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RESUMO 

 

 

 
 
 

Esta pesquisa visa analisar a atuação do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista 

nas operações em área edificada. A Doutrina Militar Terrestre passou por diversas 

reformulações com o objetivo da ampliação das capacidades operativas do Exército 

Brasileiro. Nesse sentido, a instrução Provisória 2-33 que regia doutrináriamente as 

atividades do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista figurou como um manual que 

carece de atualização. Desta forma, a analise da atuação do Esqd C Pqdt 

possibilitará verificar quais são estas atualizações que são pertinentes à real 

necessidade desta Subunidade de cavalaria paraquedista. A pesquisa se dividiu em 

3 fases. A 1ª composta por uma revisão da literatura e revisão doutrinária por meio 

de busca por artigos científicos, casos históricos,  documentações da 3ª seção do 1º 

Esqd C Pqdt e Manuais de Campanha. A 2ª fase foi composta por entrevistas  com 9 

oficiais com 2 anos e 11 meses, com variação estatística de  ± 1 ano, de serviço no 

Esqd C Pqdt. Os dados captados nestas entrevistas foram tabulados e 

esquematizados e na 3ª fase desta pesquisa comparados com a Doutrina Terrestre 

Militar vigente. Como conclusão parcial se identificou que tópicos como o uso do 

blindado do 1º Esqd C Pqdt e sua mobilidade conferida por motos junto ao seu 

amplo meio de comunicações possibilitam que o Esqd C Pqdt seja uma tropa que 

consegue ampliar a capacidade e o poder relativo de combate da Brigada de 

Infantaria Paraquedista.  

 
Palavras-Chave: Cavalaria, Paraquedista, Operações em Área edificada. 



ABSTRACT 

 

 

 
 
 

This research aims analyze the performance of the 1st Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista of Brazilian Army on Urban Operations. The Military Brazilian doctrine 

has been reformulated to amply the operational capacities of Brazilian Army. In this 

context, the provisory instruction 2-33 which used to regulate the doctrine and Esqd 

C Pqdt's activities figured out as manual which need an update. In this way, the 

analysis of the performance of the Esqd C Pqdt will make it possible to verify which 

are these updates that are relevant to the real need of this Subunit. The research 

was divided into 3 phases. The 1st consists of a literature review and doctrinal review 

through a search for scientific articles, historical cases, documentation from the 3rd 

section of the 1st Esqd C Pqdt and Campaign Manuals. The 2nd phase consisted of 

interviews with 9 officers aged 2 years and 11 months, with a statistical variation of ± 

1 year, on duty at the Esqd C Pqdt. The data collected in these interviews were 

tabulated and schematized and in the 3rd phase of this research compared with the 

current Military Land Doctrine. As a partial conclusion, it was identified that topics 

such as the use of the armor of the 1st Esqd C Pqdt and its mobility conferred by 

motorcycles together with its wide means of communications make it possible for the 

Esqd C Pqdt to be a troop that manages to expand the capacity and relative power of 

combat of the Parachute Infantry Brigade. 

 

Keywords: Cavalry, Parachutist, Urban Operations.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A República Federativa do Brasil é uma nação de proporções continentais 

(ROSS, 1996) possuindo 8,5 milhões de km² de território, 17 mil km de fronteiras 

terrestres, 12 milhões de km² de espaço aéreo nacional e 4,5 milhões de km² de 

Amazônia Azul, com uma população heterogênica espalhada de forma 

desproporcional por seu território (IBGE, 2011) com diversas possibilidades e 

limitações sociais, econômicas e políticas. 

Bobbio (2000) entende que o princípio do poder político é ascendente e que a 

soberania não é simplesmente do “povo”, mas de cada um dos indivíduos, enquanto 

cidadãos. Muito embora, conceitos consagrados da geopolítica como Estado, poder 

soberania, democracia e fronteira, no início do século XXI, têm recebido novas 

releituras de seus significados (RAMONET, 2003).  

Esta nova concepção de conceitos, oriundo da revolução industrial e expandida 

pela revolução informacional (VISACRO¹, 2018), proporciona novas tensões entre os 

Estados. Uma vez que a necessidade de fontes energéticas, matérias-primas, mão 

de obra barata e especializada, além da busca de novos mercados é essencial para 

a manutenção e expansão das Nações (VISACRO¹, 2018). Assim, o século XXI se 

mostra com uma globalização pulsante que visa conquistar mercados e fontes de 

energias por meio da informação, que pode gerar pânico e instabilidade; da 

conquista da narrativa, neste contexto a narrativa da proteção ecológica e de 

minorias (RAMONET, 2003); e por último por meio a atuação militar que visaria a 

segurança humana e não de uma nação (VISACRO², 2018). 

Deste modo, os assuntos de caráter de Defesa Nacional, guerra, força, 

violência, diplomacia, soberania, entre outros devem ser pesquisados e discutidos 

tanto pelas Instituições Militares, quanto pelas forças políticas atuantes, 

universidades e sociedade civil (RODRIGUES, 2017) diminuindo a omissão civil 

pelos problemas militares (CARVALHO, 2006), aumentando o interesse por 

assuntos estratégicos e evitar o “divórcio” que historicamente ocorre entre o meio 

civil e militar (HAYES, 1991; CARVALHO, 2006; RODRIGUES, 2017). 

E com o intuito de realizar a defesa deste vasto espaço físico, o Estado 

brasileiro busca desenvolver programas, projetos, manter estudos acadêmicos e o 

desenvolvimento de tecnologias nacionais a fim de cumprir Objetivos Nacional de 

Defesa manter a soberania política e econômica contra ameaças externas/ internas.  
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 O Exército Brasileiro, parte da expressão militar do Poder Nacional, neste 

contexto, mantém diversas Organizações Militares em constante treinamento para 

atuação da defesa em todas as regiões deste país- continente.  

A Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt) é uma Grande Unidade da 

Força Terrestre brasileira, que possui como base Batalhões de Infantaria 

Paraquedista, conforme o Manual de Campanha EB70-MC-10.217, especializada, 

equipada e adestrada para realizar um assalto aeroterrestre, possibilitando a 

conquista e manutenção de objetivos importantes, além de barrar a movimentação 

inimiga dentro de uma Zona de Ação ou facilitar o avanço de outras tropas amigas 

(BRASIL, 2003). 

O 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista (Esqd C Pqdt) é uma Subunidade 

(SU) que desenvolve suas principais missões, reconhecimento (Rec) e segurança 

(Seg), em proveito da Bda Inf Pqdt (BRASIL, 1994).  

Porém, com evolução da Doutrina de Defesa da Força Terrestre, o 

estabelecimento de fundamentos doutrinários para o emprego operacional do Esqd 

C Pqdt na defesa do território brasileiro, orientados pelo atual Manual EB20-MF-

10.102 de 2019, passou a ganhar importância em âmbito dos Estudos de Defesa.  

Assim, este estudo visa analisar a atuação do Esqd C Pqdt nas operações em 

áreas edificadas. Uma vez que a atuação desta SU paraquedista em áreas 

edificadas, ou urbanizadas, pode ocorrer em todas as regiões do Brasil. O IBGE, em 

2011, verificou que 84,72% da população brasileira vive em áreas urbanas, infere-se 

desta informação que os problemas sociais ocasionados pelo intenso processo de 

urbanização possam ser o estopim para situações que ocorra operações de Garantia 

da Lei e da Ordem ou ações subsidiárias por parte desta SU. 

Este assunto está inserido na área de estudo e concentração Defesa Nacional 

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e linha de pesquisa Estudos da 

paz e da guerra. 

Além do caráter tático do assunto, a análise das atividades do Esqd C Pqdt em 

áreas edificadas pode proporcionar uma ampliação da eficácia e eficiência da 

atuação técnica desta tropa paraquedista perante os desafios e ameaças dos 

conflitos em amplo espectro da era da informação. 
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1.1 PROBLEMA  

 

O Manual de Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre foi publicado em 2019 

devido a evolução dos desafios e das complexidades dos conflitos na era da 

informação (BRASIL, 2019), além de estar alinhado com o objetivo estratégico do 

Exército nº 6 do Plano Estratégico do Exército 2020- 2023. A doutrina brasileira 

entende que as forças militares devem possuir capacidades para exercerem o 

emprego em situações de guerra e não-guerra, seja em áreas rurais ou edificadas 

(MOTA, 2016).  

Com a permanente atualização da doutrina, os manuais de campanha, 

manuais de instrução e de fundamentos devem ser revisitados e revistos com o 

intuito de direcionar de forma única os esforços do preparo da Força Terrestre para 

combater atento às mudanças sociais brasileiras e as mudanças dos meios de 

Tecnologia da Informação e Comunicações.  

O Esqd C Pqdt nunca foi contemplado com qualquer tipo de manual. O único 

documento que oficializa a atuação desta SU paraquedista são as Instruções 

Provisórias, IP 2-33, que possuem sua 1ª Edição de 1994 e não estão alinhadas 

com a atual doutrina do Exército Brasileiro. 

Desta forma, é primordial que haja uma publicação atual sobre as técnicas, 

táticas e procedimentos do Esqd C Pqdt com a finalidade de possibilitar uma 

segurança jurídica para a atuação, um método para a instrução e aplicação dos 

conhecimentos aeroterrestres desta SU de cavalaria.  

Assim, este estudo visa analisar como pode ser adotado a doutrina terrestre 

atual para a atuação do Esqd C Pqdt em áreas edificadas. E possibilitar a resposta 

das seguintes indagações: Como ocorre a atuação do 1º Esquadrão de Cavalaria 

Pára-quedista nas Operações em Área Edificada? É possível realizar uma análise 

desta atuação? As IP 2-33 estão de acordo coma Doutrina Militar vigente?        

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo é analisar possíveis modos de atuação do 1º 

Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista, inserido na missão de sua Grande Unidade, 

nas operações em áreas edificadas. 
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Ao fim e a cabo, apresentar-se-á uma proposta de uma seção, atualizada e de 

acordo com a Doutrina Militar Terrestre vigente, que pode compor o novo manual de 

campanha do Esqd C Pqdt. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar de forma qualitativa a atuação do Esqd C Pqdt nas operações em 

áreas edificadas; e 

Verificar a importância da operação em áreas edificadas para o êxito das 

operações aeroterrestres. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Com a finalidade de atingir os objetivos gerais desta pesquisa, são 

apresentados os seguintes objetivos específicos: 

a. Analisar a doutrina atual do Esqd C Pqdt, por meio da Instrução Provisória 

(IP) IP 2-33, com a finalidade de compreender as técnicas, táticas e 

procedimentos desatualizados e que são previstos nesta IP.    

b.  Analisar a Doutrina vigente das Operações Aeroterrestres e da atuação da 

Brigada de Infantaria Paraquedista nas operações em áreas edificadas.  

c. Verificar as lacunas doutrinárias existentes entre a IP 2-33 e atual Doutrina 

Militar Terrestre e, consequentemente, da Bda Inf Pqdt. 

d. Compreender a importância das operações em áreas edificadas em 

complemento às operações básicas do Esqd C Pqdt/ Bda Inf Pqdt. 

e. Apresentar uma proposta de atualização doutrinária da atuação do Esqd C 

Pqdt nas operações em áreas edificadas.  

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

O Exército Brasileiro (EB) é uma das instituições permanentes do Estado 

Brasileiro que compõem a força militar terrestre e é subordinado ao Ministério da 

Defesa e possui suas missões institucionais norteadas pelo artigo 142 da 

Constituição de 1988, destinando-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 
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constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem 

(BRASIL,2014). 

A Força Terrestre mantém suas Organizações Militares capacitadas e possui 

como Objetivo Estratégico a constante atualização doutrinária (BRASIL¹, 2019) a fim 

de poder atuar militarmente em terra e até em certas áreas limitadas de águas 

interiores para defender a soberania nacional e contribuir com o desenvolvimento 

econômico e social brasileiro.  

