina 

Militar Terrestre, em 2014 (BRASIL, 2014b), houve a revogação das Instruções 

Provisórias IP 100-1 — Bases para a Modernização da Doutrina de Emprego da Força 

Terrestre (Doutrina Delta), do ano de 1996 (BRASIL, 1996). Com isso, o Exército 

Brasileiro inicia a atualização de sua doutrina frente aos novos desafios e 

complexidades dos conflitos atuais, os quais “[...] tendem a ser limitados, não 

declarados, convencionais ou não, e de duração imprevisível e as ameaças são cada 

vez mais fluidas e difusas” (BRASIL, 2014b, prefácio). 

Dessa forma, a fim de atender a nova doutrina, a Força Terrestre foi organizada 

em módulos de combate, com base em suas capacidades, a partir dos fatores 

determinantes: Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura, com vistas ao emprego no Amplo Espectro dos 

Conflitos (BRASIL, 2019c); (BRASIL,2019b); (BRASIL, 2019d); (BRASIL, 2018b). 

Recentemente, foi publicado o Plano Estratégico do Exército (PEEx) para o 

quadriênio 2020-2023, que apresenta os Objetivos Estratégicos do Exército (OEE) a 

serem atingidos no decorrer destes quatro anos. Um deles, o OEE 6, visa manter 

atualizado o sistema de Doutrina Militar Terrestre. Outra de suas atividades, é a 

atualização das publicações doutrinárias do Exército e a contribuição com a 

atualização das publicações doutrinárias do Ministério da Defesa (MD). 

A fim de atingir os OEE do PEEx, notou-se a necessidade de atualizar a 

doutrina do Esqd C Pqdt, que, ainda hoje, é pautada em instruções provisórias 

publicadas em 1994. Desde lá, o Exército Brasileiro já sofreu diversas transformações 

e atualizações doutrinárias, à medida que a natureza dos conflitos foi evoluindo. 
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Como o Esqd C Pqdt, está inserido na Bda Inf Pqdt, que possui capacidade 

militar terrestre de pronta resposta estratégica e capacidades operativas de 

mobilidade estratégica, suporte à projeção da força e prontidão, faz-se necessário que 

suas tropas estejam bem adestradas e de acordo com a doutrina que o Exército prevê, 

de modo a cumprirem com êxito suas missões.  

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

 Em síntese, atendendo a demanda por atualização doutrinária existente para o 

Esqd C Pqdt, pode ser apontado o seguinte problema de pesquisa que norteou este 

trabalho: quais são as atualizações em manual doutrinário, relativas às capacidades 

operativas e tarefas do Esqd C Pqdt, que se fazem necessárias para a melhor 

organização e emprego do Esqd C Pqdt em proveito das Operações Aeroterrestres 

(EB70-MC-10.217)? 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

 

Considerando o objetivo integrador relacionado à confecção do manual EB70-

MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, está pesquisa será 

norteada pelos seguintes objetivos: 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa era analisar as capacidades operativas e 

tarefas do Esqd C Pqdt no combate moderno, a fim de atualizar sua organização e 

emprego em proveito das Operações Aeroterrestres, apresentando proposta de 

atualização harmonizada no formato de capítulo de manual doutrinário. 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 

Para viabilizar o objetivo geral de estudo, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

a) revisar casos históricos relacionados às capacidades operativas e às tarefas 

do Esqd C Pqdt; 

b) descrever as capacidades operativas do Esqd C Pqdt; 

c) descrever as atividades e tarefas desenvolvidas pelo Esqd C Pqdt; 

d) analisar as capacidades operativas e as tarefas do Esqd C Pqdt no contexto 

do emprego do Esqd C Pqdt; 

e) caracterizar o Combate Moderno e o Esqd C Pqdt; 

f) apresentar proposta de atualização em relação às capacidades operativas e 

as tarefas do Esqd C Pqdt. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

A fim de nortear o desenvolvimento desta pesquisa, as seguintes questões de 

estudo foram submetidas à investigação: 

a) Quais casos históricos podem ser utilizados para analisar as capacidades 

operativas e as tarefas do Esqd C Pqdt? 

b) Quais as principais capacidades operativas desenvolvidas pelo Esqd C 

Pqdt? 

c) Quais as principais atividades e tarefas desenvolvidas pelo Esqd C Pqdt? 

d) De que maneira as capacidades operativas e as tarefas do Esqd C Pqdt 

influenciam nas operações do Esqd C Pqdt, inserido no contexto das Operações 

Aeroterrestres? 

e) Como é empregado o Esqd C Pqdt no Combate Moderno? 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

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

Pára-quedista, a IP 2-33 (BRASIL, 1994) apresenta-se defasada, não só sobre a 

doutrina de emprego da subunidade paraquedista, mas, também, em relação aos seus 

meios e composição. 

Este fato contribui para a importância da realização do presente trabalho, que 

tem por finalidade a elaboração de um Manual de Campanha para o Esqd C Pqdt, 

coerente com os novos conceitos doutrinários em vigor. 

Um dos conceitos doutrinários que deve fazer parte desse novo manual, é o 

conceito de planejamento baseado em capacidades, focando nas capacidades 

operativas que o Esqd C Pqdt pode desempenhar, com vistas a contrapor às ameaças 

das áreas estratégicas, atuando no amplo espectro dos conflitos (BRASIL, 2014b). 

Sendo assim, este estudo se justifica por procurar atender as novas demandas 

do Exército Brasileiro e, ainda, caracterizar as capacidades operativas e as principais 

tarefas do Esqd C Pqdt no combate moderno. Dessa forma, será possível atualizar a 

doutrina desse esquadrão conforme preconiza a Doutrina Militar Terrestre vigente. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 

Esta seção descreve a forma como o delineamento desta pesquisa foi 

planejado, a fim de colher subsídios que auxiliassem na solução do problema.  

 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 

Para responder quais são as atualizações em manual doutrinário, relativas às 

capacidades operativas e tarefas do Esqd C Pqdt no Combate Moderno, que se fazem 

necessárias para a melhor organização e emprego do Esqd C Pqdt em proveito das 
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Operações Aeroterrestres, foi consultada a Doutrina Militar Terrestre vigente do 

Exército Brasileiro. 

Logo, as variáveis evidenciadas são “capacidades operativas”, como variável 

independente, e as “tarefas”, como variável dependente. 

Para a variável independente, utilizou-se o conceito encontrados no Catálogo 

de Capacidades do Exército: 

 

É a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possam 
obter um efeito estratégico, operacional ou tático. É obtida a partir de um 
conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: 
Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, 
Pessoal e Infraestrutura - que formam o acrônimo DOAMEPI (BRASIL, 
2014a, p. 7). 

 

Para a variável dependente, também foi utilizado o conceito encontrado no 

Catálogo de Capacidades do Exército: 

 

Trabalho ou conjunto de ações cujo propósito é contribuir para alcançar o 
objetivo geral da operação. É um trabalho específico e limitado no tempo que 
agrupa passos, atos ou movimentos integrados, segundo uma determinada 
sequência e destinado à obtenção de um resultado determinado. As tarefas 
constituem ações a serem executadas pelos diversos sistemas e elementos 
operativos (BRASIL, 2014a, p. 7). 

 

Varável 
Independente 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Capacidades 
Operativas 

Adequabilidade 
Doutrina Manuais doutrinários 

Combate Moderno Revisão da literatura 

Aplicabilidade 

Capacitação 
Revisão da literatura 

Entrevista 

Infraestrutura 
Revisão da literatura 

Entrevista 

Quadro 1 – Capacidades operativas 
Fonte: O autor 

 

Varável 
dependente 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Tarefas Aplicabilidade 

Capacitação 
Revisão da literatura 

Entrevista 

Infraestrutura 
Revisão da literatura 

Entrevista 
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Limitações 

Material 
Revisão da literatura 

Entrevista 

Pessoal 
Revisão da literatura 

Entrevista 

Global Eficiência do emprego 
Revisão da literatura 

Entrevista 

Quadro 2 – Tarefas 
Fonte: O autor 

 

 

2.2 AMOSTRA 

 

 

A amostra deste trabalho se apoia nos documentos do 1º Esqd C Pqdt, por se 

tratar do único Esqd C Pqdt no Exército Brasileiro, e na revisão da literatura, através 

de manuais doutrinários do Exército Brasileiro.  

Ao final, dois militares foram entrevistados, o ex e o atual comandante do Esqd 

C Pqdt, sobre o processo de atualização da doutrina do Esqd C Pqdt. 

 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

Para a realização da pesquisa, foi utilizado o método dedutivo. Em relação à 

natureza, a pesquisa foi descritiva, com uma abordagem qualitativa. Quanto aos 

procedimentos utilizados para a coleta de dados, foram realizadas pesquisas 

bibliográfica, documental e entrevistas. 

As consultas a livros, artigos científicos e manuais doutrinários brasileiros, 

americanos e de outros países, permitiram melhor compreensão do problema. Assim 

como o estudo de casos históricos, que permitiu uma coleta de dados empírica, de 

modo que proporcionou conhecimento mais amplo e detalhado. 
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2.4 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A fim de possibilitar a confecção do referencial teórico sobre as capacidades 

operativas e tarefas do Esqd C Pqdt no Combate Moderno, foi desenvolvida análise 

de revisão bibliográfica, com intuito de reunir os conhecimentos necessários e permitir 

a solução do problema de pesquisa. 

Foram fontes de busca para esta pesquisa: manuais institucionais nacionais e 

estrangeiros, cadernos de instrução e relatórios do Exército Brasileiro, livros, 

legislações brasileiras e internacionais, portarias e diretrizes que contemplam a 

temática deste trabalho, trabalhos acadêmicos realizadas em instituições de ensino 

civis e militares e artigos publicados em revistas científicas. 

A pesquisa utilizou-se dos mecanismos de busca na rede mundial de 

computadores. As seguintes palavras-chaves foram adotadas como parâmetro de 

busca: “capacidades operativas”, “cavalaria paraquedista”, “tropas aeroterrestres”, 

“airborne troops”, “régiment hussards parachutistes” e outros termos que surgiram no 

decorrer da pesquisa. 

 

 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O trabalho foi desenvolvido a partir da análise do Catálogo de Capacidades do 

Exército (BRASIL, 2014a), Lista de Tarefas Funcionais do Exército (BRASIL, 2016) e 

a Base Doutrinária do Esqd C Pqdt (BRASIL, 2019b) em conjunto com a revisão da 

literatura e com as entrevistas. 

Manuais doutrinários estrangeiros foram utilizados, a fim de coletar dados que 

se assemelhavam a nossa atual doutrina e que são empregados pelo Esqd C Pqdt 

em operações aeroterrestres e, ainda, dados que poderiam ser inseridos na nossa 

doutrina, de modo a potencializar o emprego de nossas tropas. 

Foram critérios de inclusão no referencial bibliográfico para esta pesquisa: 

manuais de campanha que contemplem os temas operações aeroterrestres, cavalaria 

nas operações e outros no escopo bibliográfico desta pesquisa; manuais estrangeiros 

que contemplem a temática da pesquisa escritos nos idiomas inglês, espanhol e 
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francês; publicações de periódicos reconhecidos nacional e internacionalmente; 

publicações de sítios oficiais ou acadêmicos; livros relacionados ao tema; artigos 

publicados nos idiomas português, inglês e espanhol e trabalhos acadêmicos 

produzidos em instituições civis e militares que abordem sobre a temática desta 

pesquisa. 

Não foram considerados referenciais bibliográficos desta pesquisa: publicações 

de autoria não comprovada e fontes bibliográficas que não tenham relação com os 

aspectos tratados nessa pesquisa. 

 

 

2.6 INSTRUMENTOS  

 

 

Além da revisão da literatura, durante o desenvolvimento da pesquisa, foram 

realizadas entrevistas para operacionalizar as variáveis. 

Os entrevistados foram o comandante atual e ex-comandantes do Esqd C Pqdt, 

e ambas auxiliaram a verificar as principais capacidades operativas e tarefas 

desenvolvidas pelo esquadrão atualmente, nos diversos tipos de operações, e as 

possíveis capacidades que o Esqd C Pqdt pode desenvolver e que podem ser 

incluídas no novo manual. 

 

 

2.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

As informações obtidas a partir da pesquisa bibliográfica e documental foram 

apresentadas na revisão bibliográfica. 

Os resultados encontrados foram revisados e observados quanto à sua 

credibilidade e pertinência ao trabalho.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A fim de reunir dados e analisá-los, este capítulo apresenta casos históricos de 

emprego de tropas paraquedistas em operações, as capacidades operativas, 

atividades e tarefas desenvolvidas por tropas aeroterrestres e desenvolvidas 

atualmente pelo Esqd C Pqdt e o combate moderno e o Esqd C Pqdt. 

 

 

3.1 CASOS HISTÓRICOS DE EMPREGO DE TROPAS PARAQUEDISTAS EM 

OPERAÇÕES 

 

 

A fim de ilustrar o emprego de tropas paraquedistas ao longo da história, foram 

analisadas duas operações, ocorridas em épocas diferentes, onde houve o emprego 

predominante deste tipo de tropa. O uso foi comparado à Doutrina Militar Terrestre 

brasileira atual, com objetivo de caracterizar as principais capacidades operativas 

desempenhadas por tropas Pqdt. 

 

 

3.1.1 Operação Market Garden 

 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, ocorreu a maior 

operação militar com o lançamento de paraquedista. O evento ficou conhecido como 

Operação Market Garden, ocorreu entre os dias 17 e 25 de setembro de 1944 e tinha 

como objetivo conquistar uma série de pontes estratégicas sobre os principais rios dos 

Países Baixos que estavam sob domínio dos alemães. A finalidade da Operação era 

fazer com que as Forças Aliadas abrissem caminho para a conquista de Berlim e 

terminassem a guerra antes do Natal de 1944. 

Foram utilizadas tropas paraquedistas em larga escala em conjunto com 

unidades blindadas, que teriam rápido avanço através de estradas, a fim de atingirem 

seus objetivos estratégicos e permitirem que as tropas aliadas pudessem atravessar 

o Rio Reno, obstáculo natural, e, assim, obterem o avanço sobre à Alemanha. 



21  

A operação foi planejada e subdividida em duas: Operação Market, que seria 

aerotransportada, onde tropas Aliadas tinham como missão realizar um assalto 

aeroterrestre para conquistar cinco cabeças de ponte aérea no território holandês e 

garantir a segurança e a passagem das forças aliadas terrestres pelo 2º Exército 

Britânico, e Operação Garden, que seria terrestre, conduzida por tropas blindadas 

com a missão de avançar em aproveitamento do êxito, para realizar a junção com as 

tropas aerotransportadas em 48 horas. Além disso, tinham que conquistar e manter a 

região de Arnhem, na Holanda (GUERRA, 2020). Ambas as operações estavam 

previstas para acontecerem de forma simultânea, tendo seu início no dia 17 de 

setembro de 1944, com a denominação de Operação Market Garden. 

O Comandante Supremo das Forças Aliadas, General Dwight David 

Eisenhower, foi quem desencadeou a Operação Market Garden, que foi idealizada e 

comandada pelo Marechal Bernard Montgomery.  

A Operação Market empregou aproximadamente 5.000 aviões, dentre os quais 

havia bombardeiros, de caça e de transporte de pessoal e ainda, mais de 2.500 

planadores. Após análise de situação, ficou decidido que seria um assalto diurno para 

as tropas paraquedistas. Já as tropas blindadas da Operação Garden, estariam 

dispostas ao longo da fronteira belgo-holandesa, em colunas de carros de combate 

do 2º Exército Britânico (DEFESANET, 2018). 

Na fase aerotransportada, o Marechal Montgomery contou com três divisões 

aerotransportadas e uma brigada paraquedista polonesa. Estas foram empregadas da 

seguinte forma: 

 

[...] 101ª Divisão Aerotransportada Americana para conquistar as cabeças de 
ponte aéreas nas regiões de Son e Veghel; a 82ª Divisão Aerotransportada 
Americana para conquistar as cabeças de ponte aérea sobre o rio Maas, na 
região de Grave, e rio Reno, na região de Nijmegen; e a 1ª Divisão 
Aerotransportada Britânica, reforçada pela 1ª Brigada Paraquedista 
Polonesa, para conquistar a cabeça de ponte aérea sobre o rio Baixo-Reno, 
na região da cidade de Arnhem (GUERRA, 2020, p. 114). 

 

As tropas que seriam aerotransportadas somavam em torno de 41 mil homens 

(DEFESANET, 2018) e, como não havia aeronaves suficientes, a etapa foi dividida 

em três escalões de assalto para o lançamento, sendo que o primeiro iria no dia 17 

de setembro, o segundo no dia 18, e o terceiro no dia 19 (GUERRA, 2020). 
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As viagens previstas para o dia D eram consideradas suficientes para 
transportar o QG avançado da 1ª Divisão Aerotransportada Britânica, três 
regimentos de paraquedistas das 82ª e 101ª Divisões Americanas e a 1ª 
Brigada Aeroterrestre (Aet) britânica (a três batalhões, mais um regimento de 
artilharia) da 1ª Divisão Britânica. No decorrer do segundo dia, D+1, os 
efetivos restantes da divisão britânica seriam lançados, bem como elementos 
da 82ª e 101ª. Durante o dia D+2, os poloneses e os remanescentes das 82ª 
e 101ª tocariam terra. No decorrer do dia seguinte, previra-se lançar os 
efetivos que, por diversos motivos, não tivessem sido lançados nos dias 
anteriores, se houvesse. Seria um eventual dia D+3 (GUERRA, 2020, p. 114). 

 

Outro grande problema ocorreu em razão do terreno dos Países-Baixos 

possuírem “planícies alagadas e uma imensa rede de rios e canais que dificultavam a 

progressão de tropas de qualquer natureza, canalizando o movimento terrestre pelas 

pontes” (GUERRA, 2020, p.118). Além disso, a estrada utilizada pelas tropas 

blindadas britânicas era estreita e com duas faixas, o que obrigava os blindados a se 

deslocarem em colunas, facilitando o sofrimento de ataques pelos flancos e a 

possibilidade de terem suas viaturas destruídas por armas anticarros e blindados 

alemães. Em razão disto, o avanço das tropas blindadas britânicas ficou prejudicado 

e não se obteve a rapidez esperado para o apoio das tropas aerotransportadas, as 

quais tinham capacidades limitadas para as cabeças de ponte aéreas com seus 

próprios meios. 

A Operação Market Garden foi, no geral, uma grande derrota para as forças 

Aliadas, já que, seus objetivos não foram alcançados e houve diversas perdas 

humanas na operação. Vários fatores contribuíram para o fracasso dessa operação, 

entre eles: o fato de que os riscos levantados antes da operação se confirmaram, as 

condições climáticas, que impossibilitaram a chegada de reforços previstos, 

suprimentos e apoio aéreo, o atraso do avanço das tropas blindadas britânicas, a falta 

de comunicação entre as tropas presentes no teatro de operações, a forte reação 

alemã, os planos da Operação Market Garden terem sido encontrados pelos alemães 

e o fato de as zonas de lançamento serem longe dos seus objetivos, o que gerou 

demora na reorganização e no deslocamento. 