O 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista, inserido no contexto de defesa 

nacional na Brigada de Infantaria Paraquedista, possui a missão de realizar, 

principalmente, reconhecimentos e a segurança em proveito da Grande Unidade que 

o enquadra (BRASIL, 1994). 

O presente estudo visa analisar a atuação do Esqd C Pqdt, previsto na IP 2-33, 

na operação em áreas edificadas e a atual necessidade das operações 

aeroterrestres alinhadas à Doutrina Militar Terrestre atual. Entendendo as lacunas 

apresentadas entre a antiga e a atual doutrina e, deste modo, possibilitar um 

entendimento amplo da atuação do Esqd C Pqdt nas operações em áreas edificadas 

no contexto da era da informação.   

Por fim, como resultado deste trabalho, os levantamentos doutrinários podem 

ser compilados na forma de uma seção do novo manual do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista.  

Este estudo não visa esgotar o assunto pesquisado. Não obstante, as 

considerações levantadas neste projeto podem, além de identificar a importância da 

operação em áreas edificadas o contexto das operações aeroterrestre, permitir, 

também, que ao revisitar a IP 2-33, sejam criadas condições para a melhora da 

doutrina militar da atuação desta SU paraquedista aumentando significativamente o 

poder relativo de combate, a eficiência e a eficácia desta tropa perante os desafios 

apresentados no nível tático dos conflitos na era da informação.  
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2. METODOLOGIA 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso possui como objetivo analisar a atuação 

do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista nas operações edificadas. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 A organização desse trabalho é composta por três fases: a primeira, buscou 

entender preliminarmente a teorização das operações edificadas, os principais casos 

históricos em território nacional e da história militar internacional, as ações e técnicas 

utilizadas, à nível Subunidade, neste tipo de operação militar. Para o levantamento 

das principais ideias acerca do assunto foi necessário o embasamento teórico 

interdisciplinar da sociologia, história militar, antropologia, direito e, principalmente, 

ciências militares.  

Além de visitar fatos históricos como a atuação do Esqd C Pqdt nas 

operações na Cidade do Rio de Janeiro a partir do ano de 2010.  

A segunda fase desta pesquisa, mais analítica, busca realizar uma revisão 

doutrinária sobre os assuntos que regem a situação de emprego do Esqd C Pqdt nas 

Operações em áreas edificadas, possibilitando uma fundamentação do que a 

Instituição Militar impõe aos seus integrantes na situação estudada.  

Para atingir esse objetivo intermediário, foi preciso realizar uma pesquisa 

bibliográfica, tendo como base dissertações, monográficas, artigos científicos e 

documentações internas criadas pelos comandantes do Esqd C Pqdt e seus 

respectivos Estados-maiores. 

A terceira fase visa, embasado em todo o conhecimento das Ciências 

Militares, por meio da interdisciplinaridade com as matérias de História, Sociologia e 

Direito analisar como seria o estado da arte da atuação do Esqd C Pqdt nas 

Operações em área edificada. Este objetivo será alcançado a partir do 

embasamento teórico, de entrevistas com elementos desta SU Pqdt e pesquisas em 

documentações internas do Esqd. 

Foram realizadas nove entrevistas, todas gravadas e transcritas para análise 

sistemática, com integrantes do Esqd C Pqdt, sendo uma entrevista realizada com o 

atual Cmt do Esqd C Pqdt, uma entrevista com o antigo comandante e sete 
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entrevistas realizadas com oficiais que servem ou serviram como comandante de 

pelotão e integrantes do Estado Maior desta Subunidade de Cavalaria Paraquedista. 

Buscou-se entrevistar somente oficiais devido ao caráter tático do assunto, o 

qual é amplamente estudado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de 

Janeiro-RJ, e executado, principalmente pelos oficiais durante o serviço militar em 

Organizações de nível SU na Instituição Militar do Brasil. 

Por fim, seguindo o viés analítico da segunda e terceira fase, o capítulo 

“Apresentação dos resultados” buscará realizar um elo entre a teoria pesquisada e 

os fatos descritos durante as entrevistas, explicando as relações e as consequências 

entre a norma e realidade, a fim de atingir o objetivo proposto por esse trabalho. 

Com a conclusão da análise desta pesquisa será possível realizar um capítulo 

sobre a atuação do Esqd C Pqdt nas operações em área edificada que pode ser 

inserido num futuro manual. 

 

2.2 AMOSTRA 

 

 De acordo com o Manual de Metodologia Científica da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (2007) amostra é: 

 

Amostra: Parcela significativa do universo pesquisado, ou de 
uma coleta de dados, que permite ao pesquisador tirar 
conclusões sobre dados que reflitam o conjunto nas suas 

múltiplas dimensões. 
 

 Este estudo terá como amostra os integrantes do 1º Esquadrão de Cavalaria 

Pára-quedista. A partir deste ponto se buscará por meio de documentações 

produzidas por estes indivíduos e através das entrevistas entender o fenômeno 

“atuação do Esqd C Pqdt nas operações em área edificada”, buscar as técnicas, 

táticas e procedimentos existentes nos manuais do Exército Brasileiro e verificar 

como estes dados podem ser utilizados para otimizar a execução das missões desta 

Subunidade paraquedista. 

 

2.2.1 Pesquisa Bibliográfica e Documental 

 

As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram: a realização de 

entrevistas com os integrantes do Esqd C Pqdt; e a pesquisa documental em 
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relatórios, diretrizes, apresentações e estudos dos integrantes e ex-integrantes do 1º 

Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista. E a busca em artigos científicos, revistas 

especializadas, manuais nacionais e estrangeiros.  

Os dados coletados foram organizados e decodificados de forma a realizar 

um paralelo com as informações passadas pelos entrevistados, o que permitiu uma 

triangulação entre a realidade de como são executadas as operações em áreas 

edificadas no âmbito do Esqd C Pqdt e a realidade documental da Instituição Militar.  

Deste modo, as informações coletadas da pesquisa bibliográfica/ 

documental e das entrevistas realizadas foram seguindo Bardln (1977), organizados 

e analisados, codificados com a transcrição de entrevistas, categorizados para 

observação de possíveis regularidades e inseridos nos dados coletados e, assim, os 

resultados foram interpretados e expostos como embasamento histórico e 

situacional do tema estudado.  

Então, seguindo o pensamento de Becker (2007), o trabalho buscou, 

também, as características consideradas triviais aos militares integrantes do Esqd C 

Pqdt. Estudando assim o espectro da atividade que merece a atenção de todos. 

Alguma coisa sempre está acontecendo, apenas não parece digna de nota 

(BECKER, 2007). 

 

2.2.2 Levantamento de Dados 

 

 As informações doutrinárias sobre a execução de Operações em áreas 

edificadas serão verificadas por meios de manuais brasileiros e estrangeiros. Além 

de pesquisas bibliográficas em artigos científicos, monografias e outros Trabalhos de 

Conclusão de Curso. 

Os dados sobre a atuação do Esqd C Pqdt serão levantados por meio da 

busca autorizada de documentos específicos de instruções, relatórios e ordens de 

serviço na 3ª Seção do Estado Maior desta Subunidade.   

 Os dados acerca dos casos, ou seja, as experiencias dos militares integrantes 

do 1º Esqd C Pqdt em operações em áreas edificadas serão levantadas por meio de 

uma entrevista fenomenológica que terá como objetivo entender como ocorrem, na 

realidade, todas as fases de uma operação em área edificada (planejamento, 

execução e condução) em âmbito Esqd C Pqdt. As quais podem ou não estarem 

previstas na Doutrina Militar Terrestre vigente.    
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2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 Este estudo se limita a estudar a atuação do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-

quedista nas operações em área edificada buscando perceber quais são as táticas, 

técnicas e procedimentos necessários aos integrantes desta Subunidade 

paraquedista a fim de desenvolver as missões de cunho operacional de forma eficaz 

e eficiente.  

 

2.3.1 Procedimentos para Revisão da Literatura 

 

 Glaser (2013) entende que artigos estudos mais teóricos, onde se busca um 

aprofundamento e articulação dos conhecimentos a fim de desenvolver uma 

pesquisa de forma mais ampla é normal a realização de revisão da literatura.  

 Nesta pesquisa, com o intuito de apresentar o embasamento teórico acerca 

do Esqd C Pqdt e sua atuação nas operações em área edificas, uma busca foi 

realizada no portal da SciELO, Google Acadêmico e BDEx. Além de manuais e 

dados de antigos integrantes da Brigada de Infantaria Paraquedista e do 1º 

Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista. 

 

2.3.2 Procedimentos Metodológicos   

 

“Todo domínio social de fato tem de ser legitimado 
simbolicamente por ideias, as quais precisam dar a impressão 
de que são “científicas” e objetivas para terem prestígio no 

mundo moderno.” (SOUZA, 2018) 

 

Com a finalidade de atender o objetivo geral proposto por este estudo, será 

necessário aplicar métodos de investigação científica a fim de conseguir, como 

proposto por Kerlinger (1980), uma compreensão e conhecimento limitado sobre os 

signos de uma determinada pesquisa.   

Estes métodos, conforme Babbie (2009), seriam, de forma geral, as 

estratégias utilizadas para alcançar os objetivos propostos e devem respeitar o 

problema da pesquisa a fim de responder as perguntas chaves do estudo: Como? 

Por que? Quem?  
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Silva et al. (2015) entende que as contribuições de Marx, Weber e Durkheim 

para a metodologia científica estabeleceram discussões e análises que contribuíram 

para uma rigidez de regras, métodos e objetividade, o que ainda segundo o autor 

atribui à sociologia a categoria de ciência social.  

Estes status científico possibilita que a pesquisa, ao atentar para os padrões 

de repetição de fenômenos, seja uma ferramenta de intervenção em ações políticas 

e sociais, além de um indicador para profissionais de outras áreas do saber (Silva et 

al., 2015) 

Seguindo as propostas citadas, este estudo qualitativo direto irá utilizar uma 

metodologia exploratória, com o objetivo de proporcionar familiaridade ao assunto 

estudado, já que não existem estudos sobre este tema, e, inicialmente, irá realizar 

uma coleta de dados bibliográficos acerca do tema “operação em área edificada”, 

após isso, delimitará a coleta de dados ao assunto “o Esqd C Pqdt” com a utilização 

de fontes secundárias como livros, monografias, dissertações e artigos científicos. 

Também será realizado uma pesquisa documental nos arquivos, relatórios e 

pesquisas relacionadas à execução de Operações em Áreas edificadas na 3ª Seção 

do 1º Esqd C Pqdt. 

 

2.3.3 Instrumentos  

 

Para atingir os objetivos propostos por este estudo, foram realizadas 

entrevistas com o comandante do Esqd C Pqdt, com antigos comandantes de 

Pelotão de Cavalaria Paraquedista e com antigos integrantes do Estado Maior, todos 

militares experimentados e com experiência em operações em áreas edificadas, a 

fim de se buscar entender o fenômeno da atuação do Esqd C Pqdt nas neste tipo de 

operação complementar. 

O estudo do fenômeno, de forma imparcial, técnica e científica permite a 

formulação objetiva de conhecimento, de uma maneira sistemática e séria. No 

contexto desta pesquisa o fenômeno estudado é a atuação do Esqd C Pqdt nas 

Operações em Áreas Edificadas com um viés de perceber quais são as técnicas, as 

táticas e os procedimentos normalmente executados pelos integrantes desta tropa 

aeroterrestre.  

Assim, por fenômeno se entende um objeto que pode ser considerado como 

uma manifestação de um fato ou de uma manifestação da realidade, com 
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característica pura e simples, sendo qualificado e delimitado pela relação com a 

consciência humana revelando um objeto em si (ABBAGNANO, 2007).  É 

considerado uma essência e, por vezes, não se constitui por uma aparência física ou 

um evento, mas por uma simples manifestação da própria consciência universal do 

homem (DARTIGUES, 1992). 

De um ponto de vista antropológico, o fenômeno serviria para iniciar uma 

explicação natural da realidade que os homens primitivos vivenciariam em conjunto. 

Onde o mito, a explicação da vida e da morte, controle e reprodução seriam 

assuntos da busca do entendimento humano (DE SOUZA-MINAYO, 2000). E na 

sociedade moderna, a ciência torna-se o novo meio pelo qual os indivíduos passam 

a analisar os fenômenos e a tentar explicá-los. 

 

“Na sociedade ocidental, no entanto, a ciência é a forma 
hegemônica de construção da realidade, considerada por 
muitos críticos como um novo mito, por sua pretensão de único 

promotor e critério de verdade. No entanto, continuamos a 
fazer perguntas e a buscar soluções. Para problemas 
essenciais, como a pobreza, a miséria, a fome, a violência, a 

ciência continuam sem respostas e sem propostas. As 
explicações históricas da hegemonia da ciência sobre outras 
formas de conhecimento não cabem aqui aprofundar. 

Mencionaremos duas razões: a primeira, de ordem externa a 
ela mesma, está na sua possibilidade de responder a questões 
técnicas e tecnológicas postas pelo desenvolvimento industrial. 

A segunda razão, de ordem interna, consiste no fato dos 
cientistas terem conseguido estabelecer uma linguagem 
fundamentada em conceitos, métodos e técnicas para 

compreensão do mundo, das coisas, dos fenômenos, dos 
processos e das relações. Essa linguagem é utilizada de forma 
coerente, controlada e instituída por uma comunidade que a 

controla e administra sua reprodução (DE SOUZA-MINAYO, 
2000)”. 
 

O fenômeno passou-se a ser fonte de análise, entretanto somente na 

filosofia do século XVII que há um aprofundado entendimento desta relação homem 

e a condição não ilusória ou enganosa (ABBAGNANO, 2007).  O que permitiu um 

estudo aprofundado por Hobbes, Maupertuis e Kant. Este último correlacionou o 

fenômeno como o objeto de estudo do conhecimento condicionado pelo tempo e 

espaço (ABBAGNANO, 2007). O que permitiu, então, uma diferenciação entre os 

fenômenos naturais e os construídos pelo homem. Neves (1996) aborda que: 

 

“Fenômenos naturais são essencialmente diferenciados dos 
sociais. Ao mesmo tempo que cria o mundo, o homem é por ele 



28 
 

transformado, em atividade contínua e num processo circular.  

Produto de determinantes das condições históricas que ajudam 
a criar, os elementos do mundo social não são elementos 
naturais, e não podem ser tratados como tais”.  

 

Todos os signos que envolvem a humanidade e os acontecimentos que os 

rodeiam são coisas “socio-naturais” as quais o homem dar valor e significação para 

sua existência. Porém, O fenômeno colocado numa forma descritível, previsível e 

verificável torna-se um fato (ABBAGNANO, 2007). E para isso a fenomenologia seria 

a investigação direta dos fenômenos que são experimentados conscientemente 

(BICUDO & ESPOSITO, 1994). 

 

São diversas formas de avançar no conhecimento de um 
fenômeno: pela sua descrição, pela medição, pela busca do 
nexo casual entre seus condicionantes, pela análise de 

contexto, pela distinção entre forma manifesta e essência, pela 
indicação das funções de seus componentes, pela visão 
estruturada, pela comparação de estados alterados de sua 

essência, dentre outras.  Diferentes formas de conceber e lidar 
com o mundo geram formas distintas de perceber e interpretar 
significados e sentidos do objeto pesquisado que não se 
opõem nem se contradizem (NEVES, 1996). 
 

De acordo com o dicionário de filosofia de Abbagnano (2007), a 

fenomenologia é “a descrição daquilo que aparece ou ciência que tem como objetivo 

ou projeto essa descrição”. É assim, a compreensão e a descrição científica por 

meio de uma metodologia que utilize de uma investigação, além de direta, sem 

preconceitos (BICUDO & ESPOSITO, 1994). Abbagnano (2007) ainda cita que: 

 

“A fenomenologia é o esforço de realizar, por meio da 

"epoché", o ponto de vista do "espectador desinteressado", do 
sujeito que não esteja submetido às mesmas condições 
limitativas que toma em consideração. Husserl diz: "O eu da 

meditação fenomenológica pode tornar-se o espectador 
imparcial de si mesmo, não só nos casos particulares, mas em 
geral; esse 'si mesmo' compreende qualquer objetividade que 

exista para ele, tal qual existe para filosofia como "movimento 
histórico da revelação da razão universal, inata como tal na 
humanidade" (Krisis, § 6), atribuindo-lhe a tarefa de levar a 

razão "à autocompreensão, a uma razão que se compreenda 
concretamente a si mesma, que compreenda que é um mundo, 
um mundo que é, em sua própria verdade, universal" (Ibid., § 

73)”. 
 

 Além disso, cita que: 
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“A fenomenologia, em particular, atribuiu uma função especial à 

Imaginação, pois a ela é confiada a representação das 
vivências como puros objetos de contemplação, o que constitui 
a própria possibilidade da fenomenologia. Como meio-termo 

entre a forma empírica e a forma teológica dessa concepção de 
Verdade naturalista que consiste em afirmar a realidade das 
coisas no mundo, tende a possibilitar que as próprias coisas 

manifestem sua essência. Desse ponto de vista, a V. é a 
evidência com que os objetos fenomenológicos se apresentam 
quando a epoché é efetuada (Ideen, I, § 136). Portanto, 

segundo Husserí, V. e evidência pertencem não só aos objetos 
teóricos, mas a todos os objetos da consideração 
fenomenológica, sejam eles valores, sentimentos etc. (Ibid., § 

139). Por sua vez, Heidegger insistiu no caráter de revelação 
ou de descobrimento, recorrendo inclusive à etimologia da 
palavra grega. Assim, por um lado insistiu no nexo estreito 

entre o modo de ser da V. e o modo de ser do homem, ou ser-
aí, porquanto só ao homem a V. pode revelar-se e revela-se 
(Sein nnd Zeit, § 44). Por outro lado, insistiu na tese de que o 

lugar da V. não é o juízo, e que a V. não é uma revelação de 
caráter predicativo, mas consiste no ser descoberto do ser das 
coisas, ou das próprias coisas, e no ser descobridor do homem 

(Ibid., § 44 b; v. Vom Wesen cies Gntndes, I, trad. it., p. 20). 
Heidegger, porém, também ressaltou o fato de que cada 
descobrimento do ser, por ser parcial, também é um 

cobrimento dele; esse tema é recorrente sobretudo nos seus 
textos do segundo período. "O ser subtrai-se, ao mesmo tempo 
em que se revela, ao ente., está a concepção fenomenológica 

e existencialista. A fenomenologia é, segundo conceito próprio, 
um método que possibilita às essências manifestar-se ou 
revelar-se como tais”. (Abbagnano, 2007) 

  

A fenomenologia surge, de acordo com Bicudo & Esposito (1994), como uma 

oposição ao positivismo por realizar uma “explicação casual” para as coisas que 

ocorrem no meio visível e invisível ao redor do homem. 

O positivismo, segundo o autor, se apresentaria como uma concepção de 

ciência embasada unicamente por proposições cientificamente comprovadas e na 

lógica cartesiana. Contrapondo-se a esse pensamento filosófico, a fenomenologia 

infere a realidade de modo rigoroso, porém baseada na objetividade e neutralidade 

do pesquisador em relação ao objeto chave da pesquisa realizada. 

A fenomenologia se identifica com o rigor dos planos previamente 

estabelecidos do tipo de pesquisa social, onde se valoriza o emprego de métodos 

quantitativos para descrever e explicar (NEVES, 1996). 

O autor em sua pesquisa “Pesquisa qualitativa: características, usos e 

possibilidades” indica que um estudo qualitativo possui as seguintes características: 

 

- Ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador 
como instrumento fundamental; 
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- O caráter descritivo;  

- O significado que as pessoas dão as coisas e à sua vida 
como preocupação do investigador; e  
- Enfoque indutivo. 

  

Assim, a fenomenologia, para Abbagnano (2007), significaria a conceituação 

de um método de pesquisa. Que Neves (1996) identifica como qualitativa e 

caracterizada pela consciência do fenômeno. Desta forma, se identifica a 

fenomenologia como forma metodológica para este estudo de como ocorrerá a 

entrevista, uma vez que, procura-se analisar, descrever e compreender a atuação do 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista a partir da experiência de integrantes nas 

Operações em Áreas edificadas e por meio de revisão doutrinária nacional e 

estrangeira.  

 

2.3.4 Análise dos Dados 

 

 Através da tabulação das informações coletadas durante a revisão 

bibliográfica e das informações coletadas nas entrevistas com integrantes do Esqd C 

Pqdt se buscará uma análise do material adequado a este estudo.  

Se buscará perceber a repetição de fenômenos a fim de se realizar um 

entendimento de como ocorre a atuação do Esqd C Pqdt nas Operações em áreas 

edificadas e quais são as principais técnicas, táticas e procedimentos adotadas 

pelos militares desta Subunidade paraquedista e se existe alguma contribuição, por 

meio destas informações levantadas, para uma possível revisão da doutrina de 

atuação do Esqd nas Op áreas edificadas. 

Assim, analisando os discursos dos indivíduos se realizará uma tabulação de 

dados. Os dados tabulados serão divididos nas Funções de Combate dos Elementos 

de Poder de Combate terrestre e as percepções das entrevistas serão comparadas à 

Doutrina Militar vigente.  

Esta análise qualitativa possibilitará a compreensão do fenômeno estudado. E 

permitirá realizar, ao final da pesquisa, considerações e conclusões sobre a atuação 

do Esquadrão Paraquedista nas Operações em áreas edificadas.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura se faz necessária para o correto entendimento da 

natureza operacional da Tropa aeroterrestre do Brasil, sua identidade, seus 

símbolos, missões, atuações históricas e seu embasamento doutrinário. 

A partir da compreensão dos dados apresentados na revisão de literatura 

será possível iniciar a análise da atuação do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-

quedista nas operações em áreas edificadas e identificar suas técnicas, táticas e 

procedimentos para cumprir suas missões de forma eficaz e eficiente. 

 

3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1.1 A Brigada de Infantaria Paraquedista 

 

Sediada no bairro da Vila Militar, no Estado do Rio de Janeiro, a Brigada de 

Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt) é um conjunto operativo de Organizações 

Militares paraquedistas, administrativamente subordinada ao Comando Militar do 

Leste e de forma direta ao Comando de Operações Terrestres, as quais possuem 

como principais características a mobilidade e a flexibilidade, aliadas ao constante 

estado de prontidão. 

Seguindo os princípios da flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, 

elasticidade e sustentabilidade, a Bda Inf Pqdt possui uma estrutura organizacional 

que pode ser desdobrada em até três Força - Tarefa valor Batalhão de Infantaria 

Paraquedista. A Figura 1 ilustra a organização da Bda Inf Pqdt, os Batalhões de 

Infantaria e o Esquadrão de Cavalaria que juntos configuram a Função de Combate 

Movimento e Manobra. Além disso, a Figura 1 também representa as demais 

Organizações Militares que apoiam o combate. 
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Figura 01- Organograma da Bda Inf Pqdt 
Fonte: http://www.bdainfpqdt.eb.mil.br/2015-12-03-10-52-14.html, acesso em 24 de maio de 2021. 

 

Segundo a doutrina de emprego da Bda Inf Pqdt, esta Grande Unidade pode 

assaltar seus objetivos por meio de sua aptidão a desdobrar-se em qualquer região 

do Brasil gastando um pequeno período de tempo. 

As tropas paraquedistas, segundo a doutrina vigente, devem ser capazes de 

realizar e executar atividades e tarefas com objetivo de impor a vontade do Estado 

brasileiro por meio da força, pela manobra e pelo fogo por meio do aproveitamento 

do terreno, seja este com características da selva, caatinga, pantanal, serrado, ou no 

interior de localidades. 