A Operação Market Garden trouxe como ensinamentos, “a demonstração de 

força, os exemplos de coragem e de bravura das tropas paraquedistas” (GUERRA, 

2020, p. 124). Além disto, o estudo sobre o inimigo próximo à zona de lançamento, a 

melhora nos meios de comunicação, o estudo pormenorizado do terreno, a 

necessidade de aumentar o poder de fogo anticarro, de artilharia e dos meios de 

engenharia para a conquista e a manutenção da cabeça de ponte aérea. 
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Esta operação, apesar de não ocorrido em um período em que o conceito de 

Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) era empregado, evidenciou algumas 

capacidades que são inerentes às tropas aeroterrestres, como a mobilidade 

estratégica, a prontidão das tropas, o combate individual com emprego de tropas 

paraquedistas, a manobra tática envolvida na operação com o lançamento vertical e 

o emprego da inteligência, a fim de aumentar a consciência situacional dos 

comandantes da época. 

Todas essas capacidades ainda são desempenhadas por nossas tropas 

paraquedistas, assim como o Esqd C Pqdt, que está inserido na Bda Inf Pqdt.  

 

 

3.1.2 Operação Serval 

 

 

A última década apresentou alguns conflitos de amplo espectro, onde forças 

militares regulares tiveram que enfrentar grupos de atores não-estatais e houve a 

necessidade do emprego de tropas aeroterrestres. Um destes conflitos foi a Operação 

Serval, operação de intervenção militar da França no território africano do Mali, 

ocorrida no início de 2013. 

Essa operação durou até meados de agosto de 2014 e teve como principais 

objetivos garantir a proteção de Bamako, capital do Mali, impedir que os grupos 

tuaregues e rebeldes islâmicos do Azawad tomassem o controle de outras regiões e 

restabelecer o controle das regiões já tomadas. 

O Mali é um dos países mais pobres do mundo, sua economia dependente da 

mineração do ouro e da exploração do algodão. Teve sua independência da França 

em 22 de setembro de 1960 e, atualmente, é dividido em oito regiões administrativas 

(Timbuktu, Gao, Kidal, Mopti, Ségou, Sikasso, Kayes e Koulikoro). Uma das etnias 

que se destaca no país são os tuaregues, grupo nômade que vive de forma pastoril e 

é dividido em tribos e clãs, baseado no sistema de castas. Fica localizado no norte do 

Mali, principalmente nas regiões de Timbuktu, Gao e Kidal (PARENTE, 2018). 

Os governos que se instauraram após a independência do país, eram 

contrários aos grupos nômades, pois, acreditavam que este modo de vida impedia o 

crescimento e o desenvolvimento do país. Essa marginalização, fez com que esses 

grupos criassem um desejo de independência da região norte e almejassem a 
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formação de um Estado autônomo denominado Azawad (PARENTI, 2018). Ainda 

segundo Parenti (2018), os tuaregues começaram a realizar pequenos conflitos pelo 

país, sendo que, quatro deles tiveram maiores proporções, os de 1962, 1990, 2006 e 

o de 2012. Nos três primeiros grandes conflitos, os tuaregues não obtiveram êxito, 

porém, conseguiram fazer acordos com o governo, acordos estes que nunca foram 

cumpridos.  

 

Em outubro de 2010, se concretizou a união de diversos grupos que lutavam 
pela independência da região norte e a criação do Azawad, com isso surgiu 
o Movimento Nacional pela Libertação do Azawad (MNLA) (PARENTI, 2018, 
p. 3). 

 

Com o apoio de tuaregues vindos da Líbia, que trouxeram consigo armamento 

pesado, no início de 2012 o MNLA realizou novos ataques e confrontos contra o 

governo do Mali. A partir disso, o grupo iniciou uma ofensiva, com a qual conseguiu 

obter o controle de grande parte do território da região norte. Durante os conflitos, 

houve ataques a bases militares, que foram derrotadas, e influenciaram na queda do 

presidente Amadou Toumani Touré. Como consequência destes feitos, no dia 6 de 

abril de 2012, o MNLA declarou a independência do Estado do Azawad. 

A grave crise que o governo enfrentava propiciou o surgimento de grupos 

islâmicos fundamentalistas, incluindo grupos ligados à Al Qaeda, no Magrebe 

Islâmico. O MNLA acabou se aliando a esses grupos e mais dois novos grupos 

islâmicos predominantemente indígenas para manter o controle sobre o território 

conquistado (SHURKIN, 2014).  

 

No entanto, havia divergências. O MNLA não é um grupo de orientação 
religiosa, desejando apenas a independência da região, enquanto os grupos 
extremistas tinham o objetivo de instituir um Estado baseado nas leis 
fundamentalistas islâmicas (Sharia). Dessa forma, os grupos islâmicos 
expulsaram o MNLA das principais cidades conquistadas, assumindo seu 
controle e passando a impor a Sharia pelo território. Com a violência se 
intensificando e esses grupos atacando diversas partes do país, se iniciaram 

os esforços internacionais para resolver o conflito (PARENTI, 2018, p.3). 

 

Diante do crescimento do islamismo radical no norte do Mali, do aumento 

relevante de sequestro de cidadãos europeus, sobretudo franceses, e da consequente 

desestabilização do norte da África, a França decidiu pela intervenção com tropas, 

sob o apoio de organismos internacionais, como a Comunidade Europeia de Estados 

da África Ocidental e a Organização da Nações Unidas (ONU) (SHURKIN, 2014). 
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Até 10 de janeiro de 2013, a França não tinha forças no Mali, porém, tinha 

tropas militares próximas. Havia cerca de 250 militares em Dacar, no Senegal, 950 

militares e caças Mirage 2000D, baseados em Ndjamena, no Chade e 450 militares 

na Costa do Marfim. Também havia contingente das Forças de Operações Especiais 

(SOF), com cerca 400 militares, que já estava na região como parte de uma operação 

de contraterrorismo conhecida como Operação Sabre, com base em Ouagadougou, 

na Burkina Faso (SHURKIN, 2014). 

A fim de impedir o avanço das colunas islâmicas em direção às regiões central 

e sul e tomar a capital Bamako, o presidente interino Dioncounda Traoré pediu o apoio 

da França, que decidiu redirecionar seus ativos da Operação Sabre para fazer frente 

a este avanço e impedir a ofensiva islâmica. Sendo assim, em 11 de janeiro de 2013, 

a França desencadeou a Operação Serval (PARENTI, 2018). 

A França decidiu empregar tropas aerotransportadas, a fim de causar a 

surpresa estratégica e manter agindo, de forma consistente, o mais rápido possível 

para manter um ritmo agressivo. De acordo com Shurkin (2014), isso significava 

implantar uma força relativamente pequena e leve e movê-la em ritmo que 

sobrecarregava tanto homens, quanto máquinas e ultrapassava os limites das 

capacidades logísticas e de sustentação da França. 

No primeiro momento, foram enviados os helicópteros SOF Gazelle juntamente 

com os elementos de SOF que estavam em Burkina Faso, a fim de retardarem o 

avanço das colunas islâmicas e, ainda, tentarem organizar e reunir as defesas do Mali. 

Em seguida, começaram a ser enviadas as tropas convencionais que estavam 

presentes na região em operações no Chade, na Costa do Marfim e no Gabão. Isso 

proporcionou rápido desdobramento das tropas para o Mali (SHURKIN, 2014). 

As tropas que estavam na França também foram mobilizadas. De acordo com 

Shurkin (2014), a primeira força convencional a chegar no Mali foi o Subgrupamento 

Tático de Armas Combinadas (SGTIA – Sous-Groupement Tactique Interarmées) com 

200 homens, em 11 de janeiro de 2013 em aeronaves C-130s e C-160s. Um SGTIA é 

o bloco básico de formação das forças terrestres francesas e consiste, em sua forma 

mais básica, em três pelotões de infantaria e um pelotão blindado ou um de infantaria 

e três blindados, com alguns elementos de apoio associados e capacidade de 

comando em nível de subunidade. Todos são comandados por dois capitães, um 

deles com responsabilidade de coordenação de fogo. Mais pelotões e elementos de 
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apoio podem ser adicionados conforme necessário, com o limite de oito pelotões no 

total (SHURKIN, 2014).  

Ainda segundo Shurkin (2014), existe o Grupamento Tático de Armas 

Combinadas, o GTIA (Groupement Tactique Interarmées), que tem a mesma estrutura 

do SGTIA, porém, é formado por subunidades e não por pelotões, como por exemplo, 

três companhias de infantaria e uma companhia de blindados, ou vice-versa. O GTIA 

também permite ser adicionado mais companhias de acordo com a necessidade. 

Em 11 de janeiro 2013, o 4º Esquadrão do 1º Regimento de Hussardos 

Paraquedistas (RHP — 1ére Régiment de Hussards Parachutistes) foi colocado em 

alerta e informado de que partiria na manhã seguinte para uma viagem de três dias 

até Bamako. Em poucas horas, um SGTIA formou-se ao redor da unidade, que logo 

incluiu um pelotão de reconhecimento, dois pelotões blindados montados em tanques 

leves ERC 90 e um pelotão de apoio do 3º Regimento de Infantaria de Paraquedista 

da Marinha (RPIMa). Também se juntou ao SGTIA um pelotão do 17º Regimento de 

Engenharia Paraquedista (RGP) e um posto de comando tático (SHURKIN, 2014). 

Ao todo, o SGTIA contava com cinco elementos de manobra, mais elementos 

logísticos e suprimentos suficientes para durar 10 dias. Contava com cerca de 200 

militares e 60 veículos, dentre eles os Veículos de Reconhecimento Blindado (ERC — 

Engine de Reconnaissance Canon) 90s, Veículo Blindado de Vanguarda (VABs) e 

Veículos Blindados Leves (VBLs). Esse SGTIA estava pronto para partir 12 horas após 

o recebimento de suas ordens (SHURKIN, 2014).  A partir do dia 12 de janeiro, várias 

tropas francesas se reuniram e formaram um GTIA em Bakamo. Tropas africanas 

também participaram da operação, sendo que o maior contingente foi das tropas 

chadianas. Em Abidjan, na Costa do Marfim, foi estabelecido o quartel general 

provisório para as operações aerotransportadas (SHURKIN, 2014). 

Em 15 de janeiro, a França iniciou sua ofensiva rumo ao norte de Mali, a fim de 

garantir a segurança da região sul e, posteriormente, as cidades de Timbuktu e Gao, 

que eram as maiores cidades do norte e abrigavam a maior parte da população 

(SHURKIN, 2014). Na sua ofensiva para norte, a França empregou tropas De 

Infantaria Mecanizada com seus veículos VABs, tropas blindadas e elementos de 

inteligência com o emprego de drones. Houve também o apoio aéreo, com missões 

de reconhecimento, interdição e apoio aéreo aproximado. Essas tropas foram 

conquistando cidade a cidade, sem encontrar muita resistência (SHURKIN, 2014). 



27  

Apesar de não haver grandes confrontos, foi descoberta uma grande quantidade de 

armas, munições, explosivos e instalações (PARENTI, 2018).  

Tropas paraquedistas do 2º REP (Regimento de Paraquedistas da Legião 

Estrangeira), com 250 integrantes, realizaram salto noturno próximo ao aeroporto de 

Timbuktu, para ocupar as saídas da cidade e bloquear a fuga dos militantes. No dia 

29 de janeiro, houve o salto de dez membros do 17º RGP com equipamentos de 

construção. Ambos os regimentos estavam baseados em Abidjan, na Costa do Marfim 

(SHURKIN, 2014). 

Notou-se que na ofensiva francesa rumo ao norte, a cada cidade que ia sendo 

reconquistada, fazia-se necessário tomar e fazer a proteção dos aeroportos, além de 

manter sua faixa do terreno utilizável, tornando possível trazer reforços e 

equipamentos por via aérea. 

Em fevereiro de 2013, as tropas francesas e aliadas chegaram à região 

montanhosa, próxima à fronteira da Argélia, de Adrar des Ifoghas. Esta era o reduto 

da Al-Qaeda e da confederação Ifoghas Taureg. O combate nesta região durou até 

meados de março, devido à grande dificuldade de combater naquele tipo de terreno e 

as forças oponentes utilizarem cavernas e esconderijos entre as rochas (PARENTI, 

2018).  

Após expulsarem a força oponente de Adrar des Ifoghas, as tropas francesas 

e aliadas se dirigiram para a região de Gao, onde tiveram que realizar diversas 

operações até obterem êxito com o enfraquecimento dos grupos extremistas e sua 

capacidade em realizar ataques em larga escala (PARENTI, 2018). 

Segundo Parenti (2018), em 18 de junho de 2013 foi assinado um acordo de 

paz preliminar em Ouagadougou. Entre 28 de julho e 11 de agosto, foram realizadas 

eleições que nomearam Oumar Tatam como Primeiro-Ministro. 

 

Com o avanço no campo político, a situação da segurança no Mali 
permaneceu estável, porém frágil. Ocorreram ataques isolados entre grupos 
armados na região norte e incidentes de violência intercomunitária. Um 
cessar-fogo entre MNLA, HCUA e o governo foi acertado e, de certa forma 
respeitado, mas as tensões voltaram a aumentar no final de setembro. 
Enquanto as atividades dos grupos islâmicos fundamentalistas diminuíram 
em virtude das operações realizadas pelas forças armadas malianas e pela 
Operação Serval, as atividades dos grupos armados separatistas 
aumentaram nas regiões de Gao, Timbuktu, Kidal e nos países vizinhos 
(PARENTI, 2018, p.5). 
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Apesar das tropas francesas e aliadas, assim como forças da ONU, terem 

tentado erradicar os conflitos no Mali, eles ainda ocorrem em pequenas proporções, 

devido ao fato de ser um conflito complexo e que envolve muitos atores, cada um com 

seus próprios interesses. Dessa forma, a segurança no país ainda é precária e a paz 

está longe de ser atingida. 

Com essa operação, notou-se que o as tropas empregadas no TO do Mali 

tiveram que desenvolver diversas capacidades para atingir o êxito em suas missões. 

A França, por possuir um Regimento de tropas paraquedistas de Cavalaria, 

empregou na operação esta unidade, o que favoreceu o presente estudo, pois é um 

dos poucos países no mundo que utilizam tropas de Cavalaria Paraquedista dentro de 

sua Brigada Paraquedista. 

Em resumo, com o estudo da Operação Serval foi possível evidenciar algumas 

capacidades desempenhadas pelas tropas aeroterrestres, das quais podemos 

destacar a mobilidade estratégica, o suporte à projeção e a prontidão das tropas, ao 

empregar rapidamente tropas experientes que estavam na África para atuarem no 

Mali. Também houve o acionamento de tropas paraquedistas na França, as quais 

foram capazes de se aprestarem em menos de 24 horas para seguir para a operação. 

Tudo isso demonstra que tropas especializadas devem estar em constante 

treinamento e em condições de serem empregadas o mais rápido possível quando 

forem acionadas. 

 

 

3.2 CAPACIDADES OPERATIVAS E TAREFAS DESENVOLVIDAS POR TROPAS 

AEROTERRESTRES 

 

 

No final de outubro de 2013, após o mapeamento das capacidades militares 

terrestre e operativas do Exército, feito por uma equipe multidisciplinar de todas as 

áreas estratégicas do país, com representantes do Estado-Maior do Exército, Órgãos 

de Direção Setorial e Comandos Militares de Área, foi apresentada uma lista de 

capacidades que subsidiou o Centro de Doutrina do Exército na consolidação do 

conceito de PBC (BRASIL, 2014a). 
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O PBC foi criado no contexto da Guerra Fria entre os Estados Unidos da 

América (EUA) e a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviética (URSS), em 

meados da década de 1960. De acordo com Silva (2019): 

 

[...] o planejamento de capacidades estava fundamentado na contraposição 
das ameaças oferecidas pelas duas superpotências que, em uma corrida 
desenfreada em todos os campos do poder, almejavam materializar a 
supremacia de suas respectivas ideologias (SILVA, 2019, p. 22). 

 

Após a ruptura da Guerra Fria, surgiu uma nova modalidade de conflito, onde 

que este passou a ser assimétrico. Seu apogeu ocorreu em 11 de setembro de 2001, 

com os ataques terroristas ocorridos nos EUA. A partir disto, fez-se necessário que o 

pensamento militar fosse alterado, tendo que substituir a ideia de conflitos com uma 

ameaça claramente definida e mensurável, para a ideia de uma ameaça indefinida, 

com cenários e desafios voláteis (SILVA, 2019). 

A fim de atender a este novo paradigma, o tema de PBC é abordado pela 

Estratégia Nacional de Defesa, nas suas Diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, 

tópico 16, que diz o seguinte: 

 

Estruturar o potencial estratégico em torno de capacidades. Convém 
organizar as Forças Armadas em torno de capacidades, não em torno de 
inimigos específicos. O Brasil não tem inimigos no presente. Para não tê-los 
no futuro, é preciso preservar a paz e preparar-se para a guerra (BRASIL, 
2012, p. 7). 

 

Com o intuito de atender ao PBC, em 2014 foi criado o Catálogo de 

Capacidades do Exército (BRASIL, 2014a), com objetivo de elencar e conceituar as 

principais capacidades da Força Terrestre. De acordo com este catálogo, temos as 

denominadas Capacidades Militares Terrestre, as quais são capacidades requeridas 

à Força Terrestre (F Ter) a partir do nível político. Em seguida, temos as Capacidades 

Operativas, que são necessárias às forças que serão empregadas ou a cada 

Organização Militar, para que possam cumprir as tarefas e missões que lhes foram 

atribuídas. 

Dessa forma, o Exército Brasileiro passou a adotar o Planejamento Baseado 

em Capacidade, para que haja: 

 

[...] a permanente análise da conjuntura e em cenários prospectivos, com o 
objetivo de identificar tanto as ameaças concretas quanto as ameaças 
potenciais. Assim, “a F Ter desenvolve o seu preparo com base nessas 
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capacidades requeridas, para manter-se permanentemente apta a atuar em 
conjunto com as demais forças ou de forma isolada, tendo como foco principal 
a sua destinação constitucional” (BRASIL, 2014a, p.6). 

 

Segundo o Catálogo de Capacidades do Exército (BRASIL, 2014a),  

 

[...] as Capacidades Militares Terrestre e as Capacidades Operativas têm por 
finalidade manter um permanente estado de prontidão para o atendimento 
das demandas de segurança e defesa do país, contribuindo para a garantia 
da soberania nacional, dos poderes constitucionais da lei e da ordem, 
salvaguardando os interesses nacionais e cooperando para o 
desenvolvimento e o bem-estar social. 

 

Para que haja o entendimento sobre Capacidade Militar Terrestre, Capacidade 

Operativa, Atividade e Tarefa, adotaremos os conceitos do Catálogo de Capacidades 

do Exército.  

 A Capacidade Militar Terrestre: 

 

É constituída por um grupo de capacidades operativas com ligações 
funcionais, reunidas para que os seus desenvolvimentos potencializem as 
aptidões de uma força para cumprir determinada tarefa dentro de uma missão 
estabelecida (BRASIL, 2014a, p.7). 

 

Já a Capacidade Operativa, pode ser definida da seguinte forma:  

 

É a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possam 
obter um efeito estratégico, operacional ou tático. É obtida a partir de um 
conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: 
Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, 
Pessoal e Infraestrutura - que formam o acrônimo DOAMEPI (BRASIL, 
2014a, p.7). 

 

Para Atividade, temos o seguinte conceito: 

 

Conjunto de tarefas afins, reunidas segundo critérios de relacionamento, 
interdependência ou de similaridade, cujos resultados concorrem para o 
desenvolvimento de uma determinada função de combate. A eficácia na 
aplicação do poder de combate terrestre resulta dessa aptidão de 
comandantes e seus estados-maiores identificarem as capacidades 
operativas que possuem e perceberem as possibilidades e a adequabilidade 
de emprego de cada uma delas na solução do problema militar (BRASIL, 
2014a, p.7). 

 

E, por fim, tem-se a Tarefa, que é conceituada como: 
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Trabalho ou conjunto de ações cujo propósito é contribuir para alcançar o 
objetivo geral da operação. É um trabalho específico e limitado no tempo que 
agrupa passos, atos ou movimentos integrados, segundo uma determinada 
sequência e destinado à obtenção de um resultado determinado. As tarefas 
constituem ações a serem executadas pelos diversos sistemas e elementos 
operativos. Durante a fase de planejamento das operações, os comandantes 
e seus estados-maiores identificam as tarefas a cumprir, selecionam as 
capacidades adequadas para que cada tarefa seja realizada com eficácia e 
iniciam o detalhamento de como cumprir a missão recebida (BRASIL, 2014a, 
p. 7). 

 

A partir destes conceitos, o Catálogo de Capacidades do Exército (2014a), 

elencou nove Capacidades Militares Terrestre, sendo que cada uma delas foram 

caracterizadas por um conjunto de Capacidades Operativas, que totalizam 37. 

Nesse contexto, temos as seguintes Capacidades Militares Terrestres com 

suas respectivas Capacidades Operativas: 

 

a) Pronta Resposta Estratégica: Mobilidade Estratégica, Suporte à Projeção 

de Força e Prontidão; 

b) Superioridade no enfrentamento: Combate Individual, Operações 

Especiais, Ação Terrestre, Manobra Tática, Apoio de Fogo e Mobilidade e 

Contramobilidade; 

c) Apoio a órgãos governamentais: Proteção Integrada, Atribuições 

subsidiárias, Emprego em apoio à política externa em tempo de paz e Ações sob a 

égide de organismos internacionais; 

d) Comando e Controle: Planejamento e Condução, Sistemas de 

Comunicações, Gestão do Conhecimento e das Informações, Digitalização do Espaço 

de Batalha e Modelagem, Simulação e Prevenção; 

e) Sustentação Logística: Apoio Logístico para Forças Desdobradas, 

Infraestrutura da Área de Operações, Gestão e Coordenação Logística, Saúde nas 

Operações e Gestão de Recursos Financeiros; 

f) Interoperabilidade: Interoperabilidade conjunta, Interoperabilidade 

combinada e Interoperabilidade interagência; 

g) Proteção: Proteção ao Pessoal, Proteção Física e Segurança das 

informações e Comunicações; 

h) Superioridade de Informações: Guerra Eletrônica, Operações de Apoio à 

Informação, Comunicação Social e Inteligência; e 
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i) Cibernética: Exploração Cibernética, Proteção Cibernética e Ataque 

Cibernético. 

Diante do exposto, foi possível notar as diversas capacidades militares e 

operativas que podem ser desenvolvidas pelas mais diversas tropas operacionais do 

Exército Brasileiro. Contudo, as tropas paraquedistas, por serem uma tropa de grande 

mobilidade e pronta resposta estratégica, possuem características únicas como o 

emprego de paraquedas para se infiltrar, além de serem as mais aptas para o emprego 

em Operações Aeroterrestres (Op Aet) (BRASIL, 2017b). 

O emprego de Op Aet continua atual no combate moderno, tendo ocorrido 

recentemente dois assaltos aeroterrestres, um no Iraque, em 2003, e outro no Mali, 

em 2013. Este tipo de operação permite a rápida inserção de tropas em qualquer 

região de um TO, sobrevoando obstáculos e resistências interpostas (BRASIL, 

2017b). 

Segundo o Manual de Campanha EB70-MC-10.217 — Operações 

Aeroterrestres (BRASIL, 2017b):  

 

“Operação Aeroterrestre (Op Aet) é uma operação militar conjunta (comando 
único e estado-maior conjunto), que envolve o movimento aéreo e a 
introdução de forças de combate e de seus respectivos apoios em uma área 
de objetivos” (BRASIL, 2017b, p. 2-1). 

 

A Op Aet é considerada uma operação complementar, que tem por finalidade 

a execução imediata de uma missão de caráter estratégico, operacional ou tático e. 

pode ser executada em proveito destes interesses. 

 

Nível estratégico – a simples expedição de uma ordem de alerta às forças 
aeroterrestres constitui-se em fator dissuasório (BRASIL, 2020, no prelo) 
relevante, devido à sua mobilidade estratégica e ao seu curto prazo de 
desdobramento. Além disso, seu emprego isolado pode ser suficiente para 
solucionar uma crise de dimensão estratégica. 
Nível operacional – as forças aeroterrestres podem ser empregadas em 
qualquer parte de um Teatro de Operações (TO) para atacar objetivos 
profundos, diretamente vinculados ao êxito da campanha. 
Nível tático – emprego de forças aeroterrestres no flanco ou retaguarda 
inimiga em proveito da manobra terrestre (BRASIL, 2017b, p. 1-1). 

 

No Brasil, temos a Bda Inf Pqdt, que é a Grande Unidade apta a desdobrar-se 

em curto espaço de tempo em qualquer parte do território nacional ou em outras 

regiões de interesse estratégico no exterior. 
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Normalmente, em uma Op Aet, a Bda Inf Pqdt constitui a Força Aeroterrestre 

junto à Força Aérea e fica subordinada ao Comandante do TO. 

A Bda Inf Pqdt é formada por três BI Pqdt, um Grupo de Artilharia de Campanha 

Pára-quedista (GAC Pqdt), um Batalhão Logístico Pára-quedista (B Log Pqdt), um 

Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (B 

DOMPSA), uma Base Administrativa (Ba Adm) da Bda Inf Pqdt, uma Companhia de 

Precursores Pára-quedista (Cia Prec Pqdt), um Esqd C Pqdt, uma Bateria de Artilharia 

Antiaérea Pára-quedista (Bia AAAe Pqdt), uma Companhia de Engenharia de 

Combate Pára-quedista (Cia E Cmb Pqdt), uma Companhia de Comunicações Pára-

quedista (Cia Com Pqdt), uma Companhia de Comando (Cia Cmdo) da Bda Inf Pqdt, 

um Destacamento de Saúde Pára-quedista (Dst Sau Pqdt) e um Pelotão de Polícia do 

Exército Pára-quedista (Pel PE Pqdt). 

A Bda Inf Pqdt ainda não possui um manual de campanha publicado com sua 

doutrina atualizada, este manual se encontra em fase de publicação, de acordo com 

a nova doutrina militar terrestre, com o emprego de capacidade operativas. 

Com as características e emprego da Bda Inf Pqdt, como Força de Emprego 

Estratégico e participando do projeto-piloto SISPRON (Sistema de Prontidão), lançado 

pelo Exército Brasileiro em 2020, é possível destacar que a Bda Inf Pqdt apresenta as 

seguintes capacidades operativas: 

 

1) Mobilidade Estratégica: 

A Bda Inf Pqdt é capaz empregar suas tropas em grandes distâncias, desde 

que apoiadas por uma força aérea, com o emprego de aeronaves de asa fixa ou asa 

móvel, o que proporciona velocidade de intervenção e flexibilidade de emprego entre 

áreas estratégicas diferentes do território nacional, do entorno estratégico e em área 

de interesse (BRASIL, 2020, no prelo1). 

De acordo com o Manual C 7-30 – Brigadas de Infantaria (BRASIL, 1984), as 

tropas da Bda Inf Pqdt devem estar prontas para se deslocarem rapidamente pelo ar 

ou por uma combinação de meios de transporte, visando seu emprego em qualquer 

área ou ambiente operacional. 

 

 

1 Material em fase de impressão.  
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2) Prontidão: 

Por ter alta prioridade de emprego pelo Exército Brasileiro, a Bda Inf Pqdt é 

capaz de estar em condições de ser empregada para o cumprimento de missões em 

um prazo de 24 horas,  valendo-se de seus próprios recursos orgânicos e de meios 

adjudicados, principalmente de força aérea, com o emprego de aeronaves de asa fixa 

ou de asa rotativa, podendo ser deslocada para qualquer área de interesse do escalão 

superior, dentro do território nacional ou em outras regiões de interesse estratégico no 

exterior (BRASIL, 2020, no prelo). 

 

A mobilidade e as possibilidades da Bda Inf Pqdt, lhes conferem uma 
característica de prontidão operacional uma força estratégica capaz de se 
deslocar a curto prazo para uma área ameaçada. Tal atributo é essencial 
tendo em vista o valor dissuasório de tais forças estratégicas (BRASIL, 1984, 
p. 16-2). 

 

Ressalta-se que a Bda Inf Pqdt é limitada quanto a dependência dos meios 

aéreos que lhe asseguraram mobilidade estratégica. 

 

3) Combate Individual: 

A tropa paraquedista é capaz de permitir ao combatente terrestre, devido ao 

seu treinamento diferenciado das demais tropas, sobrepujar seu oponente. A começar 

pelo fato de ser formada por voluntários, que apresentam em seu perfil características 

como coragem, agressividade no combate, determinação no cumprimento da missão, 

resistência física e camaradagem, além de serem treinados para saltarem sobre um 

ambiente desconhecido e em áreas hostis, sob quaisquer condições meteorológicas 

(BRASIL, 2020, no prelo). 

O emprego das tropas paraquedistas em ambientes operacionais distintos, 

exige do combatente aeroterrestre rápida adaptação e aclimatação, de modo que ele 

possa atuar como força de selva, de caatinga, de pantanal, de montanha e leve 

(BRASIL, 2020, no prelo). 

 

4) Ação Terrestre: 

A Bda Inf Pqdt é capaz de executar atividades e tarefas com o objetivo de 

dissuadir, prevenir ou enfrentar uma ameaça potencial ou real, impondo à vontade por 

meio da força, pela manobra e pelo fogo (BRASIL, 2020, no prelo). 
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Na realização de ações terrestres, a Bda Inf Pqdt tem as seguintes 
possibilidades: reforçar unidades além do alcance de outras forças terrestres; 
reforçar áreas ameaçadas ou flancos expostos; negar ao inimigo o uso de 
terreno ou rotas importantes; e retardar, inquietar e/ou reduzir forças inimigas 
(BRASIL, 2020, no prelo). 

 

5) Manobra Tática: 

A Bda Inf Pqdt é capaz de empregar forças no espaço de batalha por intermédio 

do movimento tático e fogos, incluindo plataformas aéreas, buscando alcançar, por 

meio do envolvimento vertical, uma posição de vantagem sobre as forças terrestres 

oponentes, enfrentando, derrotando-as e cumprindo a missão (BRASIL, 2014a).  

 

O envolvimento vertical é o meio mais indicado para desdobrar os meios da 
Bda Inf Pqdt em posição vantajosa em relação ao inimigo, efetivando a 
utilização do fogo e manobra. Para isso, deve contar com uma cobertura de 
fogos que possibilite a ocupação de posições defensivas ou a conquista de 
objetivos por parte dos seus elementos de manobra (BRASIL, 2020, no prelo). 

 

A Bda Inf Pqdt é organizada e equipada para executar Op Aet, normalmente, 

com o uso de paraquedas, principalmente atuando à retaguarda do inimigo, a fim de 

conquistar e manter objetivos, ou para atuar em alvos específicos, de modo a destruir, 

neutralizar, capturar ou eliminar o inimigo. Isso acaba obrigando a Bda Inf Pqdt a 

combater em mais de uma frente (BRASIL, 2017b). 

A fim de executar sua manobra tática, a Bda Inf Pqdt realiza o assalto e a 

incursão aeroterrestre, com objetivo de constituir reserva estratégica, realizar 

demonstração de força, conquistar e manter objetivos importantes até a junção ou a 

extração, conquistar base avançada para o emprego posterior de forças ou para negar 

o uso dessa base pelo inimigo e realizar inserção de tropa de maneira furtiva, com alto 

grau de sigilo, por meio de salto noturno (BRASIL, 2020, no prelo). 

Para realizar sua manobra tática, a Bda Inf Pqdt possui algumas limitações 

principalmente quanto aos meios e terreno. Quanto aos meios, há a dependência de 

meios aéreos para a inserção de tropa na área de operações, a necessidade de 

disponibilidade de meios aéreos e condições aéreas favoráveis ao deslocamento das 

aeronaves até as zonas de lançamento, conquista e manutenção de superioridade 

aérea local, tanto na área dos objetivos, quanto ao longo dos corredores aéreos, pelo 

menos durante a inserção e a retirada da Força Aeroterrestre (BRASIL, 2017b). 

Quanto ao terreno, há a necessidade de regiões favoráveis ao lançamento 

aéreo e/ou ao pouso de aeronaves na área dos objetivos ou em suas cercanias. 
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6) Apoio de Fogo: 

A Bda Inf Pqdt é capaz de apoiar as operações de suas forças de manobra e 

de forças amigas com fogos, buscando a destruição, neutralização ou supressão de 

objetivos e das forças inimigas (BRASIL, 2019a). 

Para tal, ela possui o apoio de fogo orgânico de suas tropas, como a dos BI 

Pqdt, do Esqd C Pqdt, do GAC Pqdt e da Bia AAAe Pqdt. Porém, também há a 

necessidade de meios de apoio de fogo aéreo para obtenção de apoio de fogo 

adicional. 

 

7) Mobilidade e contramobilidade: 

A Bda Inf Pqdt é capaz de modificar o terreno em proveito de sua própria 

manobra, manipulando obstáculos naturais e artificiais, a fim de facilitar o movimento 

das forças amigas e dificultar o movimento do oponente (BRASIL, 2014a).  

A tropa mais apta da Bda Inf Pqdt a ser empregada nessas situações é a Cia E 

Cmb Pqdt. 

 

8) Proteção Integrada: 

Apesar de não ser a sua destinação primordial, a Bda Inf Pqdt é capaz de 

participar da proteção da sociedade, realizando operações de garantia dos Poderes 

Constitucionais, da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), de proteção de Estruturas 

Estratégicas, de prevenção e combate às ações terroristas e de participação da Força 

Terrestre em ações na Faixa de Fronteira, com ampla colaboração do setor de 

segurança pública (BRASIL, 2014a). 

 

9) Atribuições Subsidiárias: 

Mesmo não sendo seu principal objetivo, a Bda Inf Pqdt é capaz de cooperar 

para o desenvolvimento nacional e o bem-estar social e para o apoio ao 

desenvolvimento econômico e de infraestrutura (BRASIL, 2014a). 

 

10) Emprego em Apoio à Política Externa em Tempo de Paz: 

A Bda Inf Pqdt é capaz de empregar a força de forma controlada, restrito ao 

nível aquém da violência, concentrando meios, realizando exercícios de adestramento 
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nas fronteiras com países lindeiros, dentre outras ações, garantindo os interesses 

nacionais em sintonia com a política externa (BRASIL, 2014a). 

 

O preparo da tropa paraquedista, direcionado para diversos ambientes 
operacionais, habilita a tropa aeroterrestre ao emprego em ampla variedade 
de operações sob condições especiais sem perda de suas características. A 
organização por tarefas e as diversas possibilidades de configuração 
permitem o emprego simultâneo de elementos sobre distintos alvos. Desta 
forma, a Bda Inf Pqdt apresenta versatilidade em seu emprego, podendo ser 
desdobrada em território estrangeiro em operações de paz e apoiando a 
política externa (BRASIL, 2020, no prelo). 

 

11) Ações sob a Égide de Organismos Internacionais:  

A Bda Inf Pqdt pode ser empregada, em parte ou em totalidade, em 

determinados tipos de operações internacionais (BRASIL, 2020, no prelo), onde seja 

previsto o combate com forças oponentes em defesa dos interesses nacionais, 

operando e cumprindo missões típicas de força aeroterrestres, de acordo com os 

mandatos dos organismos internacionais (BRASIL, 2014a). 

 

12) Planejamento e Condução: 

A Bda Inf Pqdt é capaz de realizar planejamento, preparação, execução e 

avaliação contínua de operações no amplo espectro dos conflitos, empregando meios 

e armamentos modernos, baseados em tecnologias de informações e comunicações, 

com adequada proteção (BRASIL, 2014a). 

 

13) Sistemas de Comunicações: 

A Bda Inf Pqdt, pelas características de seus meios e sua capacidade de 

receber módulos especializados, é capaz de estabelecer e operar estruturas de 

comunicações para suportar toda a necessidade de transmissão para a condução dos 

processos de apoio à decisão, as informações para a consciência situacional do 

comandante nos diversos níveis e as ações para a busca da superioridade de 

informações (BRASIL, 2014a). 

 

14) Consciência Situacional: 

A Bda Inf Pqdt, é capaz de proporcionar em tempo real em seu nível de decisão, 

a compreensão, a interação do ambiente operacional e a percepção sobre a situação 

das tropas amigas e dos oponentes. Isso ocorre devido a integração dos 
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conhecimentos provenientes dos sistemas de informação, sistemas de armas e 

sistemas de satélites, apoiados em infraestrutura de comunicações e na obtenção de 

informações por meio de sistemas de aeronaves remotamente pilotadas (BRASIL, 

2014a). 

 

15) Gestão do Conhecimento e das Informações: 

A Bda Inf Pqdt é capaz de gerir e compartilhar o fluxo de conhecimentos 

coletados ou produzidos por instituições militares e civis, nacionais ou internacionais, 

em uma infraestrutura adequada, visando dar suporte aos Comandantes, em todos os 

níveis de decisão, para o emprego dos meios e das forças militares, devido as 

características de seus meios e sua capacidade de receber módulos especializados 

(BRASIL, 2014a). 

 

16) Apoio Logístico para Forças Desdobradas: 

A Bda Inf Pqdt é capaz de sustentar suas tropas desdobradas com recursos 

necessários para manter seu poder de combate, contribuindo para o cumprimento de 

sua missão (BRASIL, 2014a). 

As tropas mais aptas da Bda Inf Pqdt a serem empregadas nessas situações 

são o B Log Pqdt e o B DOMPSA. 

 

17) Gestão e Coordenação Logística: 

A Bda Inf Pqdt tem condições de planejar, monitorar e controlar o apoio 

logístico, permitindo prever as necessidades logísticas das tropas desdobradas e 

prover soluções necessárias à sustentabilidade das operações (BRASIL, 2014a). 

 

18) Interoperabilidade Conjunta: 

A Bda Inf Pqdt tem capacidade de operar com uma força constituída de maneira 

integrada, coordenada, harmônica e complementar com as demais Forças Armadas 

envolvidas em operações conjuntas (BRASIL, 2014a). 

 

19) Interoperabilidade Combinada: 

A Bda Inf Pqdt pode operar com uma força constituída de maneira integrada, 

coordenada, harmônica e complementar com as demais Forças Armadas envolvidas 

e Forças de outras nações, sob a égide de organismo internacional (BRASIL, 2014a). 
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20) Interoperabilidade Interagência: 

A Bda Inf Pqdt tem a capacidade de atuar como força constituída de maneira 

integrada, coordenada, harmônica e complementar, em ambiente interagências, para 

o cumprimento das missões estabelecidas (BRASIL, 2014a). 