 

“A Bda Inf Pqdt, por ter uma alta prioridade no emprego, é 

capaz de em 24 horas, estar em condições de ser empregada 
no cumprimento de missões, valendo-se de seus próprios 
recursos orgânicos e de meios adjudicados de uma Força 

Aérea de asa fixa ou asa móvel, podendo ser deslocada para 
qualquer Área de Interesse do escalão superior, dentro do 
território nacional ou no exterior. 

     (...) 

A obtenção e manutenção da Iniciativa são obtidas pela 
contínua aplicação do poder de combate contra os pontos 
fracos da defesa inimiga ou aqueles que melhor contribuem 

para o cumprimento da missão. O uso da Bda Inf Pqdt em sua 
missão clássica nega ao inimigo a oportunidade de reorganizar 
no terreno suas forças. Para tanto, faz-se necessário o 

apropriado ritmo operacional, fruto de um ciclo de tomada de 
decisão mais rápido do que o do oponente, quando desdobrado 
no terreno, de forma a quebrar a coesão tática do inimigo 

(Brasil, 2017).” 

 

http://www.bdainfpqdt.eb.mil.br/2015-12-03-10-52-14.html
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Segundo Valle (2019), as tropas paraquedistas gozam de grande prestígio 

perante a sociedade brasileira devido, principalmente, às características 

desenvolvidas no indivíduo por meio dos treinamentos físicos, dos treinamentos 

operacionais e devido o Ethos criado por meio dos símbolos: boina grená, boot 

marrom e brevet.  

Machado (2017) entende que as forças armadas no Brasil não conseguem 

realizar suas missões constitucionais de forma isolada, necessitam de uma interação 

com a população para a execução de seus objetivos de forma eficaz e eficiente. 

Desta interação social, o autor explicita que algumas características que diferenciam 

as tropas paraquedistas das demais tropas no Exército Brasileiro e o indivíduo que 

compõem este grupo são exacerbadas devido a interação social existente.  

Foucault (2014) em Vigiar e Punir descreve que os indivíduos que compõem 

Tropas especiais possuem características únicas que os unem sob uma mesma 

égide e os separam do restante do grupo. 

 

“O soldado é antes de tudo alguém que se reconhece de longe; 

que leva os sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas 
também de seu orgulho: seu corpo é o brasão de sua força e 
de sua valentia... segunda metade do século XVIII: o soldado 

tornou-se algo que se fabrica; de uma massa informe, de um 
corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa; corrigiram-se 
aos poucos as posturas; lentamente uma coação calculada 

percorre cada parte do corpo, se assenhoreia dele, dobra o 
conjunto, torna-o perpetuamente disponível, e se prolonga, em 
silêncio, no automatismo dos hábitos; em resumo, foi expulso o 

camponês e lhe foi dada a fisionomia de soldado (FOUCAULT, 
2014).” 

 

As tradições militares da Brigada de Infantaria Paraquedista (boina grená, 

boot marrom e o brevet) representam antropologicamente representações de 

passagens individuais por ritos únicos na Força Terrestre do Brasil. 

Este rito de passagem é o Curso Básico Paraquedista, realizado por todos 

os indivíduos, de soldado ao oficial mais antigo. Desta forma o salto e, por 

consequência, a aptidão da tropa ao movimento aerotransportado, é o grande 

diferencial desta Grande Unidade. 

 

3.1.2 O conflito no Séc XXI 

 

Em seu magistral trabalho On War, o filósofo militar prussiano Clausewitz 
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(1988) escreve: “A guerra é mais que um verdadeiro camaleão que adapta suas 

características ao caso dado”. Ele prossegue afirmando que “a guerra é uma notável 

trindade” composta de violência e ódio, acaso e probabilidade e considerações 

políticas, elementos que desenrolam a interação de pessoas, forças militares e 

governos. Esses fatores fazem parte da guerra desde o início da história registrada. 

Mesmo assim, como a guerra no século XXI se transforma em formas 

aparentemente desconhecidas que combinam forças regulares e irregulares nos 

mesmos campos de batalha, analistas de defesa (VISACRO¹,2018; RAMONET, 

2003; COLON, 2012; NUÑEZ,2015) têm postulado o surgimento de um novo tipo de 

guerra: a guerra híbrida. 

O termo tornou-se usual entre civis e militares, no entanto, como Clausewitz 

(1988) declarou, embora a guerra mude suas características em várias 

circunstâncias, de qualquer maneira que se manifeste, a guerra ainda é guerra. Uma 

continuação dos atos políticos através do uso da violência (CLAUSEWITZ, 1988). 

Pois como abordado por Bobbio (2000) somente a violência física é que diferencia a 

guerra de outras formas de exercício do poder do homem sobre o homem. 

De acordo com Fernandes (2016) a teoria da guerra híbrida, engloba uma 

combinação única de ameaças híbridas (Estados falhados e atores não-estatais, 

apoiados por Estados), que exploram uma combinação de desafios, empregando 

todas as formas de guerra e táticas, mais frequentemente em simultâneo. A guerra 

no século XXI foi e continuará sendo um complexo fenômeno que terá na 

necessidade militar de executar tudo o que for necessário para vencer a guerra e 

também tudo o que for necessário para não a perder (WALZER,2003), além disso, 

sua essência não vai mudar.  

As linhas de guerra no século XXI estão se tornando cada vez mais turvas. 

Os desafios de segurança incluem guerras estado/estado, conflitos de contra 

insurgência, guerras irregulares, terrorismo e combinações dos mesmos 

(RAMONET, 2003). 

Piccolli et al. (2016) afirmam que a superioridade militar convencional de 

alguns exércitos, pelo menos para o futuro imediato, forçará potenciais oponentes a 

desenvolver meios alternativos para alcançar seus objetivos. Cada vez mais, esses 

meios incluirão forças convencionais ou irregulares, ou híbridas, trabalhando em 

conjunto. 

Potenciais inimigos irão misturar várias abordagens à guerra para ajustá-las 
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às suas culturas estratégicas, legados históricos, realidades geográficas e 

significado. Visacro (2018) aborda que as guerras de quarta geração serão decididas 

nos níveis operacionais, estratégico, mental e moral ao invés dos níveis tático e 

físico. Assim, para combater tais inimigos, a superioridade tecnológica poderá ser 

útil, mas nem sempre insuficiente. Como as guerras no Iraque e no Afeganistão têm 

sublinhado (VISACRO, 2018), transformar as vitórias do campo de batalha em 

ganhos estratégicos de longo prazo, com a compreensão da história e da cultura é 

primordial para proteger as populações e lidar com as causas da violência na 

sociedade. 

Deste modo, os autores mostram que o principal desafio da guerra no século 

XXI são: a identificação do combatente, a atuação em áreas edificadas/ urbanizadas 

com o mínimo de de danos colaterais à população não- combatente, a opinião 

pública e a utilização de novas técnologias que inserem novos atores, como ONG, 

nas zonas de conflito. 

 

3.1.3 Exemplos históricos de atuação de tropas paraquedistas em áreas 

edificadas 

 

Considerando a necessidade de uma visão ampliada para confecção do 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, a análise da atuação do Esqd C Pqdt em 

Operações em Áreas Edificadas será precedida pelo estudo dos seguintes casos 

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

descritos abaixo: 

 

3.1.3.1 Batalha de Nuremberg 

 

No contexto do final da II Grande Guerra, como parte da última grande 

ofensiva aliada no teatro da Europa Ocidental, o Sétimo Exército dos EUA, em abril 

de 1945, abordou a cidade de Nuremberg. Este combate tornou-se um caso clássico 

dos problemas existentes na condução das operações em áreas edificadas 

(BROADWATER et al, 1984). 

Durante o avanço das tropas americanas partindo do Reno em direção à 

Nuremberg, as tropas Alemãs elaboraram um plano para defender a cidade e 
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arredores com divisões Panzer, no entanto, as forças americanas atacaram antes 

que o plano fosse concretizado (BROADWATER et al, 1984). 

A operação basicamente foi concebida com uma fase inicial de cerco 

seguida por um investimento que penetrou as posições defensivas da cidade. 

Durante as ações, as tropas de cavalaria foram incumbidas de garantir a segurança 

das operações através de bloqueios das vias de acesso. (BROADWATER et al, 

1984) 

A conquista da cidade revestiu-se de grande importância devido a sua 

importância para o partido nazista que a considerava um santuário, além disso a 

cidade configurava um importante nó rodoviário que ligava diversas regiões à 

Autoban direcionada à Berlim. (BROADWATER et al, 1984) 

A forma de manobra do ataque principal foi caracterizada por uma 

penetração, considerada a forma de ataque mais útil frente a uma posição defensiva 

organizada, atacando o ponto mais fraco do inimigo, facilitada pela dificuldade do 

inimigo em reforçar a defesa da cidade (BRASIL, 2018). 

 

3.1.3.2 Operação Al Fajr 

 

A Operação Al Fajr, aconteceu o contexto da Guerra do Iraque, após a 

queda de Saddam Husseim. Após a conquista de Bagdá que ocorrera em 2003, 

Fallujah tornara-se uma das áreas mais violentas do Iraque principalmente por conta 

dos ataques e protestos perpetrados por rebeldes sunitas contra forças americanas, 

agentes do governo recém-empossado e líderes locais. A cidade havia se tornado 

também base para os rebeldes atacarem outras áreas como Bagdá (GOTT, 2006). 

A 82nd Airborne Division foi uma das primeiras tropas a receber a 

responsabilidade de controlar a região da cidade de Fallujah, que foi ocupado por 

rodízio de tropas durante um longo período. Após diversos incidentes na região 

envolvendo protestos de rebeldes contra a presença da Coalisão e até mesmo 

algumas emboscadas, houve uma grande batalha em novembro de 2004 (GOTT, 

2006). 

Durante o avanço e conquista da localidade, tropas de cavalaria realizaram 

operações de reconhecimento e segurança. A operação foi marcada pela 

preocupação com o emprego da letalidade seletiva, tendo em vista a grande 

quantidade de locais religiosos e outros protegidos pelo direito internacional, além da 
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presença de população civil, apesar de não ter sido possível evitar todos os danos 

colaterais (GOTT, 2006). 

O emprego da cavalaria nessa operação caracterizou a necessidade de 

lançamento de tropas com a missão de reconhecimento e vigilância para 

proporcionar observação, apoio ao comando e controle avaliação de áreas e pontos 

de passagem garantindo a segurança da força encarregada da ação principal 

(BRASIL, 2018). 

 

3.1.3.3 Pacificação de Favelas: Complexo da Maré 2014 

 

O Complexo da Maré é considerado o maior complexo de favelas do Estado 

do Rio de Janeiro. Possui 15 comunidades e uma população de 140.000 pessoas o 

que equivale a aproximadamente a população de uma pequena cidade.  

Em 2014 após uma série de diversos ataques às Bases das Unidades de 

polícia pacificadora e mortes de policiais militares devido a estes ataques o governo 

federal resolveu empregar tropas federais com o intuito de frear a escalada da 

violência que se instalava nesta localidade carioca. 

 

 

Figura 02- Área de pacificação da Maré 
Fonte: Escoto, 2016. Military Review 

 

De acordo com Escoto (2016) a pacificação do Complexo da Maré foi 

planejada de forma a se evitar o dano colateral e combate as Organizações 
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Criminosas que oprimem a população local em amplo espectro, tendo grande ênfase 

as atividades e tarefas da função de combate Inteligência, Proteção e Manobra. 

Dentro das atividades da função de combate Movimento e Manobra o 

planejamento das operações interagências e operações em áreas edificadas foram 

essenciais para se cumprir a intenção do comandante da Brigada de Infantaria 

Paraquedista que de acordo com Escoto (2016) era explorar ao máximo a 

inteligência, operações especiais, operações de informação, a ofensiva, a surpresa e 

a massa com o intuito de se estabelecer pontos fortes para a conquista e 

manutenção da localidade. 

O apoio da população foi considerado como o centro de gravidade da 

operação o que fez com que o fator da decisão considerações civis fosse de 

altíssima prioridade durante as ações desenvolvidas.  