 

21) Proteção ao Pessoal: 

A Bda Inf Pqdt tem aptidão para proteger o pessoal (militar e civil) contra os 

efeitos das ações próprias, inimigas e naturais com limitações (BRASIL, 2014a). 

Deve ser considerada limitada quanto a defesa contra blindados, agentes 

químicos, bacteriológicos, radiológicos e nucleares (QBRN) e ações de guerra 

eletrônica, defesa antiaérea restrita após o desembarque e acentuada vulnerabilidade 

às ações ofensivas terrestres durante a reorganização, principalmente após o 

lançamento por paraquedas (BRASIL, 2017b). 

 

22) Proteção Física: 

A Bda Inf Pqdt é capaz de proteger o material, as instalações e o território de 

qualquer ameaça à sua integridade em áreas definidas, com as mesmas limitações 

descritas acima (BRASIL, 2014a). 

 

23) Segurança das Informações e Comunicações: 

A Bda Inf Pqdt tem capacidade de fornecer proteção adequada, mantendo a 

integridade e a disponibilidade dos sistemas e das informações armazenadas, 

processadas ou transmitidas, por meio da implementação de medidas adequadas 

para viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a 

autenticidade de dados e informações (BRASIL, 2014a). 

 

24) Inteligência: 

A Bda Inf Pqdt proporciona os conhecimentos necessários para apoiar os 

processos decisórios e para a proteção dos ativos da Força Terrestre (BRASIL, 

2014a). Para isto, emprega todo militar como um sensor de inteligência, além de 

elementos especialistas, como os precursores paraquedistas, a fim de cooperar com 

as operações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos 

(BRASIL, 2020, no prelo). 
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25) Proteção Cibernética: 

A Bda Inf Pqdt possui capacidade de conduzir ações para garantir o 

funcionamento dos dispositivos computacionais, redes de computadores e de 

comunicações, incrementando as ações de Proteção Cibernética para neutralizar os 

ataques e a exploração cibernética (BRASIL, 2014a). 

Com essas capacidades, a Bda Inf Pqdt potencializa suas aptidões para 

cumprir as mais diversas tarefas dentro de uma missão estabelecida pelo escalão 

superior. 

 

 

3.3 AS CAPACIDADES OPERATIVAS, AS ATIVIDADES E AS TAREFAS 

DESENVOLVIDAS ATUALMENTE PELO ESQD C PQDT 

 

 

O Catálogo de Capacidade do Exército (BRASIL, 2014a), apresenta e define 

as capacidades operativas que visam à manutenção de um permanente estado de 

prontidão para o atendimento das demandas de segurança e defesa do país (BRASIL, 

2020). 

 

As capacidades operativas desdobram-se em atividades e tarefas, cuja 
perfeita execução pela unidade caracteriza o atingimento da capacidade à 
qual se relacionam. A Lista de Tarefas Funcionais (EB70-MC-10.341) 
relaciona as tarefas necessárias para atingir cada capacidade operativa, por 
função de combate (BRASIL, 2020, p. 2-13). 

 

As capacidades operativas que devem ser alcançadas especificamente pelo 

Esqd C Pqdt, bem como as Atividades e Tarefas que as caracterizam, estão elencadas 

na Base Doutrinária prevista para o 1º Esqd C Pqdt (BRASIL, 2019b). 

 

 

3.3.1 As Capacidades Operativas do Esqd C Pqdt 

 

 

O Esqd C Pqdt possui sua base doutrinária baseada nas Instruções Provisórias 

IP 2-33 – Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (BRASIL, 1994). De acordo com este 
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manual, não há a estruturação das capacidades operativas desenvolvidas pelo Esqd 

C Pqdt, sendo assim, estas capacidades estão elencadas somente na Base 

Doutrinária prevista para o 1º Esqd C Pqdt (BRASIL, 2019b). 

De acordo com a Base Doutrinária prevista para o 1º Esqd C Pqdt (BRASIL, 

2019b), esta tropa possui as seguintes Capacidades Operativas: 

 

- Realizar operações constituindo um elemento de segurança e economia de 
força, em proveito da Brigada de Infantaria Pára-quedista. 
- Participar de operações de guerra com mobilidade estratégica, quando 
apoiado por outros meios, e prontidão. 
- Operar em qualquer área de interesse estratégico. 
- Participar de operações de pacificação. 
- Participar de operações em apoio aos órgãos governamentais (BRASIL, 
2019b). 

 

Além destas, o manual ainda apresenta que o 1º Esqd C Pqdt tem a capacidade 

de atuar em qualquer parte do território nacional ou em regiões de interesse 

estratégico no exterior, em situação de não-guerra. 

Possui como vocação prioritária de emprego as operações de Garantia dos 

Poderes Constitucionais, da Lei e da Ordem, em apoio à política externa em tempo de 

paz ou crise, em atribuições subsidiárias, como operações em Faixa de Fronteira, no 

controle de armas e produtos controlados, em operações de evacuação de não-

combatentes e operações de resgate, operações de salvaguarda de pessoas, dos 

bens, dos recursos brasileiros ou sob jurisdição brasileira fora do território nacional 

(BRASIL, 2019b). 

Tendo em vista que, por estar inserido nas tropas aeroterrestres, mais 

especificamente, na Bda Inf Pqdt, o Esqd C Pqdt apresenta diversas capacidades 

operativas semelhantes a esta Grande Unidade. O fato de o Esqd C Pqdt não possuir 

algumas capacidades se deve a limitação de meios, pessoal e infraestrutura, que não 

fazem parte do seu quadro de dotação. 

Dessa forma, baseado na Base Doutrinária em vigor e na minuta do Manual de 

Campanha da Brigada de Infantaria Pára-quedista (BRASIL, 2020, no prelo), podemos 

inferir que as capacidades operativas atuais do Esqd C Pqdt, de acordo com o 

Catálogo de Capacidades do Exército (BRASIL, 2014a), são: 

 

1) Mobilidade Estratégica: 
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O Esqd C Pqdt é capaz de ser empregado em grandes distâncias, desde que, 

apoiado por força aérea, com o emprego de aeronaves de asa fixa ou asa móvel, o 

que lhe proporciona velocidade de intervenção e flexibilidade de emprego, entre áreas 

estratégicas diferentes do território nacional, do entorno estratégico e em área de 

interesse. 

 

2) Prontidão: 

Por estar inserido na Bda Inf Pqdt, que é uma Grande Unidade com alta 

prioridade de emprego pelo Exército Brasileiro, o Esqd C Pqdt é capaz de estar em 

condições de ser empregado para o cumprimento de missões, em um prazo de 24 

horas, valendo-se de seus próprios recursos orgânicos e de meios adjudicados, 

principalmente de força aérea, com o emprego de aeronaves de asa fixa ou de asa 

rotativa, podendo ser deslocado para qualquer área de interesse do escalão superior, 

dentro do território nacional ou em outras regiões de interesse estratégico no exterior. 

O Esqd C Pqdt, assim como a Bda Inf Pqdt, é limitado quanto a dependência 

dos meios aéreos que lhe asseguraram a mobilidade estratégica. 

 

3) Combate Individual: 

A tropa de Cavalaria Paraquedista é capaz de permitir ao combatente terrestre 

sobrepujar seu oponente, devido ao seu treinamento diferenciado das demais tropas, 

a começar por ser formada por voluntários, que apresentam em seu perfil 

características como a coragem, a agressividade no combate, a determinação no 

cumprimento da missão, a resistência física e a camaradagem, além de serem 

treinados para saltar sobre um ambiente desconhecido e em áreas hostis, sob 

quaisquer condições meteorológicas (BRASIL, 2020, no prelo). 

O emprego da tropa de Cavalaria Paraquedista em ambientes operacionais 

distintos, exige do combatente aeroterrestre uma rápida adaptação e aclimatação, de 

modo que ele possa atuar em ambientes de selva, de caatinga, de pantanal, de 

montanha a fim de realizar missões de reconhecimento e segurança em proveito da 

Bda Inf Pqdt (BRASIL, 2020, no prelo). 

 

4) Ação Terrestre: 
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O Esqd C Pqdt é capaz de executar atividades e tarefas com o objetivo de 

dissuadir, prevenir ou enfrentar uma ameaça potencial ou real, impondo à vontade por 

meio da força, pela manobra e pelo fogo (BRASIL, 2014a). 

 

5) Manobra Tática: 

O Esqd C Pqdt é capaz de empregar seus pelotões no espaço de batalha por 

intermédio do movimento tático e fogos, buscando alcançar, por meio do envolvimento 

vertical, uma posição de vantagem sobre as forças terrestres oponentes, enfrentando 

e derrotando-as, cumprindo a missão (BRASIL, 2020, no prelo). 

O Esqd C Pqdt é organizado e equipado para executar operações 

aeroterrestres, normalmente com o uso de paraquedas, principalmente, atuando à 

retaguarda do inimigo, a fim realizar missões de reconhecimento e segurança em 

proveito da Bda Inf Pqdt (BRASIL,1994). 

Para realizar sua manobra tática, o Esqd C Pqdt possui algumas limitações 

principalmente quanto aos meios e terreno. Quanto aos meios, há a dependência de 

meios aéreos para a inserção de seus pelotões na área de operações, há a 

necessidade de disponibilidade de meios aéreos e condições aéreas favoráveis ao 

deslocamento das aeronaves até as zonas de lançamento, há necessidade de 

transporte de suas viaturas e conquista e manutenção de superioridade aérea local, 

tanto na área dos objetivos, quanto ao longo dos corredores aéreos, pelo menos 

durante a inserção e a retirada da Força Aeroterrestre (BRASIL, 2017b). 

Quanto ao terreno, há a necessidade de regiões favoráveis ao lançamento 

aéreo e/ou ao pouso de aeronaves na área dos objetivos ou em suas cercanias, há 

restrição de mobilidade através do campo, dificuldade de manter o terreno (reduzido 

número de fuzileiros) e capacidade de atuação reduzida em áreas carentes de rede 

rodoviária (BRASIL, 2020). 

 

6) Mobilidade: 

O Esqd C Pqdt apresenta grande mobilidade por possuir em sua dotação 

viaturas leves capazes de serem aerotransportadas, facilitando o seu emprego após 

o seu desembarque por lançamento ou aterragem e a consequente reorganização no 

solo, ao ser empregado em missões de reconhecimento e segurança, principalmente. 

 

7) Proteção Integrada: 



44  

Apesar de não ser a sua destinação primordial, o Esqd C Pqdt é capaz de 

participar da proteção da sociedade, realizando operações de garantia dos Poderes 

Constitucionais, GLO, de proteção de Estruturas Estratégicas, de prevenção e 

combate às ações terroristas e de participação da Força Terrestre em ações na Faixa 

de Fronteira, com ampla colaboração do setor de segurança pública (BRASIL, 2014a). 

 

8) Emprego em apoio à política externa em tempo de paz: 

O Esqd C Pqdt é capaz de empregar força de forma controlada, restrito ao nível 

aquém da violência, concentrando meios, realizando exercícios de adestramento nas 

fronteiras com países lindeiros, dentre outras ações, garantindo os interesses 

nacionais em sintonia com a política externa (BRASIL, 2014a). 

 

9) Ações sob a égide de organismos internacionais: 

O Esqd C Pqdt pode ser empregado, em parte ou em totalidade, em 

determinados tipos de operações internacionais, onde seja previsto o combate com 

forças oponentes, em defesa dos interesses nacionais, operando e cumprindo 

missões típicas de força aeroterrestres, de acordo com os mandatos dos organismos 

internacionais (BRASIL, 2014a). 

 

10) Planejamento e Condução: 

O Esqd C Pqdt é capaz de realizar o planejamento, preparação, execução e 

avaliação contínua de operações no amplo espectro dos conflitos, empregando meios 

e armamentos modernos, baseados em tecnologias de informações e comunicações, 

com adequada proteção (BRASIL, 2014a).  

 

11) Interoperabilidade conjunta: 

O Esqd C Pqdt tem a capacidade de operar com uma força constituída de 

maneira integrada, coordenada, harmônica e complementar com as demais Forças 

Armadas envolvidas em operações conjuntas (BRASIL, 2014a). 

 

12) Interoperabilidade combinada: 

O Esqd C Pqdt tem a capacidade de operar com uma força constituída de 

maneira integrada, coordenada, harmônica e complementar com as demais Forças 



45  

Armadas envolvidas e Forças de outras nações, sob a égide de organismo 

internacional (BRASIL, 2014a).  

 

13) Interoperabilidade interagência: 

O Esqd C Pqdt tem a capacidade de atuar como força constituída de maneira 

integrada, coordenada, harmônica e complementar, em ambiente interagências, para 

o cumprimento das missões estabelecidas (BRASIL, 2014a). 

 

14) Proteção Pessoal: 

O Esqd C Pqdt tem aptidão para proteger o pessoal (militar e civil) contra os 

efeitos das ações próprias, inimigas e naturais com limitações (BRASIL, 2014a). 

Deve ser considerada limitada a defesa contra blindados, agentes QBRN e 

ações de guerra eletrônica, defesa antiaérea restrita após o desembarque e 

acentuada vulnerabilidade às ações ofensivas terrestres durante a reorganização, 

principalmente, após o lançamento por paraquedas (BRASIL, 2017b). 

 

15) Proteção Física: 

O Esqd C Pqdt é capaz de proteger o material, as instalações e o território de 

qualquer ameaça à sua integridade em áreas definidas, com as mesmas limitações 

descritas acima (BRASIL, 2014a). 

 

16) Inteligência: 

O Esqd C Pqdt proporciona os conhecimentos necessários para apoiar os 

processos decisórios e para a proteção dos ativos da F Ter (BRASIL, 2014a). Para 

isto, emprega todo militar como um sensor de inteligência, principalmente nas ações 

de reconhecimento, a fim de cooperar com as operações de Inteligência, 

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos. 
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3.3.2 As Atividades e as Tarefas desenvolvidas pelo Esqd C Pqdt 

 

 

A partir das Capacidades Operativas desenvolvidas pelo Esqd C Pqdt, é 

possível estabelecer as principais atividades e tarefas que esta subunidade deve 

desempenhar para alcançar o objetivo geral da missão. 

O manual EB70-MC-10.341 – Lista de Tarefas Funcionais (BRASIL, 2016) 

apresenta as principais atividades e tarefas a serem desenvolvidas, de acordo com as 

funções de combate, que são: Comando e Controle, Movimento e Manobra, 

Inteligência, Fogos, Logística e Proteção. 

 

As funções de combate surgiram como forma de abordagem para a solução 
dos problemas militares que consideram as funcionalidades de todas as 
tarefas sob reponsabilidade das Unidades Terrestres em operações. Tal 
raciocínio considera que sempre será possível decompor a solução de cada 
problema militar em uma série de tarefas a serem cumpridas (BRASIL, 2016, 
p. 1-1). 

 

Dessa forma, adotaremos a seguinte definição da função de combate: 

 

Uma função de combate é um conjunto relativamente homogêneo de 
atividades e tarefas afins, que atendem a uma finalidade comum, além dos 
sistemas empregados na sua execução (pessoas, organizações, informações 
e processos), que orientam o preparo e o emprego dos meios no cumprimento 
de suas missões (BRASIL, 2016, p. 1-2). 

 

O emprego das funções de combate facilita o trabalho de seleção das 

capacidades operativas mais adequadas às tarefas a serem executadas para o 

cumprimento da missão. As atividades e tarefas executadas pelos diversos sistemas 

e elementos operativos são as resultantes, no nível tático, das capacidades militares 

disponíveis na Força Terrestre (BRASIL, 2016). 

Sendo assim, a partir das funções de combate, o Esqd C Pqdt pode 

desempenhar as seguintes atividades e tarefas: 

 

1) Atividades inerentes à Função de Combate Comando e Controle: 

 

[...] reúne o conjunto de atividades, por meio das quais se planeja, dirige, 
coordena e controla o emprego das forças e dos meios em operações de 
combate. Essas atividades são o conjunto de tarefas que permitem aos 
comandantes o exercício do Comando e Controle. Nesse sentido, o Comando 
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integra o conjunto de atividades que possibilitam ao comandante exercer a 
sua autoridade; enquanto o controle reúne as atividades que permitem ao 
comandante conduzir as operações (BRASIL, 2016, p. 2-1). 

 

a) Conduzir o processo de planejamento e a condução das operações: 

- Realizar o exame de situação; 

- Elaborar planos e ordens; e 

- Preparar, controlar e avaliar a operação planejada. 

b) Operar Posto de Comando: 

- Estruturar o PC; e 

- Localizar o PC. 

c) Realizar a gestão do conhecimento e da informação: 

- Estabelecer redes e sistemas de informações; 

- Colaborar com a consciência situacional por meio da gestão do 

conhecimento; 

- Avaliar a informação coletada; 

- Processar informações relevantes; e 

- Armazenar informações relevantes. 

d) Estabelecer e manter a justiça e disciplina: 

- Promover e manter ações dirigidas ao moral e ao bem-estar do 

pessoal; e 

- Manter os preceitos militares de justiça e disciplina de acordo com as 

normas em vigor (regulamentos, leis, regras de engajamento etc). 

 

2) Atividades inerentes à Função de Combate Movimento e Manobra: 

 

As tarefas da atividade movimento e manobra podem ser descritas como o 
trabalho ou conjunto de ações cujo propósito é contribuir para alcançar o 
objetivo geral da operação. É um trabalho específico e limitado no tempo que 
agrupa passos, atos ou movimentos, integrados segundo uma determinada 
sequência e destinado à obtenção de um resultado determinado. Pode ser 
encarado como uma ação operativa específica que, quando adequadamente 
executada, cumprirá a missão ou contribuirá para o cumprimento desta. 
(BRASIL, 2016, p. 3-1). 

 

a) Prontidão Operativa: 

- Realizar o apronto operacional. 

b) Concentração Estratégica: 
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- Realizar as medidas preparatórias necessárias para o deslocamento 

estratégico. 

c) Desdobramento: 

- Realizar o reconhecimento prévio das áreas de destino; 

- Realizar o deslocamento tático até a Zona de Reunião (Z Reu); e 

- Integrar meios, ao finalizar o desdobramento sincronizado de meios 

para o início das operações, materializado por meio do pronto do elemento 

de emprego na Z Reu. 

d) Manobra Tática: 

- Executar a marcha para o combate; 

- Executar o reconhecimento em força; e 

- Executar o ataque. 

e) Apoio de Fogo Orgânico: 

- Realizar o planejamento dos fogos; e 

- Realizar fogo direto e indireto. 

f) Reversão: 

- Conduzir as ações preliminares; 

- Desativar a zona de ação; 

- Iniciar o deslocamento para a área de concentração estratégica; 

- Realizar o deslocamento de retorno; e 

- Retornar às estruturas originais. 

 

3) Atividades inerentes à Função de Combate Inteligência: 

a) Produzir continuado conhecimento em apoio ao planejamento da Força: 

- Prover prontidão de inteligência; 

- Configurar os meios de inteligência para o atendimento às 

necessidades de análise de missão; 

- Obter dados e informações que alimentem o processo de integração 

terreno, condições meteorológicas, inimigo e considerações civis (PITCIC); e 

- Gerar conhecimento de inteligência. 

b) Apoio à obtenção da consciência situacional: 

- Executar o PITCIC; 

- Acompanhar as ações em desenvolvimento; e 

- Apoiar constantemente as atividades de proteção (contrainteligência). 
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c) Executar ações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição 

de Alvos (IRVA): 

- Sincronizar as atividades IRVA; 

- Integrar os dados obtidos pelas atividades de IRVA; 

- Conduzir e orientar reconhecimentos; 

- Conduzir e orientar vigilância; e 

- Proporcionar apoio de inteligência à aquisição de alvos. 

d) Apoio à Obtenção da Superioridade de Informações: 

- Prover apoio de inteligência às tarefas de informações; e 

- Proporcionar apoio de inteligência às atividades de avaliação das 

operações. 

e) Apoio à Busca de Ameaças: 

- Proporcionar apoio de inteligência à busca continuada de ameaças; e 

- Proporcionar apoio de inteligência à detecção continuada de ameaças. 

 

4) Atividades inerentes à Função de Combate Fogos: 

a) Planejamento e Coordenação de Fogos: 

- Realizar a busca de alvos. 

b) Execução de Fogos: 

- Prestar apoio de fogos à manobra; 

- Apoiar o movimento pelos fogos; 

- Reduzir as capacidades do inimigo; e 

- Executar fogos de interdição. 

 

5) Atividades inerentes à Função de Combate Logística: 

As atividades nessa função de combate visam proporcionar apoio e serviços, 

de modo a assegurar a liberdade de ação, a amplitude de alcance e a duração nas 

operações. Engloba as áreas funcionais de apoio de material, pessoal e saúde 

(BRASIL, 2016). 

 

a) Proporcionar apoio de manutenção:  

- Realizar a manutenção preventiva. 

b) Proporcionar apoio de transporte: 
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- Realizar o transporte: carregar seus meios nas aeronaves com o apoio 

do B DOMPSA. 

c) Prover apoio de suprimento: 

- Planejar a demanda; 

- Obter e receber suprimentos; e 

- Armazenar suprimentos. 

d) Prover serviços de apoio ao pessoal: 

 - Gerenciar efetivos prontos. 

e)  Proporcionar apoio de saúde: 

- Proporcionar a medicina preventiva; 

- Proporcionar a medicina curativa; e 

- Realizar a evacuação. 

 

6) Atividades inerentes à Função de Combate Proteção: 

 

A atividade de proteção é o conjunto de tarefas afins, reunidas segundo 
critérios de relacionamento, interdependência ou similaridade, cujos 
resultados concorrem para o desenvolvimento da F Cmb Ptç. Essas 
atividades destinam-se, primordialmente, a proteger pessoal, equipamentos 
e instalações e o fluxo de informações. 
As tarefas possibilitam identificar, prevenir e mitigar ameaças às forças e aos 
meios vitais para as operações, de modo a preservar o poder de combate e 
a liberdade de ação. Possibilitam, também, preservar populações e 
infraestruturas civis (BRASIL, 2016, p. 7-1). 

 

a) Adotar Medidas de Contrainteligência: 

- Adotar medidas de segurança orgânica. 

b) Realizar a Defesa Antiaérea: 

- Desdobrar meios para a defesa antiaérea. 

c) Realizar a Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN): 

- Realizar a proteção individual QBRN. 

d) Realizar Medidas de Guerra Eletrônica: 

- Estabelecer procedimentos operacionais. 

e) Realizar Ações de Busca e Salvamento: 

- Resgatar pessoal sinistrado nas operações militares. 

f) Adotar Medidas para a Segurança de Área: 

- Estabelecer a segurança da área de operações, de bases e de 

infraestruturas críticas. 
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g) Empregar Técnica de Segurança: 

- Conduzir o gerenciamento de risco; 

- Desenvolver e conduzir um plano de segurança da unidade; e 

- Minimizar os riscos. 

 

A Base Doutrinária prevista para o 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista 

(BRASIL, 2019b), além das Capacidades Operativas, apresenta as seguintes 

atividades e tarefas desenvolvidas por esta subunidade: 

 

- Participar de operações ofensivas e defensivas empregando, 
prioritariamente, plataformas aéreas/ aeromóveis para alcançar uma posição 
de vantagem sobre as forças oponentes. 
- Participar de operações aeroterrestres e/ou aeromóveis. 
- Participar de ações que exijam alta mobilidade tática, extrema flexibilidade, 
relativa potência de fogo, proteção blindada leve e ação de choque. 
- Realizar operações de reconhecimento e segurança, ou como elemento de 
economia de forças. 
- Participar de operações contra forças irregulares. 
- Participar de operações de: Garantia dos Poderes Constitucionais, Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO), proteção de estruturas estratégicas, prevenção e 
o combate ao terrorismo e participação em ações na faixa de fronteira. 
- Operar em ambiente operacional de selva, pantanal, caatinga e montanha. 
- Participar de uma coalizão, patrocinada por organismo internacional, como 
força expedicionária. 
- Participar de operações de evacuação de não combatentes. 
- Participar de operações de paz e humanitárias. 
- Participar de operações conjuntas e/ou combinadas e/ou interagências. 
- Organizar suas frações em estruturas organizacionais provisórias para 
atender peculiaridades de determinadas missões que lhe forem atribuídas 
(BRASIL, 2019b). 

 

Diante do exposto, o Esqd C Pqdt deve estar em constante treinamento e 

preparação de seu pessoal, a fim de atingir as condições necessárias para executar 

as atividades e tarefas e alcançar as capacidades operativas previstas em sua Base 

Doutrinária.  

 

 

3.4 O COMBATE MODERNO E O ESQD C PQDT 

 

 

“Desde o final do século XX, o ambiente em que se inserem as operações 

militares vem se alterando de forma cada vez mais rápida, produzindo um novo 

cenário, volátil, incerto, complexo e ambíguo” (BRASIL, 2020, p. 1-1). 
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“O caráter dos conflitos está sempre a evoluir e a mudar, fazendo jus à velha 

máxima clausewitziana de que a guerra é um verdadeiro camaleão” (MONTEIRO, 

2017, p. 1001). 

O combate moderno surgiu a partir do século XVII, quando houve grande 

mudança no modo de combater. Desde então, o combate vem evoluindo de acordo 

com as características do ambiente operacional em que estão inseridas as operações 

militares. 

O pensador William S. Lind, divide a Guerra Moderna em quatro gerações, 

sendo que estas começaram com o Tratado de Westfália, assinado em 1648, entre o 

Império Germânico, a França e a Suécia, que pôs fim à Guerra dos Trinta Anos e 

estabeleceu o monopólio da guerra. Antes disso, muitas entidades diferentes haviam 

lutado em guerras - famílias, tribos, religiões, cidades, empresas - usando diversos 

meios diferentes, não apenas exércitos e marinhas. 

Segundo Monteiro (2017), a Primeira Geração da Guerra Moderna 

caracterizava-se por combates extremamente formais, com campos de batalha 

bastante ordeiros, além dos enfrentamentos de exércitos numerosos, normalmente 

dispostos em linha e coluna, de forma a maximizar o poder de fogo dos mosquetes. 

Esta geração durou, aproximadamente, de 1648 a 1865, com a Guerra Civil 

Americana. 

Segundo Lind (2004), a Guerra de Segunda Geração foi uma resposta à 

contradição entre a cultura da ordem e o ambiente militar, desenvolvido pelo Exército 

francês durante e após a Primeira Guerra Mundial. Esta geração buscou uma solução 

no poder de fogo em massa, empregando principalmente o fogo indireto da Artilharia. 

A doutrina foi resumida pelos franceses como “a Artilharia conquista, a Infantaria 

ocupa”. O poder de fogo controlado de forma centralizada foi cuidadosamente 

sincronizado (usando planos e ordens específicas e detalhadas) para a Infantaria, 

carros de combate e Artilharia, em uma “batalha conduzida” onde o comandante era, 

na verdade, o “maestro de uma orquestra”. A obediência era mais importante do que 

a iniciativa, que não era desejada porque colocava a sincronização em risco. 

A Guerra de Terceira Geração, também um produto da Primeira Guerra 

Mundial, foi desenvolvida pelo Exército Alemão e é comumente conhecida como 

blitzkrieg ou guerra de manobra. Esta geração se baseou na velocidade, surpresa e 

grande manobrabilidade. Taticamente, no ataque, buscava-se entrar nas áreas de 
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retaguarda do inimigo e derrubá-lo, o lema era “contornar e desmoronar”. Na defesa, 

ele tentava atrair o inimigo e, em seguida, interrompê-lo (LIND, 2004). 

 

A 3ª geração revelou, assim, o triunfo da mobilidade e da velocidade sobre a 
atrição, tendo representado o fim das táticas de combate lineares. O grande 
impulso para esta nova geração da guerra foram as estratégias inovadoras 
concebidas pelo estado-maior alemão, que permitiram colmatar as restrições 
ao desenvolvimento e à posse de equipamento militar, resultantes do pós-I 
Grande Guerra. De qualquer maneira, esta nova geração de guerras também 
dependeu bastante de algumas inovações, como carros de combate e 
infantaria mecanizada, bem como, posteriormente, helicópteros e outros 
meios aéreos, que potenciavam a mobilidade e a velocidade das forças 
(MONTEIRO, 2017, p. 1004). 

 

De acordo com Lind (2004), a iniciativa era mais importante do que a 

obediência. Erros eram tolerados, contanto que viessem de muita iniciativa, ao invés 

de pouca. E, tudo dependia de autodisciplina, não de disciplina imposta. 

Os principais conflitos dessa geração foram a II Guerra Mundial, de 1939 a 

1945, a Guerra dos Seis Dias, em 1967 e a Guerra do Golfo, entre 1991 e 1992. 

Ainda segundo Lind (2004), na Guerra de Quarta Geração, o estado perde seu 

monopólio da guerra. Em todo o mundo, militares do Estado lutam contra oponentes 

não estatais, como a Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah e as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia. Esta geração também foi marcada por conflitos entre 

culturas, invasão pela imigração e o terrorismo. 

Monteiro (2017) caracteriza esta geração por “um esbatimento das fronteiras 

entre a guerra e a paz, e por um regresso à conflitualidade típica da era pré-moderna, 

com o estado-nação a perder o monopólio da ação militar, devido ao envolvimento de 

atores não-estatais (como grupos de guerrilha, grupos insurgentes, terroristas, etc.).” 

Ainda ressalta que: 

 

[...] ao contrário das gerações anteriores, o objetivo não é derrotar o inimigo 
militarmente, mas antes o seu enfraquecimento, mais psicológico do que 
físico, através de uma guerra de baixa-intensidade, normalmente de longa 
duração. 
Para a prossecução desse objetivo, os atores das guerras de 4ª geração 
recorrem abundantemente à guerra psicológica, à guerra da informação e à 
propaganda. Ou seja, enquanto as guerras precedentes eram campanhas 
militares apoiadas por operações de informação, as novas guerras de 4ª 
geração passaram a ser, em grande parte, campanhas de comunicação 
estratégica apoiadas por operações de guerrilha, de insurgência e/ou de 
terrorismo (MONTEIRO, 2017, p. 1006). 
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Lind (2004), afirma que a primeira forma visível da manifestação da Quarta 

Geração foi o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 nos EUA. 

Sendo assim, entendeu-se que o ambiente operacional contemporâneo é 

caracterizado pela capacidade dos atores não estatais interferirem nas campanhas 

militares, pelas operações nas cidades, que, com a acelerada urbanização, ampliou 

os riscos de efeitos colaterais sobre civis e estruturas críticas, dificuldade de 

diferenciar oponente da população, presença da mídia nas operações, transmitindo 

os conflitos, muitas vezes, em tempo real, sendo capaz de influenciar a opinião pública 

e pela capacidade informacional, com a transmissão de informações 

instantaneamente, podendo, muitas vezes, desestabilizar uma operação (BRASIL, 

2020). 

Os conflitos têm demonstrado a predominância de combates em terrenos 

humanizados (urbanos ou rurais). Porém, faz-se necessário considerar que ainda 

haverá atores agindo em espaços que vão além do campo de batalha (BRASIL, 

2017a). 

O Exército Brasileiro tem empregado o conceito operativo de operações no 

amplo espectro, tendo como premissa maior a combinação, simultânea ou sucessiva, 

de operações ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação com agências, 

ocorrendo em situação de guerra e de não guerra. A situação determinará a 

preponderância de uma operação sobre outras (BRASIL, 2017b). 

No ambiente operacional contemporâneo, o Esqd C Pqdt pode ser empregado 

em diferentes situações que podem se desenvolver dentro de um largo espectro de 

intensidade de conflitos, que vai de situações de não guerra até as situações de 

guerra. Dessa forma, o Esqd C Pqdt deve estar preparado e possuir capacidades 

operativas suficientes para, quando acionado, ser capaz de atuar tanto em situações 

de guerra quanto de não guerra, a fim de apoiar as operações da Brigada 

Paraquedista. 

Atualmente o Esqd C Pqdt tem sido empregado juntamente com os Batalhões 

de Infantaria Paraquedista (BI Pqdt) da Bda Inf Pqdt, formando forças tarefas, a fim 

de ampliar a capacidade das tropas paraquedistas empenhadas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

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

revisão da literatura e discutir quais são as atuais capacidades operativas, atividades 

e tarefas desempenhadas pelo Esqd C Pqdt. Os resultados obtidos nas pesquisas 

bibliográficas foram comparados, para que fosse possível chegar à solução do 

problema de pesquisa, a fim de contribuir com a doutrina do Esqd C Pqdt. 

Durante a pesquisa bibliográfica, verificou-se que a temática sobre o assunto é 

restrita, tendo em vista a existências de poucos manuais que abordem o tema. Isto se 

deve ao fato de a doutrina do Exército Brasileiro ainda estar em processo de 

atualização com a confecção de novos manuais, como por exemplo o da Brigada de 

Infantaria Pára-quedista. 

A presente pesquisa baseou-se, principalmente, na pesquisa bibliográfica e 

documental, onde os resultados foram obtidos através do estudo de manuais sobre a 

doutrina militar terrestre e aeroterrestre e da minuta do manual da Brigada de 

Infantaria Pára-quedista, manuais mais recentes e já enquadrados na nova Doutrina. 

Casos históricos foram utilizados a fim de obter conhecimento sobre as capacidades 

operativas comuns às tropas aeroterrestre e que ainda são empregadas atualmente. 

Apesar dos resultados promissores obtidos, certos pontos sobre as 

capacidades operativas não foram esclarecidos de forma satisfatória, tendo em vista 

ainda não haver um manual consolidado do Esqd C Pqdt e, também, o fato dele estar 

em processo de transformação, com estudos para aquisição de novos equipamentos 

e materiais, que poderão aumentar as capacidades operativas desta subunidade e, 

consequentemente, ampliar as atividades e tarefas desenvolvidas. 

 

 

4.1 CASOS HISTÓRICOS 

 

 

Na Operação Market Garden, que ocorreu em 1944, período no qual ainda não 

era empregado o conceito de PBC, foi possível notar, através do estudo do caso, que, 

mesmo naquela época, algumas capacidades militares e operativas previstas 
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atualmente em nossa doutrina já eram empregadas por tropas aeroterrestres nas Op 

Aet. 

As capacidades militares empregadas foram as seguintes: 

 

a) Pronta Resposta Estratégica: 

A Pronta Resposta Estratégica das tropas aerotransportadas, foi verificada com 

a projeção de força que as tropas aliadas apresentaram sobre a Alemanha, ao 

enviarem tropas partindo da Inglaterra para serem lançadas nos Países-Baixos, que 

faziam parte da Área de Interesse das tropas Aliadas, além dessas tropas chegarem 

prontas para cumprir a missão atribuída. 

Diante disso, pudemos ainda notar que Força Aliada possuía a capacidade 

operativa de mobilidade estratégica, ao ser capaz de transportar suas forças em 

grandes distâncias, proporcionando velocidade de intervenção e flexibilidade de 

emprego. Houve também a capacidade de suporte à projeção de força, já que, a tropa 

foi capaz de planejar, gerir e executar de forma eficaz o movimento, o transporte e a 

distribuição de recursos de suas bases até o destino final para o cumprimento da 

missão das forças aliadas. Além disso, a capacidade operativa de prontidão esteve 

presente, pois, as tropas, em um pequeno espaço de tempo após a decisão da 

operação, já estavam em condições de serem empregadas para o cumprimento da 

missão, valendo-se de seus próprios recursos orgânicos e meios adjudicados. 

 

b) Superioridade no Enfrentamento: 

Apesar de ter procurado alcançar essa capacidade militar terrestre, ela não teve 

êxito nesta operação, já que, as tropas aliadas não conseguiram garantir o 

cumprimento bem-sucedido das missões atribuídas. 

Porém, foi possível notar a capacidade operativa do combate individual, onde 

as tropas paraquedistas foram capazes de sobrepujar o oponente, com bravura e 

coragem, além de sobreviver, apesar das dificuldades enfrentadas naquele ambiente 

operacional e sob condições climáticas adversas. Outra capacidade, foi a ação 

terrestre, em que se executaram atividades e tarefas com o objetivo de enfrentar uma 

ameaça real, as tropas alemãs, impondo a vontade da força. Também houve a 

capacidade de manobra tática, com o emprego de tropas no espaço de batalha por 

intermédio do movimento tático, a fim de conquistar as cabeça de ponte, que eram 

objetivos da operação. 
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c) Interoperabilidade: 

A Interoperabilidade pode ser visualizada nas tropas Aliadas no emprego de 

Exércitos de diferentes países, operando como uma força constituída de maneira 

integrada, coordenada, harmônica e complementar com as demais Forças Armadas 

envolvidas em operações multinacionais para o cumprimento das missões 

estabelecidas. 

Com isso, temos a Capacidade Operativa Interoperabilidade Combinada, em 

que uma força é capaz de operar de maneira integrada, coordenada, harmônica e 

complementar com as demais Forças Armadas envolvidas e Forças de outras Nações. 

Isso foi notado, no emprego do Exército Britânico e de sua Força Aérea com o Exército 

Americano e o Exército Polonês. 

 

d) Superioridade de Informações: 

A Capacidade Militar Terrestre Superioridade de Informações pode ser vista 

como uma “vantagem operativa derivada da habilidade de coletar, processar, 

disseminar, explorar e proteger um fluxo ininterrupto de informações aos comandantes 

em todos os níveis, ao mesmo tempo em que se busca tirar proveito das informações 

do oponente e/ou negar-lhe essas habilidades” (BRASIL, 2014a, p. 17). Essa 

capacidade foi utilizada no emprego da inteligência Aliada para obter dados sobre o 

Exército Alemão, a fim de subsidiar a decisão do comandante das Forças Aliadas para 

o planejamento e a execução da operação. 

Com isso, temos a capacidade operativa inteligência, que é capaz de 

proporcionar os conhecimentos necessários para apoiar os processos decisórios e 

para a proteção dos ativos da Força. 

 

A Operação Serval, que teve início em 2013, fez uso do conceito de PBC, 

empregando algumas capacidades militares e operativas previstas atualmente em 

nossa doutrina. 

Dentre as capacidades empregadas pelas tropas paraquedistas da França 

nessa operação estavam: 

 

a) Pronta Resposta Estratégica: 
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Essa capacidade militar terrestre, foi verificada quando a França empregou 

primeiramente suas tropas aerotransportadas, que já estavam em operações no 

continente africano, pois, desta forma, causaram surpresa estratégica e agiram de 

forma rápida, a fim de manter um ritmo agressivo, retardando o avanço das colunas 

islâmicas. 