A Brigada de Infantaria Paraquedista atuou na sua Zona de Ação com três 

Forças Tarefas: FT Velame, FT Santos Dumont e FT Afonsos.  

Estas FT são formadas basicamente com o núcleo de um Batalhão de 

Infantaria Paraquedista (25º, 26º ou 27º BI Pqdt) mais 1 Pel C Pqdt e apoio de 

Artilharia de Campanha, Engenharia de Combate e Apoio Logístico. Porém durante 

a pacificação do Complexo da Maré o comandante da Bda Inf Pqdt resolveu 

empregar o 1º Esqd C Pqdt em reserva da F Pac, com a missão de patrulhar toda a 

área de operação e se manter em condições de reforçar, contra-atacar ou substituir 

elementos em 1º escalão. 

Nestas operações a tropa de Cavalaria Paraquedista foi um importante vetor 

com capacidade de pronta resposta por ser uma tropa apta a atuar em todos os 

setores com adequado conhecimento do terreno físico e humano da operação 

(ESCOTO, 2016). 

 

O 1º Esqd C Pqdt utilizou-se de motocicletas trail, guarnecidas 
por motorista e atirador equipado com câmeras táticas tipo Go 

Pro, aumentou significativamente a mobilidade e a capacidade 
de reconhecimento num ambiente urbano com predominância 
de becos e vielas. (ESCOTO, 2016). 

 



39 
 

Imagem 01 – 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista na Maré  
Fonte: Escoto, 2016. Military Review 2016. 

 

Como reflexo da operação foi possível concluir segundo Escoto (2016) que 

se o 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista estivesse sido empregado embarcado 

em suas viaturas blindadas, que são previstas durante as operações. Isto 

aumentaria o poder relativo de combate da Brigada de Infantaria Paraquedista. 

 

3.1.3.4 Intervenção Federal no Rio de Janeiro (fevereiro de 2018) 

 

Em 16 de fevereiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, por meio do Decreto 

Nr 9.288, o então Presidente da República Michel Temer resolveu realizar uma 

intervenção federal na área de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro a fim 

de minimizar a atuação de organizações criminosas nas diversas regiões 

fluminenses. 

O General de Exército Walter Souza Braga Netto, então Comandante Militar do 

Leste, foi nomeado interventor federal e estruturou, por meio de atuação de tropas 

do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira com a 

intenção de devolver a operacionalidade as forças de segurança estaduais e 

estabilizar regiões com incidência de organizações criminosas. 
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De acordo com Valle (2019) a Brigada de Infantaria Paraquedista realizou as 

seguintes atividades: Operações de cerco, remoção de obstáculos, operações de 

patrulhas, entre outras.  

O autor ainda aborda que as peças de manobra da Brigada de Infantaria 

Paraquedista, como as de Infantaria (25ºBI Pqdt, 26ºBI Pqdt e 27º BI Pqdt) e de 

Cavalaria (1º Esqd C Pqdt), atuaram com a finalidade de apoiar a missão da Bda e 

executaram as missões, em ritmo continuado, em 4 fases.  

1ªFase - Adestramento e instrução preparatória para o tipo de operação a 

ser realizada;  

2ªFase - Recebimento da ordem, aquartelamento da tropa, emissão de 

ordens aos elementos subordinados e preparação dos materiais de emprego militar; 

3ªFase - Execução da missão propriamente dita; e 

4ªFase - regresso para as OM, manutenção e devolução dos materiais. 

Devido a característica volátil dos contextos situacionais e dos conflitos no 

século XXI as tropas da Bda Inf Pqdt atuaram praticamente em todo o período de 

tempo em áreas edificadas, e foi necessário manter o foco nos princípios de guerra 

Massa e Segurança a fim de cumprir as diversas operações apresentadas. 

Por fim, Valle (2019) indica que ao término das missões, a Bda Inf Pqdt 

contribuiu de forma significativa para a diminuição dos índices de criminalidade no 

Estado do Rio de Janeiro e para a restauração da ordem Pública neste Estado.   

 Do estudo destes quatro casos históricos, 2 estrangeiros e 2 nacionais, 

percebe-se que após o movimento aeroterrestre, normalmente as tropas de natureza 

de Cavalaria ou com missões de reconhecimento/ segurança a qual se assemelha 

com a missão da Arma de Cavalaria do Exército Brasileiro, desenvolveram operação 

em área edificada com o intuito de desenvolver missões de Inteligência, 

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA). Estas missões são 

fundamentais para o planejamento oportuno do escalão superior, 

consequentemente, para o emprego eficaz da tropa, bem como para sua segurança, 

que poderá ocupar, conquistar ou manter localidade. 

Inseridos nas Operações em Área Edificada dos exemplos supracitados, as 

tropas de cavalaria apresentaram os Princípios de Guerra Segurança e Ofensiva na 

Operação Al Fajr na Batalha de Nuremberg.  

De acordo com o manual EB20-MF-10.102 o princípio de guerra Ofensiva é 

caracterizado por: 



41 
 

 

“levar a ação bélica a ação bélica ao inimigo, de forma a se 
obter e manter a iniciativa das ações, estabelecer o ritmo das 

operações, determinar o curso do combate e, assim, impor sua 
vontade. A ação ofensiva é necessária para obterem-se 
resultados decisivos, bem como para manter a liberdade de 

ação. É inspirada na audácia, fortalecendo o espírito de corpo e 
motivando o combatente (EB20-MF-10.102).” 

 

Enquanto o Princípio de Guerra Segurança: 

 

“consiste nas medidas essenciais à liberdade de ação e à 
preservação do poder de combate necessário ao emprego 
eficiente da F Ter, tendo por finalidades: negar ao inimigo o uso 

da surpresa e do monitoramento; impedir que ele interfira de 
modo decisivo em nossas operações; e restringir-lhe a 
liberdade de ação nos ataques a pontos sensíveis do nosso 

território ou de nossas forças (EB20-MF-10.102).” 

 

Uma vez que ao buscar a informação sobre o inimigo a tropa impunha um 

ritmo de combate e com o nível de proteção proporcionado pelas frações de 

cavalaria cobrindo o restante do movimento era negado o uso da surpresa e do 

monitoramento pelo inimigo. 

Fornecer ao escalão superior informações precisas do Espaço de Batalha, 

conforme o manual EB20-MF-10.107, Inteligência Militar Terrestre, propicia a 

consciência situacional a todos os comandantes em seus diversos níveis 

hierárquicos. 

Neste contexto, Mobbs (2016) em seu artigo “O emprego do Regimento de 

Reconhecimento durante a Operação Conjunta de Entrada Forçada”  aborda a 

importância da tropa aeroterrestre numa missão contínua de reconhecer para 

informar e manter o domínio das informações do campo de batalha embasado num 

reconhecimento sincronizado da tropa aeroterrestre (que se assemelha à missão do 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista) e a importância do elemento humano no 

terreno para processar o dado e informar de forma precisa o escalão superior, o que 

muitas das vezes pode ser dificultoso para uma Aeronave Remotamente Pilotada 

(ARP) ou um Radar de Vigilância Terrestre no contexto de uma tropa 

aerotransportada.  

 O artigo de Mobbs (2016) caracteriza que ainda na segunda década do 

século XXI, os mesmos fundamentos basilares das tropas leves e mecanizadas 

aerotransportadas voltadas para um rápido e eficaz reconhecimento, vigilância e 
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segurança exemplificados nos contextos históricos da Batalha de de Nuremberg e 

da Operação Al Fair do século XX devem ser compreendidos a fim de manter a 

capacidade aeroterrestre de avançar sobre o território inimigo de forma segura e ao 

mesmo tempo mantendo sua característica ofensiva. 

 

3.2 REVISÃO DOUTRINÁRIA 

 

Em relação aos Manuais da Força Terrestre Brasileiras, as seguintes 

documentações orientaram a execução desta pesquisa. 

Em manuais de 1º nível, elencou-se como manuais de fundamentos úteis o 

EB-MF – 10.102 Doutrina Militar Terrestre (2019) e o EB20-MF-03.109 Glossário de 

Termos e Expressões para Uso no Exército (2018). 

No 2º nível podem ser destacados o EB70-MC-10.223 Operações (2017), o 

EB70-MC-10.217 - Operações Aeroterrestres (2017), EB 70-MC-10.222 – Cavalaria 

nas Operações (2018), EB20-MC-10.215 (Operações de dissimulação) e o EB70-

MC-10.303 (Operações em áreas edificadas). 

Em 3º nível, servem como referência o novo o EB 70-MC-10.309 – Brigada 

de Cavalaria Mecanizada (2019), EB 70-MC-10.354 – Regimento de Cavalaria 

Mecanizado (2020), o C 2-36 – Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (1982) e a IP 2-

33 – Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (1994). 

 

3.2.1 A Doutrina Militar Terrestre 

  

A Doutrina aeroterrestre brasileira vigente é orientada pelo manual EB-MF – 

10.102 Doutrina Militar Terrestre (2019), pelo manual EB70-MC-10.223 Operações 

e, principalmente, pelo manual EB70-MC-10.217 Operações Aeroterrestres.  

A Doutrina Militar Terrestre Vigente entende que a fim de enfrentar os 

desafios dos ambientes operacionais e os conflitos as forças militares devem 

entender que alguns fatores podem afetar os conflitos.  

Estes fatores são, conforme EB-MF-10.102, a dimensão humana, o combate 

em áreas edificadas, a informação, o caráter difuso das ameaças, o ambiente 

interagências, as novas tecnologias e sua proliferação, o espaço cibernético e o 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA). 
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Deste modo, a Força Terrestre deve ser dotada de competências e 

capacidades que permitem o emprego com letalidade seletiva, proteção da tropa, 

aquisição e manutenção de superioridade de informações, constante consciência 

situacional, digitalização do campo de batalha, realização de operações de 

informação e a aproximação dos níveis de planejamento e da condução das 

operações. 

Logo, entende-se que a fim de ocorrer o emprego de tropas nesse complexo 

ambiente operacional apresentado no início do século XXI, a adaptabilidade é uma 

das características que devem ser apresentadas pelos indivíduos e a modularidade 

e flexibilidade das frações operacionais. 

Assim, a geração de forças no Exército Brasileiro é planejada por meio de 

capacidades. E conforme prescrição doutrinária, a capacidade é o resultado da 

Doutrina de Emprego, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura.  

Isto permite que os elementos de emprego da Força Terrestre, e no contexto 

deste estudo as tropas aeroterrestres, tenham as seguintes características: 

- Flexibilidade: Permite que o comandante reorganize suas frações e 

elementos de combate em estruturas provisórias, como Forças Tarefas, pelotões 

provisórios etc. 

 

Característica de uma força que dispõe de estruturas com 

mínima rigidez preestabelecida, o que possibilita sua 
adequação às especificidades de cada situação de emprego 
considerado os fatores da decisão (BRASIL, 2014). 

 

- Adaptabilidade: Permite o ajuste de localização, valor e natureza das 

tropas frente à evolução do ambiente de combate. 

 

Possibilita uma rápida adaptação às mudanças nas 

condicionantes que determinam a seleção e a forma como os 
meios serão empregados, em qualquer faixa do espectro do 
conflito, nas situações de guerra e de não guerra (BRASIL, 

2014). 
 

- Modularidade: Permite que uma fração receba o comando de módulos 

mínimos que possa ampliar seu poder relativo de combate. 

 

Também se refere à divisão de um sistema em componentes, 
denominados módulos, que são nomeados separadamente e 
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que guardam características comuns, podendo operar de forma 

independente em relação a esse sistema. 
A modularidade está diretamente relacionada ao conceito de 
elasticidade. Ela faculta aos comandantes adotar estruturas 

“sob medida” para cada situação de emprego (BRASIL, 2014). 

- Elasticidade:  

Característica de uma força que, dispondo de adequadas 
estruturas de Comando e Controle e de Logística, lhe permite 
variar o poder de combate pelo acréscimo ou supressão de 

estruturas, com oportunidade (BRASIL, 2014). 
 