Diante disso, foi possível entender que as capacidades operativas evidenciadas 

foram a mobilidade estratégica, ao enviar tropas que estavam em diversos países no 

continente africano, inclusive, da França, o suporte à projeção de força, ao ser capaz 

de planejar, gerir e executar de forma eficaz o movimento, o transporte e a distribuição 

de recursos de suas bases até a área de operações no Mali e a prontidão, pois as 

tropas empregadas na Operação, estavam em condições de serem empregadas em 

menos de 24 horas. 

 

b) Superioridade no Enfrentamento: 

Nessa operação, foi utilizada a capacidade militar terrestre de superioridade no 

enfrentamento pelas tropas francesas, ao serem capazes de garantir o cumprimento 

bem-sucedido, de forma geral, das missões atribuídas no Mali, empregando uma 

ampla gama de opções, em função da diversidade de cenários encontrados. 

Com isso, destacamos as capacidades operativas de combate individual, ao 

serem empregadas tropas especializadas e com experiência em combate, que foram 

capazes de sobrepujar a ameaça enfrentada, de operações especiais, com o emprego 

de elementos de forças especiais, os quais foram empregados num primeiro 

momento, de ação terrestre, ao executar atividades e tarefas com o objetivo de 

dissuadir e enfrentar as forças oponentes, de manobra tática, empregando diversas 

tropas de diferentes naturezas, a fim de criar vantagem sobre a força oponente, de 

apoio de fogo, com o emprego de veículos blindados com canhão 90mm e a presença 

de caças e de mobilidade e contramobilidade, ao realizar manobras facilitando o 

movimento rumo ao norte de Mali para o enfrentamento das forças oponentes e 

dificultando o movimento destes rumo ao sul. 

 

c) Apoio a Órgãos Governamentais: 

A capacidade militar terrestre de apoio a órgãos governamentais foi notada 

quando as tropas francesas, africanas e da ONU, foram empregadas em apoio ao 
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Governo de Mali, que estava sofrendo o avanço das colunas islâmicas em direção às 

regiões central e sul a fim de tomar a capital Bakamo. 

Destaca-se, assim, a capacidade operativa de ações sob a proteção de órgãos 

internacionais. 

 

d) Comando e Controle: 

A capacidade militar terrestre de comando e controle foi evidenciada ao serem 

coordenadas diversas tropas, de diferentes lugares, ao Mali e, estas, conseguirem 

cumprir suas missões com êxito, demonstrando que os comandantes dos diferentes 

níveis foram capazes de realizar um processo eficaz de planejamento, preparação, 

execução e avaliação da operação. 

Dessa forma, foi possível destacar as capacidades operativas de planejamento 

e condução, sistemas de comunicações, consciência situacional e gestão do 

conhecimento e das informações. 

 

e) Sustentação Logística: 

As tropas empenhadas na Operação Serval foram capazes ter suporte logístico 

adequado durante a operação, de modo a sustentarem suas forças desdobradas por 

diversas localidades do Mali. Além disso, conseguiram manter e proteger 

infraestruturas essenciais, como os aeroportos, para o cumprimento das missões. 

Com isso, tem-se as capacidades operativas de apoio logístico para forças 

desdobradas, infraestrutura da área de operações e gestão e coordenação logística. 

 

f) Interoperabilidade: 

A capacidade militar terrestre de interoperabilidade foi evidenciada, ao serem 

empregada tropas do exército, da marinha e da aeronáutica francesa, além de 

atuarem com tropas africadas, principalmente chadianas. 

Destaca-se as capacidades operativas de interoperabilidade conjunta e 

combinada. 

 

g) Proteção: 

Essa capacidade militar terrestre foi evidenciada ao serem empregados 

veículos blindados, além do emprego de força aérea, a fim de proteção, tanto do 



60  

pessoal quanto do material. Além das tropas empenhadas protegerem o território do 

Mali das forças extremistas. 

Destaca-se as capacidades operativas de proteção ao pessoal e física. 

 

h) Superioridade de Informações: 

Foi possível notar esta capacidade militar terrestre devido ao fato de as tropas 

terem conseguido obter vantagem operativa sobre as forças oponentes, pois, 

obtiveram informações do oponente e/ou negaram-lhe essas habilidades, além de 

manter fluxo ininterrupto de informações aos comandantes de todos os níveis. 

Destaca-se a capacidade operativa inteligência. 

 

Diante do exposto, foi possível notar que, apesar destas duas operações terem 

ocorrido em épocas diferentes, devido a essência da tropa aeroterrestre, as tropas 

empenhadas possuíam determinadas capacidades operativas semelhantes como: a 

mobilidade estratégica, o suporte à projeção de força, prontidão, combate individual, 

ação terrestre, manobra tática, interoperabilidade combinada e inteligência. 

 

 

4.2 CAPACIDADES, ATIVIDADES E TAREFAS DO ESQD C PQDT 

 

 

Referente às capacidades operativas do Esqd C Pqdt, durante a revisão de 

literatura, notou-se que as capacidades previstas em sua Base Doutrinária não são 

suficientes para o seu emprego. 

Comparando às capacidades da Bda Inf Pqdt, que, por possuir diversas outras 

unidades, tem suas capacidades operativas quase que completas, de acordo com o 

Catálogo de Capacidades do Exército (BRASIL, 2014a), o Esqd C Pqdt tem a 

possibilidade de ter mais capacidades, além das já previstas. Ou seja, a fim de 

padronizar as nomenclaturas de capacidades operativas previstas no Catálogo de 

Capacidades do Exército (BRASIL, 2014a), há a necessidade de atualização da Base 

Doutrinária do Esqd C Pqdt. 

A Base Doutrinária do Esqd C Pqdt apresenta como capacidades operativas 

desta subunidade a Mobilidade Estratégica, a Prontidão, a Ação Terrestre e a 

Proteção Integrada, citando-as de forma genérica.  
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Como o Esqd C Pqdt está inserido na Bda Inf Pqdt, foi possível afirmar que 

diversas capacidades que a Bda Inf Pqdt possui, o Esqd C Pqdt também possui, 

respeitando as limitações e possibilidades desta subunidade. Assim, foi possível 

concluir que, além das capacidades encontradas na Base Doutrinária do Esqd C Pqdt, 

podemos considerar as seguintes: Combate Individual, Ação Terrestre, Manobra 

Tática, Emprego em Apoio à Política Externa em Tempo de Paz, Ações Sob a Égide 

de Organismos Internacionais, Interoperabilidade Conjunta, Interoperabilidade 

Combinada, Interoperabilidade Interagência, Proteção ao Pessoal, Proteção Física e 

Inteligência. 

As entrevistas realizadas com o ex e o atual comandante do Esqd C Pqdt, 

militares com experiência e vivência atuais no Esqd C Pqdt e que têm participado do 

processo de atualização da doutrina desta subunidade paraquedista, corroboraram 

com esta informação. 

Através da pesquisa bibliográfica, verificou-se que os casos históricos, 

comparados às capacidades da Bda Inf Pqdt e do Esqd C Pqdt, possuem diversas 

capacidades em comum, como a Mobilidade Estratégica, Prontidão, Combate 

Individual, Ação Terrestre, Manobra Tática, Interoperabilidade Combinada e 

Inteligência. Sendo assim, notou-se que estas capacidades operativas são comuns às 

tropas aeroterrestres. 

Com a atualização da doutrina e o emprego do conceito operativo do Exército 

de condução de operações militares no Amplo Espectro, caracterizado pela 

combinação simultânea ou sucessiva de operações de diversas naturezas, 

estabeleceu-se a necessidade de se adquirir capacidades a fim de enfrentar as novas 

ameaças requeridas nos conflitos modernos (BRASIL, 2016). Com isso, surgiu uma 

forma de abordagem a fim de solucionar os problemas militares, denominada função 

de combate. Com ela, é possível decompor a solução destes problemas em uma série 

de tarefas a serem cumpridas. 

A partir de cada uma das funções de combate, fez-se uma análise das possíveis 

atividades desenvolvidas pelo Esqd C Pqdt, baseando-se no Manual de Campanha 

EB70-MC-10.341 – Lista de Tarefas Funcionais (BRASIL, 2016), o qual nos traz as 

tarefas mais comuns de cada função de combate. Dessa forma, foi possível elencar 

diversas atividades com suas respectivas tarefas, baseando-se nas capacidades 

operativas desempenhadas por esta subunidade. 
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A Base Doutrinária do Esqd C Pqdt (BRASIL, 2019b) apresenta algumas 

atividades e tarefas que o Esqd C Pqdt desempenha de forma mais específica. Porém, 

estas atividades e tarefas não estão em conformidade com a Lista de Tarefas 

Funcionais (BRASIL, 2016), especificando a atividade e informando as tarefas 

desempenhadas por aquela atividade. 

Foi possível constatar que, na Base Doutrinária do Esqd C Pqdt, ao citar as 

suas atividades e tarefas desempenhadas, são apontadas apenas as principais 

missões e possibilidades de emprego do Esqd C Pqdt em operações além de algumas 

características e capacidades. 

Os dois entrevistados, a partir de suas experiências no Esqd C Pqdt, elencaram 

diversas atividades e tarefas que o Esqd tem capacidade de desempenhar, e, assim, 

foi possível compará-las com a Lista de Tarefas Funcionais (BRASIL, 2016), a fim de, 

verificar quais delas eram as mais adequadas para compor o novo manual.  

A fim de padronizar as nomenclaturas das atividades e tarefas, priorizou-se a 

utilização da Lista de Tarefas Funcionais (BRASIL, 2016), de modo que a doutrina do 

Esqd C Pqdt fique de acordo com os manuais já publicados da Doutrina Militar 

Terrestre. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

Com a presente pesquisa, foi possível verificar que a doutrina do Esqd C Pqdt 

está defasada por ainda estar pautada na IP 2-33 — Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista de 1994. Tendo em vista a atualização da Doutrina Militar Terrestre em 

2014, notou-se a necessidade de atualização da doutrina desta subunidade 

paraquedista, para que ela possa empregar suas capacidades operativas da melhor 

forma possível e, consequentemente, realizar suas atividades e tarefas para o 

cumprimento de suas missões em prol da Bda Inf Pqdt. 

Na revisão da literatura, foi possível constatar, através do estudo do emprego 

singular da tropa de Cavalaria Paraquedista em nosso exército e em exércitos 

estrangeiros, que houve grande dificuldade em encontrar fontes bibliográficas 

capazes de apoiar na construção da doutrina do Esqd C Pqdt. 
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Devido a isso, procurou-se estabelecer semelhanças com as tropas 

aeroterrestres, com a Bda Inf Pqdt e com as tropas de Cavalaria Mecanizada, para 

que fosse possível chegar a um denominador comum e estabelecer as principais 

capacidades operativas, atividades e tarefas desenvolvidas pelo Esqd C Pqdt 

atualmente. 

O estudo de casos históricos, proporcionou verificar a importância e a 

necessidade de possuir no Exército tropas aeroterrestres, as quais possuem grande 

mobilidade e prontidão, além de um preparo diferenciado, que as torna capazes de 

atuar rapidamente, com o emprego de aeronaves de asas fixas ou rotativas, em 

qualquer parte do território nacional ou no exterior. Também se verificou que as tropas 

possuem capacidades semelhantes. 

O estudo da Base Doutrinária do Esqd C Pqdt (BRASIL, 2019b) junto ao 

Catálogo de Capacidades do Exército (BRASIL, 2014a), proporcionou elencar as 

principais capacidades operativas desempenhadas pelo Esqd C Pqdt. Ao serem 

adicionadas ao novo manual dessa subunidade, tornará mais eficiente o adestramento 

da tropa e a coordenação e controle do comandante e de seu Estado-Maior, pois 

tornará mais explícito quais os objetivos o Esqd C Pqdt deve ter para atingir 

determinada capacidade. 

As atividades e tarefas a serem desempenhadas pelo Esqd C Pqdt, são 

importantes para atingir o cumprimento da missão. Através da Base Doutrinária do 

Esqd C Pqdt (BRASIL, 2019b) e da Lista de Tarefas Funcionais (BRASIL, 2016), foi 

possível elencar as principais atividades e tarefas, já que a IP 2-33 (BRASIL, 1994) 

não menciona o assunto.  

Com a determinação das atividades e tarefas por funções de combate, fica mais 

fácil para o comando decidir quais tarefas devem ser realizadas em determinadas 

missões/atividades para que se consiga atingir a capacidade operativa necessária, e, 

assim, contribuir com a Bda Inf Pqdt nas suas mais diversas missões e operações. 

Foi possível ressaltar também que o combate moderno, a Guerra de 4ª 

geração, obriga que o Esqd C Pqdt esteja preparado para atuar nos mais diversos 

tipos de operações, tanto de guerra quanto de não guerra. Para isso, seus recursos 

humanos e seus meios materiais devem estar em condições de serem empregados 

nos mais diferentes tipos de ambiente.  

Sendo assim, fica claro que é de vital importância que a IP 2-33 (BRASIL, 1994) 

seja atualizada e que sejam inseridas no novo manual as capacidades operativas e 
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as atividades e tarefas que o Esqd C Pqdt pode desempenhar, a fim de que esses 

aspectos sejam alcançados, tornando essa subunidade mais eficiente e capaz de ser 

empregada quando for solicitada pela Bda Inf Pqdt. 
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APÊNDICE A – Entrevista com o Comandante do Esqd C Pqdt 

 

 

O presente instrumento é parte integrante do trabalho de conclusão de curso 

do Cap Cav Angelo Eduardo Alem Filho, cujo tema é O Esqd C Pqdt: Capacidades 

operativas2 e tarefas para o combate moderno. Pretende-se, através da compilação 

dos dados coletados, propor um capítulo para o novo manual de campanha do Esqd 

C Pqdt. 

A fim de conhecer sobre as capacidades, atividades3 e tarefas4 

desempenhadas pelo Esqd C Pqdt, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo 

universo, para responder as perguntas desta entrevista. Solicito-vos a gentileza de 

respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento do manual do 

Esqd C Pqdt. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim 

o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Angelo Eduardo Alem Filho (Capitão de Cavalaria – AMAN 2012) 

Celular: (21) 99031-0098 

E-mail: alemfilho@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
2 Capacidade Operativa: É a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possam 

obter um efeito estratégico, operacional ou tático. É obtida a partir de um conjunto de sete fatores 
determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), 
Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura - que formam o acrônimo (EB20-C-
07.001 Catálogo de Capacidades do Exército). 

3 Atividade: Conjunto de tarefas afins, reunidas segundo critérios de relacionamento, interdependência 
ou de similaridade, cujos resultados concorrem para o desenvolvimento de uma determinada função 
de combate (EB20-C-07.001 Catálogo de Capacidades do Exército). 

4 Tarefa: Trabalho ou conjunto de ações cujo propósito é contribuir para alcançar o objetivo geral da 
operação. É um trabalho específico e limitado no tempo que agrupa passos, atos ou movimentos 
integrados, segundo uma determinada sequência e destinado à obtenção de um resultado 
determinado. [...] Durante a fase de planejamento das operações, os comandantes e seus estados-
maiores identificam as tarefas a cumprir, selecionam as capacidades adequadas para que cada tarefa 
seja realizada com eficácia e iniciam o detalhamento de como cumprir a missão recebida (EB20-C-
07.001 Catálogo de Capacidades do Exército). 

mailto:alemfilho@gmail.com
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IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Posto e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, Cursos e 

Estágios inerentes à área de estudo e o período em que comandou o Esqd C 

Pqdt. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

2. O Catálogo de Capacidades do Exército apresenta as Capacidades 

Operativas que uma força ou organização militar pode desenvolver, de acordo 

com a sua Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI). Há um total de 37 (trinta e sete) 

capacidades5. A partir disso, quais capacidades operativas o Sr. avalia que o 

Esqd C Pqdt desenvolve atualmente? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. De acordo com a Lista de Tarefas Funcionais, as atividades e tarefas 

desenvolvidas são distribuídas em Funções de Combate6. Quais atividades e 

 
5 Pronta Resposta Estratégica: Mobilidade Estratégica, Suporte à Projeção de Força e Prontidão; 

Superioridade no enfrentamento: Combate Individual, Operações Especiais, Ação Terrestre, 
Manobra Tática, Apoio de Fogo e Mobilidade e Contramobilidade; Apoio a órgãos governamentais: 
Proteção Integrada, Atribuições subsidiárias, Emprego em apoio à política externa em tempo de paz 
e Ações sob a égide de organismos internacionais; Comando e Controle: Planejamento e Condução, 
Sistemas de Comunicações, Gestão do Conhecimento e das Informações, Digitalização do Espaço 
de Batalha e Modelagem, Simulação e Prevenção; Sustentação Logística: Apoio Logístico para 
Forças Desdobradas, Infraestrutura da Área de Operações, Gestão e Coordenação Logística, Saúde 
nas Operações e Gestão de Recursos Financeiros; Interoperabilidade: Interoperabilidade conjunta, 
Interoperabilidade combinada e Interoperabilidade interagência; Proteção: Proteção ao Pessoal, 
Proteção Física e Segurança das informações e Comunicações; Superioridade de Informações: 
Guerra Eletrônica, Operações de Apoio à Informação, Comunicação Social e Inteligência; e 
Cibernética: Exploração Cibernética, Proteção Cibernética e Ataque Cibernético (EB20-C-07.001 
Catálogo de Capacidades do Exército). 

6 Função de combate: é um conjunto relativamente homogêneo de atividades e tarefas afins, que 
atendem a uma finalidade comum, além dos sistemas empregados na sua execução (pessoas, 
organizações, informações e processos), que orientam o preparo e o emprego dos meios no 
cumprimento de suas missões (EB70-MC-10.341 Lista de Tarefas Funcionais). 
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tarefas o Sr. avalia que o Esqd C Pqdt é capaz de desempenhar atualmente, na 

Função de Combate Comando e Controle?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. E na Função de Combate Movimento e Manobra? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. E na Função de Combate Inteligência? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. E na Função de Combate Fogos? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. E na Função de Combate Logística? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8. E na Função de Combate Proteção? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE B – Entrevista com Ex-Comandante do Esqd C Pqdt 

 

 

O presente instrumento é parte integrante do trabalho de conclusão de curso 

do Cap Cav Angelo Eduardo Alem Filho, cujo tema é O Esqd C Pqdt: Capacidades 

operativas7 e tarefas para o combate moderno. Pretende-se, através da compilação 

dos dados coletados, propor um capítulo para o novo manual de campanha do Esqd 

C Pqdt. 

A fim de conhecer sobre as capacidades, atividades8 e tarefas9 

desempenhadas pelo Esqd C Pqdt, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo 

universo, para responder as perguntas desta entrevista. Solicito-vos a gentileza de 

respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento do manual do 

Esqd C Pqdt. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim 

o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Angelo Eduardo Alem Filho (Capitão de Cavalaria – AMAN 2012) 

Celular: (21) 99031-0098 

E-mail: alemfilho@gmail.com 

 

 

 

 

 
7 Capacidade Operativa: É a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possam 

obter um efeito estratégico, operacional ou tático. É obtida a partir de um conjunto de sete fatores 
determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), 
Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura - que formam o acrônimo (EB20-C-
07.001 Catálogo de Capacidades do Exército). 

8 Atividade: Conjunto de tarefas afins, reunidas segundo critérios de relacionamento, interdependência 
ou de similaridade, cujos resultados concorrem para o desenvolvimento de uma determinada função 
de combate (EB20-C-07.001 Catálogo de Capacidades do Exército). 

9 Tarefa: Trabalho ou conjunto de ações cujo propósito é contribuir para alcançar o objetivo geral da 
operação. É um trabalho específico e limitado no tempo que agrupa passos, atos ou movimentos 
integrados, segundo uma determinada sequência e destinado à obtenção de um resultado 
determinado. [...] Durante a fase de planejamento das operações, os comandantes e seus estados-
maiores identificam as tarefas a cumprir, selecionam as capacidades adequadas para que cada tarefa 
seja realizada com eficácia e iniciam o detalhamento de como cumprir a missão recebida (EB20-C-
07.001 Catálogo de Capacidades do Exército). 

mailto:alemfilho@gmail.com
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IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Posto e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, Cursos 

e Estágios inerentes à área de estudo e o período em que comandou o Esqd C 

Pqdt. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

2. O Catálogo de Capacidades do Exército apresenta as Capacidades 

Operativas que uma força ou organização militar pode desenvolver, de acordo 

com a sua Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI). Há um total de 37 (trinta e sete) 

capacidades10. A partir disso, quais capacidades operativas o Sr. avalia que o 

Esqd C Pqdt desenvolve atualmente? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. De acordo com a Lista de Tarefas Funcionais, as atividades e tarefas 

desenvolvidas são distribuídas em Funções de Combate11. Quais atividades e 

 
10 Pronta Resposta Estratégica: Mobilidade Estratégica, Suporte à Projeção de Força e Prontidão; 

Superioridade no enfrentamento: Combate Individual, Operações Especiais, Ação Terrestre, 
Manobra Tática, Apoio de Fogo e Mobilidade e Contramobilidade; Apoio a órgãos governamentais: 
Proteção Integrada, Atribuições subsidiárias, Emprego em apoio à política externa em tempo de paz 
e Ações sob a égide de organismos internacionais; Comando e Controle: Planejamento e Condução, 
Sistemas de Comunicações, Gestão do Conhecimento e das Informações, Digitalização do Espaço 
de Batalha e Modelagem, Simulação e Prevenção; Sustentação Logística: Apoio Logístico para 
Forças Desdobradas, Infraestrutura da Área de Operações, Gestão e Coordenação Logística, Saúde 
nas Operações e Gestão de Recursos Financeiros; Interoperabilidade: Interoperabilidade conjunta, 
Interoperabilidade combinada e Interoperabilidade interagência; Proteção: Proteção ao Pessoal, 
Proteção Física e Segurança das informações e Comunicações; Superioridade de Informações: 
Guerra Eletrônica, Operações de Apoio à Informação, Comunicação Social e Inteligência; e 
Cibernética: Exploração Cibernética, Proteção Cibernética e Ataque Cibernético (EB20-C-07.001 
Catálogo de Capacidades do Exército). 

11 Função de combate: é um conjunto relativamente homogêneo de atividades e tarefas afins, que 
atendem a uma finalidade comum, além dos sistemas empregados na sua execução (pessoas, 
organizações, informações e processos), que orientam o preparo e o emprego dos meios no 
cumprimento de suas missões (EB70-MC-10.341 Lista de Tarefas Funcionais). 
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tarefas o Sr. avalia que o Esqd C Pqdt é capaz de desempenhar atualmente, na 

Função de Combate Comando e Controle?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. E na Função de Combate Movimento e Manobra? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. E na Função de Combate Inteligência? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. E na Função de Combate Fogos? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. E na Função de Combate Logística? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8. E na Função de Combate Proteção? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE C – Entrevista com o Comandante do Esqd C Pqdt transcrita 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Posto e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, Cursos e 

Estágios inerentes à área de estudo e o período em que comandou o Esqd C 

Pqdt. 

Maj Matheus Gasiorowski Billodre, da turma de 2007, foi subcomandante do 

Esqd C Pqdt nos anos de 2019 e 2020, e é o atual comandante desta subunidade, 

sendo sua nomeação para o biênio 2021-2022. Possui os cursos básico paraquedista 

e mestre de salto. Durante os anos em que esteve no Esqd C Pqdt participou de 

diversas operações aeroterrestres em que a Bda Inf Pqdt estava inserida. 

 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

2. O Catálogo de Capacidades do Exército apresenta as Capacidades 

Operativas que uma força ou organização militar pode desenvolver, de acordo 

com a sua Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI). Há um total de 37 (trinta e sete) 

capacidades12. A partir disso, quais capacidades operativas o Sr. avalia que o 

Esqd C Pqdt desenvolve atualmente? 

Eu acho que as capacidades do esquadrão são basicamente mobilidade 

estratégica, prontidão, combate individual, ação terrestre, manobra tática, mobilidade, 

 
12 Pronta Resposta Estratégica: Mobilidade Estratégica, Suporte à Projeção de Força e Prontidão; 

Superioridade no enfrentamento: Combate Individual, Operações Especiais, Ação Terrestre, 
Manobra Tática, Apoio de Fogo e Mobilidade e Contramobilidade; Apoio a órgãos governamentais: 
Proteção Integrada, Atribuições subsidiárias, Emprego em apoio à política externa em tempo de paz 
e Ações sob a égide de organismos internacionais; Comando e Controle: Planejamento e Condução, 
Sistemas de Comunicações, Gestão do Conhecimento e das Informações, Digitalização do Espaço 
de Batalha e Modelagem, Simulação e Prevenção; Sustentação Logística: Apoio Logístico para 
Forças Desdobradas, Infraestrutura da Área de Operações, Gestão e Coordenação Logística, Saúde 
nas Operações e Gestão de Recursos Financeiros; Interoperabilidade: Interoperabilidade conjunta, 
Interoperabilidade combinada e Interoperabilidade interagência; Proteção: Proteção ao Pessoal, 
Proteção Física e Segurança das informações e Comunicações; Superioridade de Informações: 
Guerra Eletrônica, Operações de Apoio à Informação, Comunicação Social e Inteligência; e 
Cibernética: Exploração Cibernética, Proteção Cibernética e Ataque Cibernético (EB20-C-07.001 
Catálogo de Capacidades do Exército). 
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proteção integrada, emprego em apoio à política externa em tempo de paz, ações sob 

a égide de organismos internacionais, planejamento e condução, interoperabilidade 

conjunta, interoperabilidade combinada, interoperabilidade interagência, proteção 

pessoal, proteção física e inteligência. O que eu acho que tem que destacar no 

esquadrão aqui, é que ele é praticamente igual ao Esqd C Mec, com algumas 

diferenças. A principal que eu acho é a mobilidade estratégica. Essa aí eu acho que é 

diferenciada. Nossa mesma. A gente tem capacidade de atuar no Brasil inteiro e no 

exterior, se for o caso. A prontidão também. As duas são, realmente, os diferenciais 

do esquadrão. Outra coisa acho que é diferencial do esquadrão, é a capacidade de 

inteligência, que seria realizar reconhecimentos especiais. A gente com a seção de 

vigilância até com o nosso grupo de exploradores, o SARP... essa capacidade de ter 

a mobilidade estratégica e mesmo assim atuar, digamos, atrás das linhas inimiga e 

conseguir produzir conhecimento de inteligência para a Bda Inf Pqdt, acho que isso é 

o grande diferencial do Esqd C Pqdt com o Esqd C Mec normal. Basicamente essas 

são as grandes diferenças do Esqd C Pqdt com o Esqd C Mec normal. A capacidade 

IRVA do Esqd C Pqdt também é um diferencial, com relação a questão de produzir 

conhecimento de combate em área restrita talvez. É uma grande capacidade que o 

esquadrão tem, caso possua todos os meios orgânicos. A capacidade de proteção 

também tem, principalmente com os meios blindados e o poder de fogo, um pouco 

reduzido. As demais capacidades, o Esqd também possui, mas um pouco reduzida.  

 

3. De acordo com a Lista de Tarefas Funcionais, as atividades e tarefas 

desenvolvidas são distribuídas em Funções de Combate13. Quais atividades e 

tarefas o Sr. avalia que o Esqd C Pqdt é capaz de desempenhar atualmente, na 

Função de Combate Comando e Controle?  

A as atividades e tarefas da Função de Combate Comando e Controle é basicamente 

igual a de um Esqd C Mec. A diferença é que para a gente é previsto termos um rádio 

HF que fala a longa distância. Nós estamos estudando aqui a questão do telefone 

satelital. A questão de comando e controle, como é que funciona atualmente? A gente 

recebe um rádio HF quando vai para as operações, o qual era para a gente ter, mas 

 
13 Função de combate: é um conjunto relativamente homogêneo de atividades e tarefas afins, que 

atendem a uma finalidade comum, além dos sistemas empregados na sua execução (pessoas, 
organizações, informações e processos), que orientam o preparo e o emprego dos meios no 
cumprimento de suas missões (EB70-MC-10.341 Lista de Tarefas Funcionais). 
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a gente não tem nenhum rádio HF, e o telefone satelital. Hoje a Cia Com tem os 

telefones satelitais e ele paga para as OM’s. Normalmente a Cia Prec e o Esquadrão 

recebem o telefone satelital. O nosso objetivo é ter um telefone satelital. Nessa 

questão de comando e controle, a gente consegue fazer praticamente tudo que um 

esquadrão normal consegue fazer. 

 

4. E na Função de Combate Movimento e Manobra? 

Quanto ao movimento e manobra, a gente está normalmente inserido como uma força 

de segurança na Brigada. Então, a maioria das nossas operações são de segurança. 

A gente realiza também alguma coisa de movimento retrógrado e fica em reserva para 

fazer contra-ataque ou atuar como, realmente, uma força de reação da Brigada, mas 

não é o nosso métier principal fazer ataque. O principal mesmo é ações de segurança. 

Tanto segurança de flanco, à frente, e atuar como uma força de proteção ali na 

Brigada. Essa é a nossa principal função no movimento de manobra. 

 

5. E na Função de Combate Inteligência? 

A gente tem trabalhado bastante a questão de inteligência do esquadrão, 

principalmente no monitoramento de RIPI. Esse padrão ali, dependendo da missão, a 

gente recebe algumas RIPI para monitorar junto com a Cia Prec. Nesse ponto, ainda 

tem um uma nuvem aí, onde entra a Cia Prec e onde entra o esquadrão nessa 

capacidade de inteligência. Grosso modo, ficaria as RIPI mais próxima da cabeça de 

ponte aérea ficaria com esquadrão, onde a gente poderia atuar pelo fogo e as RIPI 

mais afastadas ou que busca mais inteligência mesmo, conhecimento, ficaria com a 

Cia Prec. Acho que essa aí é a principal função nossa na inteligência. Lembrando dos 

nossos meios: o radar, o SARP e a turma de caçador, além dos pelotões, como o 

grupo de exploradores, os quais são aptos, também, a operar as RIPI. Essa daí, eu 

acho que é a grande função do esquadrão na inteligência. 

 

6. E na Função de Combate Fogos? 

Na função de combate fogos é praticamente zero. Eu acho que a nossa grande função 

seria a gente utilizar nos nossos pelotões os G Exp como OA e pedir fogos. 

Basicamente, é isso. Os nossos morteiros ali são em prol do pelotão. São muito 

poucos. Então, acho que nessa essa função de combate, o esquadrão é bem limitado 

e não tem muita ingerência. 



77  

 

7. E na Função de Combate Logística? 

Na logística, a gente tem a nossa logística interna ali, mas, também acredito que não 

acaba atuando muito no combate. A logística é muito similar a um esquadrão normal, 

onde tem a nossa seção de comando, mas, também acho que não é um destaque 

nosso a função de combate logística. 

 

8. E na Função de Combate Proteção? 

A proteção, acho que englobaria mais a questão da antiaérea ou se a gente atuar 

como uma força de SEGAR. Alguma coisa do tipo. Também acho que não é muito o 

nosso métier normal atuar dessa forma, mas acho que, dependendo, a gente tem a 

gente tem capacidade. A gente tem a capacidade de atuar como SEGAR alguma coisa 

do tipo fazer a proteção da retaguarda, mas não é o que a gente vem realizando aí no 

dia a dia. 
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APÊNDICE D – Entrevista com o Ex-comandante do Esqd C Pqdt transcrita 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Posto e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, Cursos e 

Estágios inerentes à área de estudo e o período em que comandou o Esqd C 

Pqdt. 

Maj Bruno de São Paulo Nunes, da turma de 2006, foi comandante do Esqd C 

Pqdt nos anos de 2019 e 2020. Possui os cursos básico paraquedista, mestre de salto 

e precursor paraquedista. Durante os anos em que esteve no comando do Esqd C 

Pqdt participou de diversas operações aeroterrestres em que a Bda Inf Pqdt estava 

inserida. 

 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

2. O Catálogo de Capacidades do Exército apresenta as Capacidades 

Operativas que uma força ou organização militar pode desenvolver, de acordo 

com a sua Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI). Há um total de 37 (trinta e sete) 

capacidades14. A partir disso, quais capacidades operativas o Sr. avalia que o 

Esqd C Pqdt desenvolve atualmente? 

Eu avalio que o Esqd C Pqdt possui mobilidade estratégica, pois, em proveito da 

Bda Inf Pqdt é capaz de ser empregado em grandes distâncias. A prontidão, por estar 

 
14 Pronta Resposta Estratégica: Mobilidade Estratégica, Suporte à Projeção de Força e Prontidão; 

Superioridade no enfrentamento: Combate Individual, Operações Especiais, Ação Terrestre, 
Manobra Tática, Apoio de Fogo e Mobilidade e Contramobilidade; Apoio a órgãos governamentais: 
Proteção Integrada, Atribuições subsidiárias, Emprego em apoio à política externa em tempo de paz 
e Ações sob a égide de organismos internacionais; Comando e Controle: Planejamento e Condução, 
Sistemas de Comunicações, Gestão do Conhecimento e das Informações, Digitalização do Espaço 
de Batalha e Modelagem, Simulação e Prevenção; Sustentação Logística: Apoio Logístico para 
Forças Desdobradas, Infraestrutura da Área de Operações, Gestão e Coordenação Logística, Saúde 
nas Operações e Gestão de Recursos Financeiros; Interoperabilidade: Interoperabilidade conjunta, 
Interoperabilidade combinada e Interoperabilidade interagência; Proteção: Proteção ao Pessoal, 
Proteção Física e Segurança das informações e Comunicações; Superioridade de Informações: 
Guerra Eletrônica, Operações de Apoio à Informação, Comunicação Social e Inteligência; e 
Cibernética: Exploração Cibernética, Proteção Cibernética e Ataque Cibernético (EB20-C-07.001 
Catálogo de Capacidades do Exército). 
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inserido na Bda Inf Pqdt, que é uma Força de Emprego Estratégico. Sendo assim, 

segundo o Plano Estratégico do Exército 2020-2023, o PEEx, a Força de Emprego 

Estratégico possui prioridade para o completamento de seu QCP e QDM. A 

capacidade de combate individual, ação terrestre, manobra tática. Na manobra tática, 

o Esqd é capaz de executar Operações Básicas, Complementares e Operações de 

Cooperação e Coordenação de Agências (OCCA). Dentre as Operações 

Complementares, principalmente as Operações Aeroterrestres. Outras capacidades 

são: mobilidade, pois o Esqd possui em sua dotação viaturas leves capazes de serem 

aerotransportadas; o emprego em apoio à política externa em tempo de paz, se dá 

pelo fato da Bda Inf Pqdt ser uma força de emprego estratégico, com capacidade 

expedicionária, o que lhe possibilita mobilidade estratégica e projeção de poder; ações 

sob a égide de organismos internacionais; planejamento e condução; 

interoperabilidade conjunta; interoperabilidade combinada; interoperabilidade 

interagência; proteção pessoal. A proteção física, pode ser caracterizada pela 

proteção das guarnições com a blindagem de suas viaturas. E a capacidade de 

inteligência, ao empregar os militares como um sensor de inteligência, principalmente 

nas ações de reconhecimento, além do emprego de caçadores, radares de vigilância 

terrestre (RVT) e dos SARP.  

 

3. De acordo com a Lista de Tarefas Funcionais, as atividades e tarefas 

desenvolvidas são distribuídas em Funções de Combate15. Quais atividades e 

tarefas o Sr. avalia que o Esqd C Pqdt é capaz de desempenhar atualmente, na 

Função de Combate Comando e Controle?  

A fim de facilitar a compreensão e deixar de falar de algo, vou seguir a Lista de Tarefas 

Funcionais. Então, na Função de Comando e Controle, avalio que o Esqd é capaz de 

conduzir o processo de planejamento e a condução das operações, operar posto de 

comando, realizar a gestão de conhecimento e da informação e estabelecer e manter 

a justiça e disciplina. 

 

 

 
15 Função de combate: é um conjunto relativamente homogêneo de atividades e tarefas afins, que 

atendem a uma finalidade comum, além dos sistemas empregados na sua execução (pessoas, 
organizações, informações e processos), que orientam o preparo e o emprego dos meios no 
cumprimento de suas missões (EB70-MC-10.341 Lista de Tarefas Funcionais). 
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4. E na Função de Combate Movimento e Manobra? 

Quanto a função de combate movimento e manobra, avalio que as atividades sejam 

prontidão operativa, ao realizar o apronto operacional; concentração estratégica, ao 

realizar as medidas preparatórias necessárias para o deslocamento estratégico; 

desdobramento, manobra tática, apoio de fogo orgânico e a reversão. 

 

5. E na Função de Combate Inteligência? 

Na Função de Combate Inteligência temos as seguintes atividades: produzir 

continuado conhecimento em apoio ao planejamento da Força; apoio à obtenção da 

consciência situacional; executar ações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 

Aquisição de Alvos (IRVA); apoio à obtenção da superioridade de informações; e apoio 

à busca de ameaças, como proporcionar apoio de inteligência à busca continuada de 

ameaças: que consiste em manter atualizada a busca de ameaças no Plano de 

Obtenção do Conhecimento (POC) e proporcionar apoio de inteligência à detecção 

continuada de ameaças. 

 

6. E na Função de Combate Fogos? 

Na Função de Combate Fogos, o Esqd executa o planejamento e coordenação de 

fogos, basicamente, realizando a busca de alvos; e execução de fogos. O Esqd recebe 

a lista de alvos, participa e executa o processo. 

 

7. E na Função de Combate Logística? 

Na Função de Combate Logística, o Esqd executa atividades para proporcionar apoio 

de manutenção; proporcionar apoio de transporte, ao carregar seus meios nas 

aeronaves com apoio do B DOMPSA; prover o apoio de suprimento; prover serviços 

de apoio ao pessoal, ao gerenciar os efetivos prontos; e proporcionar apoio de saúde. 

 

8. E na Função de Combate Proteção? 

Na Função de Combate Proteção, o Esqd é capaz de adotar medidas de 

contrainteligência; realizar a defesa antiaérea, ao desdobrar meios para a defesa 

antiaérea; realizar a defesa química, biológica, radiológica e nuclear (DQBRN), ao 

realizar a proteção individual QBRN; realizar medidas de guerra eletrônica, ao 

estabelecer procedimentos operacionais; realizar ações de busca e salvamento, ao 

resgatar pessoal sinistrado nas operações militares; adotar medidas para a segurança 
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de área, ao estabelecer a segurança da área de operações, de bases e de 

infraestruturas críticas; e empregar técnicas de segurança. 