- Sustentabilidade: é a característica que permite que uma tropa dure na 

ação, pelo prazo que for necessário.  

 

O termo também é aplicado no processo de obtenção de 
determinada capacidade operativa, para referir-se ao estudo do 

impacto que a solução adotada trará para o EB ao longo dos 
anos (ou seja, pelo período antevisto como o ciclo de vida 
dessa capacidade). Está diretamente relacionado ao conjunto 

de fatores DOAMEPI (BRASIL, 2014). 
 

É válido ressaltar que a Doutrina Militar Terrestre visa o cumprimento de 

suas atividades e tarefas por meio da estratégia Militar e fundamentada pelos 

princípios de guerra. Os princípios de guerra relacionados são: Objetivo, Ofensiva, 

Simplicidade, Surpresa, Segurança, Economia de Meios, Massa, Manobra, Moral, 

Exploração, Prontidão, Unidade de Comando e Legitimidade. 

A partir dos pressupostos doutrinários vigentes, o manual EB70-MC-10.223, 

Operações, orienta a execuções de operações pelas diversas tropas do Exército 

Brasileiro. Conforme Brasil (2017), as operações são divididas em dois grandes 

grupos funcionais: Operações básicas e Operações complementares, existindo 

ainda ações comuns a todas as operações, ou seja, atividades que 

independentemente do tipo ou forma de operação pode ser executado a fim de 

permitir o êxito da atividade. 

As operações básicas são as operações ofensivas, defensivas e as 

operações de cooperação e coordenação com agências. 

As operações complementares são as operações executadas dentro do 

contexto das operações comuns e incluem as seguintes operações: aeromóvel, 

aeroterrestre, de segurança, contra forças irregulares, de dissimulação, de 

informação, especiais, de busca, combate e salvamento, evacuação de não 

combatentes, de junção, de interdição, de transposição de curso d’água, anfíbia, 

ribeirinha, contra desembarque anfíbio, de abertura de brecha e em área edificada. 
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3.2.1.1 As operações aeroterrestres 

 

A operação aeroterrestre é um tipo de operação complementar que envolve, 

conforme Brasil (2017), o movimento aéreo e a introdução de forças de combate e 

de seus respectivos apoios em uma área de objetivos. 

É importante salientar que o movimento aéreo de pessoal e material sem 

uma intenção de utilização operacional da tropa não é considerado como operação 

aeroterrestre. As forças que constituem as operações aeroterrestres são: a força de 

superfície e elementos da aviação.  

As Unidades Paraquedistas são preparadas e organizadas com a intenção 

de estarem fundamentadas com o princípio de guerra Prontidão, prontas para 

executarem operações aeroterrestres para conquistar e manter objetivos ou atuar 

sobre alvos específicos (BRASIL, 2017). 

São características das operações aeroterrestres: ação conjunta, 

flexibilidade, modularidade, complexidade, planejamento integrado com forças de 

junção, seletividade, agressividade e sustentabilidade. 

As operações aeroterrestres asseguram vantagem tanto operacional, para a 

campanha do comando conjunto, quanto tática, para o maior nível de comando 

terrestre presente no Teatro de Operações. Os tipos de operações aeroterrestres 

são o Assalto aeroterrestre e a incursão aeroterrestre. 

O manual de campanha EB70-MC-10.217 indica que com a intenção de 

sustentar o conflito por mais de 72 horas, as tropas aeroterrestres precisam de 

meios adicionais de apoio logístico e de apoio ao combate. 

A figura 03 exemplifica a coordenação dos espaços operativos de uma Força 

Aeroterrestre. 
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Figura 03 - Coordenação dos espaços operativos de uma F Aet 
Fonte: Eb70-MC-10.217, Brasil- 2017. 
 

Desta maneira, a figura 03 pode ilustrar as fases da execução da missão 

aeroterrestre. O Movimento aerotransportado, o salto, a segurança da área com a 

finalidade de liberar o corredor aéreo para futuro apoio logístico. 

Este estudo passa então a realizar um apanhado das possibilidades da 

execução de operações do Esqd C Pqdt em áreas edificadas em prol da Bda Inf 

Pqdt durante a fase de segurança.  

Para isso, conforme doutrina vigente, são condições de execução: 

 

a) Seleção de objetivos que sejam fracamente guarnecidos ou 

não defendidos, compatíveis com o escalão empregado e 
localizados em profundidade, de forma a justificar o emprego 
de forças aeroterrestres. 

b) Trabalho prévio de inteligência e de contrainteligência. 
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c) Programa de aclimatação das tropas para operações em 

ambientes com características especiais, quando for o caso.  
d) Realização de ensaios em regiões com características 
semelhantes à região dos objetivos. 

e) Sigilo até o seu desencadeamento, contribuindo para a 
obtenção da surpresa. 
f) Disponibilidade de meios aéreos para proporcionar apoio de 

fogo (Ap F) e apoio logístico (Ap Log) na área dos objetivos. 
g) Existência de regiões alternativas para o lançamento aéreo 
e/ou pouso de aeronaves. 

h) Para as operações que exijam a manutenção dos objetivos 
conquistados: - existência de pista de pouso no interior da C 
Pnt Ae ou na área de objetivos, a fim de favorecer a rápida 

expansão do poder de combate empregado no assalto inicial, 
bem como das atividades logísticas; e - terreno favorável à 
defesa. 

i) Inexistência de tropas blindadas ou mecanizadas inimigas 
nas proximidades da área dos objetivos, em razão da grande 
vulnerabilidade da tropa aeroterrestre durante a reorganização, 

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

 

3.2.1.2 As operações em área edificada  
 

As operações em área edificadas compõem uma operação complementar as 

operações básicas executadas no amplo espectro. 

Este tipo de operação possui sua função exacerbada devido a urbanização 

desordenada que ocorre em grande parte do globo terrestre e principalmente no 

Brasil. Uma vez que Organizações Criminosas e combatentes irregulares podem se 

valer do anonimato oferecido pelas localidades densamente povoadas a fim de 

causar danos colaterais nas tropas em operação. 

De acordo com o manual EB70-MC-10.303 (2018): 

 

Operações em área edificada- está listada entre as operações 

complementares e tem como propósito obter e manter o 
controle, total ou parcial, de uma área edificada ou negá-la ao 
inimigo. O ambiente edificado pode ser urbanizado e contar 

com a presença de não combatentes ou evacuados. As áreas 
onde há fortificações de alvenaria construídas para fins 
militares (proteção) se enquadram no conceito de área 

edificada (brasil, 2018). 

 

Eickhoff (2006) em seu estudo sobre a doutrina vigente do uso de blindados 

em operações em áreas edificadas entende que: 

 

Operações em área edificada podem ser definidas como todas 

as ações militares que são planejadas e conduzidas em um 
terreno complexo, onde as construções feitas pelo homem 
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afetam taticamente o comandante de uma tropa. Tais 

operações são conduzidas para obter vantagens táticas ou 
estratégicas, cuja a posse ou controle propiciam vantagens ao 
inimigo. Grandes áreas urbanas representam poder e riqueza 

de um país, através de suas indústrias, meios de transporte, 
instituições econômicas e políticas e centros culturais. A 
captura ou ainda, não permitir a captura destes centros, pode 

trazer vantagens psicológicas decisivas que determinam o 
sucesso ou fracasso do conflito. Vilas e pequenas cidades são 
ocupadas devido à proximidade de vias de acesso e linhas de 

comunicação (Eickhoff ,2006). 
 

 
Figura 04- Possíveis locais de atuação no combate em área edificada 

Fonte: Eickhoff, 2006. 

 

Este mesmo autor durante sua pesquisa Forças Blindadas em áreas 

edificadas – operações urbanas chegou à conclusão que os efeitos psicológicos das 

viaturas blindadas, a proteção blindada contra minas, fragmentos e pequenas armas 

possibilitam grande vantagem a tropa que possui e mantém tais capacidades táticas. 

Além disso, a capacidade de deslocar fuzileiros embarcados nas viaturas possibilita 

uma vantagem pela mobilidade de buscar um objetivo de forma tempestiva contra o 

inimigo ou força adversa.  

Já o manual de operações em áreas edificadas, entende que devido a 

característica das áreas edificadas de limitada observação e ações aproximadas e 

com o intuito de prover segurança, simplicidade nas ações e controle operacional é 
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imprescindível o emprego de pequenas frações, haja vista as características deste 

ambiente operacional. Ou seja, infere-se que o uso do GC, comandado por um 3º 

Sargento é mais recomendado do que o uso centralizado de um pelotão. Além disso, 

o armamento de cano curto e calibre proporcional também é preferível. 

Para se alcançar um alto nível de eficiência e eficácia nesta operação 

complementar, é preciso o treinamento intenso das técnicas, táticas e procedimentos 

inerentes ao correto comportamento do indivíduo dentro das áreas edificadas a fim 

de se atender preceitos dos fatores da decisão inimigo, terreno e considerações 

civis. 

Devido preceitos doutrinários, são ações básicas a serem executadas nas 

operações em área edificada: máximo esforço de busca de informações e de 

operações de informação; ações dissuasivas, como isolamento, vasculhamento, 

interdição da área edificada, negociação e manutenção da ordem na zona de 

operação; apoio à população; operações psicológicas; atividades de comunicação 

social, como cooperação civil-militar. 

Os pontos capitais da operação em área edificada são os objetivos que se 

caracterizam pelos acidentes capitais que permitem controlar e dominar vias de 

acesso, infraestruturas estratégicas e pontos fortes.  

Matos (2011), por meio de seu estudo na monografia Combate urbano: 

realidade creciente en los conflictos belicos indicou as seguintes peculiaridades do 

combate urbano/ áreas edificadas: 

 

Combate urbano 

Observação limitada Dificuldade nas comunicações Considerações civis e danos 

colaterais 

Campos de tiro reduzidos Logística diferenciada Redução da eficiência dos 

fogos indiretos disponíveis 

Dificuldade de comando e 

controle 

Maior vias de acesso e 

obstáculos 

Lentidão nas operações 

Dificuldade de localizar o 

inimigo 

Intenso combate aproximado Descentralização das ações 

Canalização do movimento Necessidade de segurança em 

todas as direções 

Influência da mídia 

Tabela 1- Peculiaridades do combate urbano 
Fonte: Matos (2011). 
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Devido à análise das peculiaridades e características das operações em 

área edificadas o Manual FM 3-06 Operações em Áreas Urbanas do Exército dos 

Estados Unidos da América orienta que: 

“As características e natureza do combate urbano afetam 

diretamente o emprego do armamento e seus resultados. Cabe 
aos comandantes em todos os níveis considerar os diversos 
fatores, para um emprego mais eficaz de suas armas.

1
” 

 

Enquanto o manual EB70-MC-10.303 diz que: 

 

Os comandantes devem dar especial atenção à velocidade 
de progressão, à precisão dos fogos nos disparos e à redução 
ao mínimo de combate corpo a corpo com o inimigo. Ao mesmo 

tempo, deve-se buscar anular, ou minorar ao máximo, as ações 
dos caçadores, de lançadores de granadas e das armadilhas 
lançadas pelo inimigo. (...) Nesse tipo de operação, as 

munições das armas individuais e das coletivas portáteis 
(inclusive canhões sem recuo) possuem elevado perfil de 
consumo, devido ao ambiente operacional caracterizado por 

confrontos a curta distância (combate em ambientes 
confinados); às restrições aos campos de observação e de tiro 
e aos constantes engajamentos (BRASIL², 2018). 

 

Deste modo nas operações em áreas edificadas, a doutrina vigente orienta 

que sempre que possível, a execução das atividades e tarefas devem ser apoiadas 

por viaturas blindadas, integrando proteção blindada, apoio de fogo pelo armamento 

orgânico dos blindados e condições de reforço imediato.  Muito embora os Carros de 

Combate possuam limitações este apoio em áreas edificadas pode ser executado 

por Viaturas Blindadas de Transporte Pessoal. 

 

 

Figura 05- VBC-CC em ambiente edificado- limitações 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados do Exército Brasileiro. 

                                                 
1
 FM 3-06 Operações em Áreas Urbanas do Exército dos Estados Unidos da América, tradução livre do autor. 
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E em relação ao armamento individual, a doutrina vigente entende que o 

fuzileiro se vale do armamento anticarro para suprir o apoio de Viaturas Blindadas de 

Cavalaria – Carros de Combate, os quais têm seus empregos dificultados pelas 

características do ambiente edificado. 

 

FIGURA 06 – Possibilidade de emprego de mísseis anticarro em desempenho semelhante ao canhão 
CC 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados do Exército Brasileiro.  

 

 A prescrição doutrinária vigente ainda coloca que o emprego de caçadores 

deve ser priorizado a fim de se ampliar a consciência situacional dos comandantes 

por meio de atividade de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de 

Alvos (IRVA), a capacidade de fogos seletivos contra alvos compensadores e 

condução dos fogos indiretos no interior das áreas edificadas. 

 

3.2.1.3 As operações em áreas edificadas na Doutrina dos Estados Unidos da 

América 

 

 Os Estados Unidos da América têm aumentado a importância do estudo 

acadêmico e do treinamento operacional nas chamadas “Urban Operations” que 

traduzido de forma literal seriam as “operações urbanas” que se levando em 

consideração as características desempenhadas pode se inferir que se assemelha à 

operação complementar em área edificada no Brasil.  
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O Exército Estadunidense divide suas operações normalmente executadas 

como as operações ofensivas, defensivas, de estabilização e de suporte, 

empregando Forças Tarefas com Companhias de Infantaria como núcleo duro. 

 

The Infantry company normally conducts offensive, defensive, 
stability, and support (ODSS) operations as part of a task force 
(TF). These operations comprise the spectrum of UO that the 

Infantry company must be prepared to conduct. In some cases, 
companies may conduct stability and support operations 
independently. Infantry companies must plan and be prepared 

to conduct combat operations at all times. UO are routinely 
conducted against enemy forces that may be mixed in among 
civilians or where the civilian population density is high. 

Therefore, the ROE is often more restrictive than for other 
mission environments. How Infantry companies prepare for and 
execute ODSS operations is determined by the factors of 

METT-TC (mission, enemy, terrain, time and troops available, 
and civil considerations). (The ROE has significant importance 
within the mission and civil portions of METT-TC 

considerations.)
2
 

 

 

Este país, como o Brasil, compreende que o espaço de batalha em áreas 

edificadas deve ser visualizado de forma tridimensional, uma vez que o espaço de 

batalha urbano inclui o espaço aéreo, a superfície (casas, prédios etc.) e o 

subterrâneo. 

Não obstante, o manual FM 3-06 Urban Operations realiza um grande 

apanhado sobre as regras de engajamento3 nas operações em área edificada.  

 

Companies will always be faced with adhering to ROE of some 

kind. ROE have a significant impact on how missions are 
executed during UO. They must provide clear guidance to 
soldiers about when and how to employ force to accomplish the 

mission and to defend themselves. The ROE will be much more 

                                                 
2
 A companhia de infantaria normalmente conduz operações ofensivas, defensivas, de estabilidade e 

suporte (ODSS) como parte de uma força-tarefa (TF). Essas operações abrangem o espectro de 
operações urbanas que a companhia de Infantaria deve estar preparada para conduzir. Em alguns 

casos, as Cia podem conduzir operações de estabilidade e suporte de forma independente. As 
companhias de infantaria devem planejar e estar preparadas para conduzir operações de combate 
em todos os momentos. As operações urbanas são conduzidas rotineiramente contra forças inimigas 

que podem estar misturadas entre civis ou onde a densidade da população civil é alta. Portanto, as 
Regras de Engajamento são frequentemente mais restritivas do que para outros ambientes de 
missão. A maneira como as Cia de infantaria se preparam e executam as operações ODSS é 

determinada pelos fatores do METT-TC (missão, inimigo, terreno, tempo e tropas disponíveis e 
considerações civis). (O ROE tem importância significativa dentro da missão e partes civis das 
considerações METT-TC.) (Tradução livre do Autor). 
3
 Rules of Engagement- Rules of Engagement (ROE) are the commanders' tools for regulating the use 

of force, making them a. cornerstone of the Operational Law discipline. The legal sources that provide 
the foundation for ROE are complex. and include customary and treaty law principles from the laws of 

war (BERGER, 2004). 
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restrictive under certain conditions of UO than under others. For 

example, a particular mission might require ROE that limit the 
use of indirect fire weapons. On the other hand, a mission to 
clear a building may require ROE that authorize force to clear 

rooms, and include authoritative guidance concerning measures 
to protect noncombatants, breach obstacles, and react to 
snipers

4
.  

 
 

De acordo com a doutrina estadunidense, durante as operações em áreas 

edificadas as tropas buscam isolar um objetivo urbano a fim de prevenir o reforço, o 

contra- ataque ou substituição de tropas em 1º escalão. A Companhia de Infantaria 

pode dar suporte as missões de um batalhão ao realizar ataque com rápidos 

movimentos para surpreender o inimigo e conquistar um objetivo delimitado.  

As Companhias de Infantaria normalmente buscam isolar o objetivo para 

conquistá-lo porém também é possível que, em operações urbanas, estas tropas 

usem as infiltrações táticas a fim de isolar e possibilitar um avanço e consequente 

conquista com poucas baixas de efetivo. 

 

Infantry companies isolate an urban objective to prevent 
reinforcement of, or a counterattack against, the objective and 
to kill or capture any withdrawing enemy forces. When planning 

the isolation, commanders must consider three-dimensional and 
in-depth isolation of the objective (front, flanks, rear, upper 
stories, rooftops, and subsurface). All available direct and 

indirect fire weapons, to include attack helicopters and CAS, 
should be employed, consistent with the ROE. Isolating the 
objective is a key factor in facilitating the assault and preventing 

casualties. The company may perform this mission as the 
support element for a battalion operation, or it may assign the 
task to its own internal support element for a company attack. In 

certain situations, Infantry companies may be required to isolate 
an objective or an area for special operations forces or for 
stability/support operations. When possible, the objective 

should be isolated using stealth and or rapid movement in order 
to surprise the enemy. Depending on the tactical situation, 
Infantry companies may use infiltration in order to isolate the 

objective. Likely tasks include, but are not limited to, the ones 
described below. 
Note: Combat experience and recent rotations at the CTCs 

have shown that many casualties can be sustained when 
moving between buildings, down streets, and through open 

                                                 
4
 As Cia sempre terão que aderir a algum tipo de Regra de Engajamento. As Regras de Engajamento 

têm um impacto significativo sobre como as missões são executadas durante UO. Eles devem 
fornecer orientações claras aos soldados sobre quando e como empregar a força para cumprir a 
missão e se defender. O ROE será muito mais restritivo sob certas condições de UO do que sob 

outras. Por exemplo, uma missão específica pode exigir ROE que limitam o uso de armas de fogo 
indireto. Por outro lado, uma missão para limpar um edifício pode exigir ROE que autorize a força a 
limpar salas e inclua orientações oficiais sobre medidas para proteger não-combatentes, violar 

obstáculos e reagir a atiradores (Tradução livre do Autor).  
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areas in order to gain entry into a building either to gain a 

foothold or to clear it. One of the purposes of isolation at the 
company level must be to dominate the outside area that leads 
to the point of entry in order to allow assaulting troops to enter 

the building without receiving effective fire from the enemy. This 
is accomplished by the effective use of direct and indirect fires, 
obscurants, maintaining situational understanding, and 

exercising tactical patience prior to movement
5
. 

 

As tropas normalmente, durante as operações ofensivas, atacam bloco a 

bloco ou por meio de grupos de edifícios. Meios de corrdenação e controle são 

pontos-controle, limites, pontos-limite (Direct Fire Weapons). 

Nas operações defensivas, a fim de se manter o controle da área edificada 

as ações de manobra, segurança e reconhecimento, utilizando-se de meios de 

observação, pontos fortes e a organização do terreno, são executadas com a 

intenção de causar pesadas degradações ao poder de combate inimigo 

neutralizando ou destruindo a força atacante. 

 

 
 

                                                 
5
 Tradução livre do Autor: As companhias de infantaria isolam um objetivo urbano para evitar o 

reforço ou contra-ataque do objetivo e para destruir ou capturar quaisquer forças inimigas em retirada. 
Ao planejar o isolamento, os comandantes devem considerar o isolamento tridimensional e profundo 
do objetivo (frente, flancos, retaguarda, andares superiores, telhados e subsuperfície). Todas as 

armas de fogo diretas e indiretas disponíveis, incluindo helicópteros de ataque e CAS, devem ser 
empregadas, de acordo com as ROE. Isolar o objetivo é um fator chave para facilitar o ataque e 
prevenir baixas. A empresa pode executar esta missão como elemento de apoio para uma operação 

de batalhão, ou pode atribuir a tarefa ao seu próprio elemento de apoio interno para um ataque da 
empresa. Em certas situações, as companhias de infantaria podem ser solicitadas a isolar um objetivo 
ou uma área para forças de operações especiais ou para operações de estabilidade / suporte. 

Quando possível, o objetivo deve ser isolado usando furtividade e / ou movimento rápido para 
surpreender o inimigo. Dependendo da situação tática, as empresas de infantaria podem usar 
infiltração para isolar o objetivo. Prováveis tarefas incluem, mas não se limitam às descritas abaixo. 

Nota: A experiência de combate e as rotações recentes nos CTCs mostraram que muitas vítimas 
podem ser sustentadas ao mover-se entre edifícios, ruas abaixo e através de áreas abertas para 
entrar em um edifício para ganhar um ponto de apoio ou para limpá-lo. Um dos objetivos do 

isolamento no nível da companhia deve ser o de dominar a área externa que leva ao ponto de 
entrada para permitir que as tropas de assalto entrem no prédio sem receber fogo efetivo do inimigo. 
Isso é conseguido pelo uso eficaz de disparos diretos e indiretos, obscurantes, mantendo a 

compreensão da situação e exercitando a paciência tática antes do movimento.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a finalidade de apresentar os resultados obtidos durante a pesquisa de 

campo deste Trabalho de Conclusão de Curso, seguindo a metodologia 

apresentada, foram realizadas nove entrevistas fenomenológicas durante os dias 30 

de maio e 4 de junho de 2021. 

Estas entrevistas foram realizadas por telefone, respeitando os 

procedimentos de controle epidemiológico da COVID-19 da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais. Todas foram gravadas com autorização dos 

entrevistados e as principais ideias sobre a atuação do 1º Esquadrão de Cavalaria 

Pára-quedista nas Operações em área edificada  foram extraídas e tabuladas, 

conforme metodologia proposta, para orientação correta da apresentação dos 

resultados.  

Desta forma, este capítulo será dividido em duas partes: as percepções das 

entrevistas onde os assuntos frequentemente apresentados durante as entrevistas 

serão expostos e explicados; e na segunda parte haverá uma sincronização entre os 

assuntos apresentados nas entrevistas e a Doutrina Militar vigente expondo os 

assuntos, técnicas, táticas e procedimentos executados pelos integrantes e ex-

integrantes do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista com as prescrições 

doutrinárias existentes e as não existentes na Doutrina Militar Terrestre. 

Esta apresentação proporcionará a realização de uma conclusão parcial 

sobre o tema estudado e a execução de um esboço do capítulo de Operações 

Complementares- Operações em áreas edificadas do manual de campanha do 1º 

Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista. 

 

4.1 PERCEPÇÕES DAS ENTREVISTAS  

 

Seguindo a metodologia proposta, a pesquisa de campo buscou, embasado 

nos conhecimentos em Ciências Militares, analisar as entrevistas realizadas por 9 

oficiais do Exército Brasileiro que servem ou serviram no 1º Esquadrão de Cavalaria 

Pára-quedista, com tempo médio de permanência nesta Organização Militar de nível 

Subunidade por dois anos e onze meses, com variação estatística de  ± um ano. 

Todos os entrevistados são oficiais de Cavalaria do Exército Brasileiro 

experimentados e com experiência em operações em áreas edificadas com amplo 
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conhecimento técnico e teórico. Foram entrevistados dois Majores e sete Capitães 

que exercem ou exerceram as seguintes funções: Comandante do 1º Esquadrão de 

Cavalaria Pára-quedista, Comandante de Pelotão de Cavalaria Paraquedista e 

integrante do Estado Maior. 

Somente o atual comandante e o seu antecessor possuem o Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais realizado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Os 

7 Capitães restantes exerceram suas funções com os conhecimentos adquiridos na 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), sediada em Resende- RJ.  

Esta análise possui uma inicial importância pois a AMAN prepara o oficial 

para as funções de Comandante de pelotão e de Esquadrão em Subunidades 

integradas à Regimento de Cavalaria, porém não prepara o jovem oficial para a 

função de Estado Maior. Desta forma, identifica-se que muitos militares do 1º 

Esquadrão de Cavalaria Pára-quedistas exercem ou exerceram relevantes funções, 

como integrantes de Estado Maior, com pequena ou média experiência tática e isso, 

de certo modo, pode ter sido projetado nas narrativas expostas pelos entrevistados.  

As entrevistas de caráter aberto buscaram realizar um estudo do fenômeno, 

de forma imparcial, de maneira sistemática a fim de entender a atuação do Esqd C 

Pqdt nas operações em área edificada. Silva et al. (2015) entende que ao atentar 

para os padrões de repetição de fenômenos é possível estabelecer status científico 

as analises das discussões e entrevistas. 

Seguindo a metodologia apresentada no capítulo 2 e os pressupostos 

teóricos de Silva et al. (2015), Kerlinger (1980), Bicudo & Esposito (1994) e Neves 

(1996), todas as entrevistas foram gravadas e os assuntos abordados pelos oficiais 

foram tabulados e organizados em planilha do Software Microsoft Excel procurando 

perceber e entender a repetição dos fenômenos. 

Os assuntos foram tabulados e seguindo prescrição metodológica de 

Watson (2015), o contexto foi descrito numa tabela a parte com finalidade de se 

evitar a desvalorização do “por quê” de tais fenômenos. 

Desta forma, os assuntos que frequentemente foram divididos de acordo 

com os Elementos de poder de combate que são a essência das capacidades que a 

Força Terrestre emprega nas situações de guerra e de não guerra (BRASIL, 2019). 

 De acordo com o Manual EB70-MC-10.102, os Elementos de poder de 

combate permitem intensificar a sinergia dos planejamentos e junto com os fatores 

da decisão descrevem as características de uma área de operações e são 
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concentrados na análise de como podem afetar o cumprimento da missão.  

Os assuntos tabulados e divididos nas Funções de Combate dos Elementos 

do poder de combate facilitam o entendimento e permitem uma discussão orientada 

sobre cada fenômeno apresentado pelos entrevistados. 

 
Função de 

Combate 
Assunto Frequência Total 

Comando e 

Controle 

Dificuldade de Comando e Controle (uso de 

motos) em Op. 
5 9 

Planejamento das Op de forma conjunta com as 

FT Bda Inf Pqdt 
7 9 

Utilização de Medidas de Coordenação e 

Controle  
9 9 

Utilização de Ponto Forte como Posto de 

Comando 
3 9 

Movimento e 

Manobra 

Mobilidade do uso de motos 6 9 

Características do blindado em operações em 

área edificada 
8 9 

O Esqd C Pqdt e sua atuação como fuzileiro 4 9 

O Esqd C Pqdt como Reserva da Bda Inf Pqdt 5 9 

Tempo de experiência no Esqd 9 9 

Técnicas, Táticas e Procedimentos em Op Área 

edificada  
3 9 

Treinamento e preparação para Op Área 

edificada 
6 9 

A Op Área edificada no contexto de guerra e de 

não guerra  
2 9 

Inteligência 
Uso de meios de buscas nas Op Área edificada  5 9 

Nec de meios de busca para Tu Intlg 6 9 

Fogos 
Seç Míssil Anticarro nas Op Área edificada em 

situação de guerra 
2 9 

Logística 
Sobre alimentação e descanso da tropa 4 9 

Segurança Jurídica 7 9 

Proteção 

O Esqd C Pqdt em missão de Busca e 

Salvamento e outras atividades da função de 

combate proteção 

2 9 

Tabela 2 - Assuntos frequentemente abordados nas entrevistas 

Fonte: o Autor. 
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A partir desta tabulação, é possível iniciar as percepções referente às 

entrevistas realizadas.  

Como abordado por Neves (1996) a fenomenologia se identifica com o rigor 

dos planos previamente estabelecidos do tipo de pesquisa social, onde se valoriza o 

emprego de métodos quantitativos para descrever e explicar. Assim, com a análise 

inicial dos assuntos frequentemente abordados foi possível identificar graficamente a 

frequência de assuntos e, quantitativamente, inferir sobre a importância do tópico 

para a atuação do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista nas Operações em área 

edificada. 

 

 
Gráfico 1 – Relação de assuntos frequentemente abordados das entrevistas 

Fonte: o Autor. 
 

Ainda é possível verificar, por meio de análise do Gráfico 1 e da Tabela 2, a 

importância passada pelos entrevistados acerca das funções de combate para as 

atividades exercidas pelo Esquadrão de Cavalaria Paraquedista nas operações em 

área edificada.  

Infere-se que a quantidade de assuntos relacionados à função de combate 

Movimento e Manobra seja oriunda do fato de que a Cavalaria, junto à Infantaria, é o 

núcleo desta função de combate. Deste modo, infere-se ser normal que os 
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integrantes do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista busquem narrar 

experiências e procedimentos em sua maioria sobre as atividades e tarefas de 

Movimento e Manobra.  

Também válido ressaltar a importância verificada pelos entrevistados nos 

assuntos relacionados à função de combate Comando e Controle. Esta função de 

combate permite que o líder coordene e controle  desdobramento de suas tropas em 

sua zona de ação. 

Esta função de combate ainda é relacionada à um planejamento eficiente e 

eficaz realizado pelo comandante e seu Estado Maior. 

O gráfico 2 materializa esta análise dos assuntos abordados inseridos nas 

funções de combate. 

 

 
Gráfico 2 – Assuntos frequentemente abordados no contexto das funções de combate 
Fonte: o Autor. 

 
A partir desta análise inicial é possível realizar as percepções das 

entrevistas realizadas. 
 

 

 
4.1.1 Sobre a função de combate Comando e Controle 

 

De acordo com o Manual de Campanha EB-20-MC-10.205, Comando e 
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Controle é a ciência que trata do funcionamento de uma cadeia de comando. Os 

entrevistados observaram procedimentos sobre planejamento dentro do contexto do 

processo de planejamento e condução das operações terrestres correlacionando o 

êxito da missão com o detalhado plano de execução do comandante do 1º 

Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista. 

Existe no 1º Esqd C Pqdt uma Turma de Comunicações no Pelotão de 

Comando e Apoio que tem por missão manter a comunicação do Cmt Esqd com 

seus subordinados, conduzir o processo de planejamento, operar o posto de 

comando e auxiliar elementos do escalão superior na condução e gestão dos 

espaços cibernéticos e eletromagnéticos no contexto desta SU paraquedista. 

Para o atual e o antigo comandante do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-

quedista o planejamento centralizado com os integrantes dos Batalhões de Infantaria 

Paraquedista seja devido ao Esqd estar em situação de comando reforço, seja por 

que o Esqd recebeu uma Zona de Ação são procedimentos comuns e permitem uma 

sincronização de atividades e tarefas. 

Já os entrevistados com experiência de comando de pelotão entendem que 

planejamento prévio junto com o entendimento da tropa da frequente quantidade de 

missões em área edificada no Rio de Janeiro de 2013 a 2017 permitiu que o 

planjemento de missões em nível pelotão fosse facilitado e consequentemente a 

prontidão da tropa fosse considerado um dos pontos decisivos para se manter o 

nível de operacionalidade. 

Dentro deste aspecto de planejamento, destaca-se o seguinte trecho da 

entrevista do Cap Cav Mossi, antigo chefe da 3ª seção, seção de operações, do 

1ºEsqd C Pqdt: 

 

“As operações eram práticamente todas inopinadas . As 

informações eram bem compartimentadas devido ao cenário do 
Rio de Janeiro. Alguns militares, muita das vezes, habitavam 
ou possuiam familiares nas localidades onde eram realizadas 

as operações em área edificadas pelo 1º Esqd C Pqdt. O 
planejamento básico de um pelotão era realizado de forma 
tempestiva, tendo praticamente 12 horas para a realização de 

toda ação inicial de comando e controle. Assim, seguindo as 
lições aprendidas no Haiti, os pelotões ja possuíam um 
container onde o material já estava montado e previamente 

preparado, desta forma, facilitando o planejamento dos 
comandantes de pelotão (Cap Mossi).” 

 

Documentos da 3ª Seção do Esqd C Pqdt e palestra realizada por 
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integrantes desta SU para cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras indicam 

que as principais missões caracterizadas por ações táticas6 em operações em área 

edificada são:  

- Em situação de operações ofensivas: Atacar, Controlar, Conquistar, 

Consolidar, Ocupar, Reconhecer, Ligar-se e Controlar. 

- Em situação de operações defensivas: Defender, Retardar, Vigiar, Apoiar 

uma ultrapassagem, Proteger, Reconhecer, Substituir e Contra-atacar. 

- Em situação de operações de pacificação: Proteger, Intervir, Estabilizar, 

Restaurar, Normalizar e Coordenar. 

- Em situação de operações de apoio a órgãos governamentais: Proteger, 

Apoiar, Preservar, Garantir, Restaurar e Combater. 

 

 
Imagem 02- Planejamento do 1º Esqd C Pqdt- vigilância na Op Furacão XXXVIII Na Vila Kennedy 
Fonte: 3ª Seção 1º Esqd C Pqdt 

 

Em relação ainda ao planejamento da operações, todos os entrevistados 

abordaram sobre a importância das Medidas de Coordenação e Controle nas 

                                                 
6
 De acordo com EB60-ME-12.401: entende-se como ação tática toda ação de combate que implica 

em movimento tático e articulação, seja de peças de manobra, de elemento de apoio ao combate ou 
de ambos, necessária à execução de uma operação militar, podendo a tropa empreender combate ou 

não. 
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operações em área edificada. Estas medidas muitas das vezes complementavam o 

uso de meios de comunicações pelos integrantes dos Pelotões e pelo Pelotão junto 

ao comandante do Esqd. 

Devido ao ambiente operacional das localidades onde normalmente existe 

pouco espaço entre as moradias e grande quantidade de fiação elétrica era comum 

ocorrer nas operações em área edificada a falha do sinal dos meios de 

comunicação.  

Neste contexto, o Cap Cav Motta Mattos, antigo comandante de Pelotão do 

1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista aborda que: 

 
“O grupo de motocicletas permitia uma grande mobilidade 

dentro das vielas das comunidades, porém os meios de 
comunicações, seja pela distância, seja pelo meios que 
existiam durante estas operações, não funcionavam 

perfeitamente e dificultavam o estabelecimento das 
comunicações. Estima-se que até por negligência dos militares, 
por vezes o estabelecimento das comunicações não surtiam o 

efeito desejado no comando e controle neste tipo de operação 
(...) muito embora as medidas de coordenção e controle como 
Pontos de controle, Pontos de ligação e Linhas de controle 
eram amplamente utilizadas para a manutenção do exercício 

de comando durante as operações em área edificada e, 
normalmente, funcionavam de forma excelente (Cap Motta 
Mattos).” 

 

Por fim, em relação à Comando e Controle, três entrevistados 

complementaram as informações de suas experiências explanando a importância de 

o Posto de Comando estar localizado em ponto forte durante as operações em área 

edificada.  

O