  



82  

APÊNDICE E – Proposta de Capítulo do Manual EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE 

CAVALARIA PARAQUEDISTA 

 
 

CAPÍTULO II 

O ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA 

 
 
 

2.5 CAPACIDADES OPERATIVAS DO ESQD C PQDT 

 
2.5.1 MOBILIDADE ESTRATÉGICA 

 
2.5.1.1 O Esqd C Pqdt em proveito da Bda Inf Pqdt é capaz de ser empregado em 
grandes distâncias, desde que apoiado por uma força aérea, com o emprego de 
aeronaves de asa fixa ou asa móvel, o que lhe proporciona velocidade de intervenção 
e flexibilidade de emprego, entre áreas estratégicas diferentes do território nacional, 
do entorno estratégico e em área de interesse. 
 

2.5.2 PRONTIDÃO 
 

2.5.2.1 Por estar inserido na Bda Inf Pqdt, que é uma Grande Unidade que tem uma 
alta prioridade de emprego pelo Exército Brasileiro, o Esqd C Pqdt é capaz de estar 
em condições de ser empregado em um prazo de 24 horas,  para o cumprimento de 
missões, valendo-se de seus próprios recursos orgânicos e de meios adjudicados, 
principalmente de força aérea, com o emprego de aeronaves de asa fixa ou de asa 
rotativa, podendo ser deslocado para qualquer área de interesse do escalão superior, 
dentro do território nacional ou em outras regiões de interesse estratégico no exterior. 
 

2.5.2.2 Ressalta-se que o Esqd C Pqdt, assim como a Bda Inf Pqdt, é limitado quanto 
a dependência dos meios aéreos que lhe asseguraram a mobilidade estratégica. 
 

2.5.3 COMBATE INDIVIDUAL 
 

2.5.3.1 A tropa de cavalaria paraquedista é capaz de permitir ao combatente terrestre 
sobrepujar seu oponente, devido ao seu treinamento diferenciado das demais tropas, 
a começar por ser formada por voluntários, que apresentam em seu perfil como 
características a coragem, a agressividade no combate, a determinação no 
cumprimento da missão, a resistência física e a camaradagem, além de serem 
treinados para saltarem sobre um ambiente desconhecido e em áreas hostis, sob 
quaisquer condições meteorológicas. 
 

2.5.3.2 O emprego da tropa de cavalaria paraquedista em ambientes operacionais 
distintos exige do combatente aeroterrestre uma rápida adaptação e aclimatação, de 



83  

modo que ele possa atuar em ambientes de selva, de caatinga, de pantanal, de 
montanha a fim de realizar missões de reconhecimento e segurança em proveito da 
Bda Inf Pqdt. 
 

2.5.4 AÇÃO TERRESTRE 
 

2.5.4.1 O Esqd C Pqdt é capaz de executar atividades e tarefas com o objetivo de 
dissuadir, prevenir ou enfrentar uma ameaça potencial ou real, impondo à vontade por 
meio da força, pela manobra e pelo fogo. 
 

2.5.5 MANOBRA TÁTICA 
 

2.5.5.1 O Esqd C Pqdt é capaz de empregar seus pelotões no espaço de batalha por 
intermédio do movimento tático e fogos, buscando alcançar, por meio do envolvimento 
vertical, uma posição de vantagem sobre as forças terrestres oponentes, enfrentando 
e derrotando-as, cumprindo a missão. 
 

2.5.5.2 O Esqd C Pqdt é organizado e equipado para executar operações básicas, 
complementares e OCCA, notadamente operações aeroterrestres, principalmente 
atuando à retaguarda do inimigo, a fim realizar missões de reconhecimento e 
segurança em proveito da Bda Inf Pqdt. 
 

2.5.5.3 Para realizar sua manobra tática, o Esqd C Pqdt possui algumas limitações 
quanto a existência de aeronaves. 
 

2.5.5.4 Quanto aos meios, há a dependência de meios aéreos para a inserção de 
seus pelotões na área de operações; há a necessidade de disponibilidade de meios 
aéreos e condições aéreas favoráveis ao deslocamento das aeronaves até as zonas 
de lançamento; há necessidade de transporte de suas viaturas; conquista e 
manutenção de superioridade aérea local, tanto na área dos objetivos, quanto ao 
longo dos corredores aéreos, pelo menos durante a inserção e a retirada da Força 
Aeroterrestre. 
 

2.5.5.5 Quanto a manobra, há a necessidade de regiões favoráveis ao lançamento 
aéreo e/ou ao pouso de aeronaves na área dos objetivos ou em suas cercanias; há 
relativa restrição de mobilidade através campo. 
 

2.5.6 MOBILIDADE 
 

2.5.6.1 O Esqd C Pqdt apresenta grande mobilidade por possuir em sua dotação 
viaturas leves, capazes de serem aerotransportadas, facilitando o seu emprego após 
o seu desembarque por lançamento ou aterragem, e a consequente reorganização no 
solo, ao ser empregado em missões de reconhecimento e segurança, principalmente. 
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2.5.7 PROTEÇÃO INTEGRADA 
 

2.5.7.1 Apesar de não ser a sua destinação primordial, o Esqd C Pqdt é capaz de 
participar da proteção da sociedade, realizando operações de garantia dos Poderes 
Constitucionais, da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), de proteção de Estruturas 
Estratégicas, de prevenção às ações terroristas e de participação da Força Terrestre 
em ações na Faixa de Fronteira, com ampla colaboração do setor de segurança 
pública. 
 

2.5.8 EMPREGO EM APOIO À POLÍTICA EXTERNA EM TEMPO DE PAZ 
 

2.5.8.1 O Esqd C Pqdt é capaz de empregar força de forma controlada, restrito ao 
nível aquém da violência, concentrando meios, realizando exercícios de adestramento 
nas fronteiras com países lindeiros, dentre outras ações, garantindo os interesses 
nacionais em sintonia com a política externa. 
 

2.5.9 AÇÕES SOB A ÉGIDE DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
 

2.5.9.1 O Esqd C Pqdt pode ser empregado em parte ou em sua totalidade, em 
determinados tipos de operações internacionais, onde seja previsto o combate com 
forças oponentes, em defesa dos interesses nacionais, operando e cumprindo 
missões típicas de força aeroterrestres e mecanizada, de acordo com os mandatos 
dos organismos internacionais. 
 

2.5.10 PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO 
 

2.5.10.1 O Esqd C Pqdt é capaz de realizar planejamento, preparação, execução e 
avaliação contínua de operações no amplo espectro dos conflitos, empregando meios 
e armamentos modernos, baseados em tecnologias de informações e comunicações, 
com adequada proteção. 
 

2.5.11 INTEROPERABILIDADE CONJUNTA 
 

2.5.11.1 O Esqd C Pqdt tem a capacidade de operar com uma força constituída de 
maneira integrada, coordenada, harmônica e complementar com as demais Forças 
Armadas envolvidas em operações conjuntas. 
 

2.5.12 INTEROPERABILIDADE COMBINADA 
 

2.5.12.1 O Esqd C Pqdt tem a capacidade de operar com uma força constituída de 
maneira integrada, coordenada, harmônica e complementar com as demais Forças 
Armadas envolvidas e Forças de outras nações, sob a égide de organismo 
internacional. 
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2.5.13 INTEROPERABILIDADE INTERAGÊNCIA 
 

2.5.13.1 O Esqd C Pqdt tem a capacidade de atuar como força constituída de maneira 
integrada, coordenada, harmônica e complementar, em ambiente interagências, para 
o cumprimento das missões estabelecidas. 
 

2.5.14 PROTEÇÃO PESSOAL 
 

2.5.14.1 O Esqd C Pqdt tem aptidão para proteger o pessoal (militar e civil) contra os 
efeitos das ações próprias, inimigas e naturais com limitações. 
 

2.5.14.2 Deve ser considerada limitada a defesa contra blindados, agentes químicos, 
bacteriológicos, Radiológicos e Nucleares (QBRN) e ações de guerra eletrônica; 
defesa antiaérea restrita após o desembarque; e acentuada vulnerabilidade às ações 
ofensivas terrestres durante a reorganização, principalmente após o lançamento por 
paraquedas. 
 

2.5.15 PROTEÇÃO FÍSICA 
 

2.5.15.1 O Esqd C Pqdt é capaz de proteger o material, as instalações e o território 
de qualquer ameaça à sua integridade em áreas definidas, com as mesmas limitações 
descritas acima. 
 

2.5.15.2 Também é capaz de proteger suas guarnições com a blindagem de suas 
viaturas. 
 

2.5.16 INTELIGÊNCIA 
 

2.5.16.1 O Esqd C Pqdt proporciona os conhecimentos necessários para apoiar os 
processos decisórios e para a proteção dos ativos da Força Terrestre. 
 

2.5.16.2 Para isto, emprega todo militar como um sensor de inteligência, 
principalmente nas ações de reconhecimento, além do caçador, do radar de vigilância 
terrestre (RVT) e o SARP, a fim de cooperar com as operações de Inteligência, 
Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos. 
 

2.6. ATIVIDADES E TAREFAS 
 

2.6.1 ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO E 
CONTROLE 
 

2.6.1.1 Conduzir o processo de planejamento e a condução das operações 
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2.6.1.1.1 Tarefas: 
a) Realizar o exame de situação. 
b) Elaborar planos e ordens. 
c) Preparar, controlar e avaliar a operação planejada. 
 

2.6.1.2 Operar Posto de Comando 
 

2.6.1.2.1 Tarefas: 
a) Estruturar o PC. 
b) Localizar o PC. 
 

2.6.1.3 Realizar a gestão do conhecimento e da informação 
 

2.6.1.3.1 Tarefas: 
a) Estabelecer redes e sistemas de informações. 
b) Colaborar com a consciência situacional por meio da gestão do conhecimento. 
c) Avaliar a informação coletada. 
d) Processar informações relevantes. 
e) Armazenar informações relevantes. 
 

2.6.1.4 Estabelecer e manter a justiça e disciplina 
 

2.6.1.4.1 Tarefas: 
a) Promover e manter ações dirigidas ao moral e ao bem-estar do pessoal. 
b) Manter os preceitos militares de justiça e disciplina de acordo com as normas em 
vigor (regulamentos, leis, regras de engajamento etc). 
 
2.6.2 ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DE COMBATE MOVIMENTO E 
MANOBRA 
 

2.6.2.1 Prontidão Operativa 
 

2.6.2.1.1 Tarefa: 
- Realizar o apronto operacional. 
 

2.6.2.2 Concentração Estratégica 
 

2.6.2.2.1 Tarefa: 
- Realizar as medidas preparatórias necessárias para o deslocamento estratégico. 
 

2.6.2.3 Desdobramento 
 

2.6.2.3.1  Tarefas: 
a) Realizar o reconhecimento prévio das áreas de destino. 



87  

b) Realizar o deslocamento tático até a Zona de Reunião (Z Reu). 
c) Integrar meios, ao finalizar o desdobramento sincronizado de meios para o início 
das operações, materializado por meio do pronto do elemento de emprego na Z Reu. 
 

2.6.2.4 Manobra Tática 
 

2.6.2.4.1 Tarefas: 
a) Executar a marcha para o combate. 
b) Executar o reconhecimento em força. 
c) Executar o ataque. 
 

2.6.2.5 Apoio de Fogo Orgânico 
 

2.6.2.5.1 Tarefas: 
a) Realizar o planejamento dos fogos. 
b) Realizar fogo direto e indireto. 
 
2.6.2.6 Reversão 
 

2.6.2.6.1 Tarefas: 
a) Conduzir as ações preliminares. 
b) Desativar a zona de ação. 
c) Iniciar o deslocamento para a área de concentração estratégica. 
d) Realizar o deslocamento de retorno. 
e) Retornar às estruturas originais. 
 

2.6.3 ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA 
 

2.6.3.1 Produzir continuado conhecimento em apoio ao planejamento da Força 
 

2.6.3.1.1 Tarefas: 
a) Prover prontidão de inteligência. 
b) Configurar os meios de inteligência para o atendimento às necessidades de análise 
de missão. 
c) Obter dados e informações que alimentem o processo de integração terreno, 
condições meteorológicas, inimigo e considerações civis (PITCIC). 
d) Gerar conhecimento de inteligência. 
 

2.6.3.2 Apoio à obtenção da consciência situacional 
 

2.6.3.2.1 Tarefas: 
a) Executar o PITCIC. 
b) Acompanhar as ações em desenvolvimento. 
c) Apoiar constantemente as atividades de proteção (contrainteligência). 
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2.6.3.3 Executar ações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição 
de Alvos (IRVA) 

 

2.6.3.3.1 Tarefas: 
a) Sincronizar as atividades IRVA. 
b) Integrar os dados obtidos pelas atividades de IRVA. 
c) Conduzir e orientar reconhecimentos. 
d) Conduzir e orientar vigilância. 
e) Proporcionar apoio de inteligência à aquisição de alvos. 
 

2.6.3.4 Apoio à Obtenção da Superioridade de Informações 
 

2.6.3.4.1 Tarefas: 
a) Prover apoio de inteligência às tarefas de informações. 
b) Proporcionar apoio de inteligência às atividades de avaliação das operações. 
 

2.6.3.5 Apoio à Busca de Ameaças 
 

2.6.3.5.1 Tarefa: 
a) Proporcionar apoio de inteligência à busca continuada de ameaças. 
b) Proporcionar apoio de inteligência à detecção continuada de ameaças. 
 

2.6.4 ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS 
 

2.6.4.1 Planejamento e Coordenação de Fogos 
 

2.6.4.1.1 Tarefa: 
- Realizar a busca de alvos. 
 

2.6.4.2 Execução de Fogos 
 

2.6.4.2.1 Tarefas: 
a) Prestar apoio de fogos à manobra. 
b) Apoiar o movimento pelos fogos. 
c) Reduzir as capacidades do inimigo. 
d) Executar fogos de interdição. 
 

2.6.5 ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DE COMBATE LOGÍSTICA 
 

2.6.5.1 Proporcionar apoio de manutenção 
 

2.6.5.1.1 Tarefa: 
- Realizar a manutenção preventiva. 
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2.6.5.2 Proporcionar apoio de transporte 
 
2.6.5.2.1 Tarefa: 
- Realizar o transporte: carregar seus meios nas aeronaves com o apoio do B 
DOMPSA. 
 
2.6.5.3 Prover apoio de suprimento 
 

2.6.5.3.1 Tarefas: 
a) Planejar a demanda. 
b) Obter e receber suprimentos. 
c) Armazenar suprimentos. 
 

2.6.5.4 Prover serviços de apoio ao pessoal 
 

2.6.5.4.1 Tarefa: 
- Gerenciar efetivos prontos. 
 

2.6.5.5 Proporcionar apoio de saúde 
 

2.6.5.5.1 Tarefas: 
a) Proporcionar a medicina preventiva. 
b) Proporcionar a medicina curativa. 
c) Realizar a evacuação. 
 

2.6.6 ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DE COMBATE PROTEÇÃO 
 

2.6.6.1 Adotar Medidas de Contrainteligência 
 
2.6.6.1.1 Tarefa: 
- Adotar medidas de segurança orgânica. 
 

2.6.6.2 Realizar a Defesa Antiaérea 
 

2.6.6.2.1 Tarefa: 
- Desdobrar meios para a defesa antiaérea. 
 

2.6.6.3 Realizar a Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN) 
 

2.6.6.3.1 Tarefa: 
- Realizar a proteção individual QBRN. 
 

2.6.6.4 Realizar Medidas de Guerra Eletrônica 
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2.6.6.4.1 Tarefa: 
- Estabelecer procedimentos operacionais. 
2.6.6.5 Realizar Ações de Busca e Salvamento 
 

2.6.6.5.1 Tarefa: 
- Resgatar pessoal sinistrado nas operações militares. 
 

2.6.6.6 Adotar Medidas para a Segurança de Área 
 

2.6.6.6.1 Tarefa: 
- Estabelecer a segurança da área de operações, de bases e de infraestruturas 
críticas. 
 

2.6.6.7 Empregar Técnica de Segurança 
 

2.6.6.7.1 Tarefas: 
a) Conduzir o gerenciamento de risco. 
b) Desenvolver e conduzir um plano de segurança da unidade. 
c) Minimizar os riscos. 
 

2.7. O COMBATE MODERNO E O ESQD PQDT 
 

2.7.1 As forças aeroterrestres têm como características a mobilidade e a flexibilidade, 
aliadas ao constante estado de prontidão. 

 

2.7.2 Por estas características, junto à capacidade de sobrevoar obstáculos e 
resistências interpostas, ainda que com a grande evolução nos meios de defesa 
aeroespacial, as tropas paraquedistas continuam sendo empregadas no combate 
moderno, pois permitem a rápida inserção de uma tropa em qualquer ponto ou região 
do teatro de operações, principalmente por meio do salto com paraquedas ou, mais 
esporadicamente, por meio do pouso de aeronaves em locais específicos. 

 

2.7.3 A Brigada de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt), na qual está inserido o 
Esqd C Pqdt, foi empregada em diferentes situações, ao longo de décadas passadas, 
em diversas regiões, tornando-se um meio eficaz de pronta-resposta da Força 
Terrestre Nacional, podendo ser empregada em proveito dos interesses tático, 
operacional, ou mesmo, estratégico. 

 

2.7.4 O conceito operativo de operações no amplo espectro tem sido empregado pelo 
Exército Brasileiro, tendo como premissa maior a combinação, simultânea ou 
sucessiva, de operações básicas, complementares e de cooperação e coordenação 
com agências, ocorrendo em situação de guerra e de não guerra. A situação 
determinará a preponderância de uma operação sobre outras. 

 

2.7.5 O Esqd C Pqdt não combina atitudes simultaneamente, mas pode, 
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sucessivamente, participar de operações de natureza diferente, o que o obrigará a 
realizar uma transição de atitude. 

 

2.7.6 No contexto da Guerra de 4ª Geração, as ações protagonizadas por tropas 
aeroterrestres se fortaleceram como opção viável à solução de problemas militares 
face à sua natureza, que exige contínua prontidão e adequação para o seu 
deslocamento estratégico. 

 

2.7.7 Nesse ambiente operacional contemporâneo, dentro do contexto atual de 
Operações no Amplo Espectro, o Esqd C Pqdt pode ser empregado em diferentes 
situações que podem se desenvolver dentro de um largo espectro de intensidade de 
conflitos, que vai de situações de não guerra até as situações de guerra. 
 

2.7.8 Para seu emprego, o nível de prontidão alcançado permite que em 24 horas 
após ser demandado, o Esqd C Pqdt esteja em condições de deslocar-se a qualquer 
Área de Interesse do escalão superior, dentro do território nacional ou no exterior. 

 

2.7.9 De modo a ampliar as capacidades das tropas paraquedistas empenhadas pela 
Bda Inf Pqdt em operações, o Esqd C Pqdt pode ser empregado formando forças 
tarefas nível SU juntamente com os Batalhões de Infantaria Paraquedista (BI Pqdt). 

 

2.7.10 Dessa forma, o Esqd C Pqdt deve estar preparado e possuir capacidades 
operativas suficientes para, quando acionado, ser capaz de atuar tanto em situações 
de guerra quanto de não guerra, em qualquer ambiente operacional, a fim de apoiar 
as operações da Bda Inf Pqdt. 
 


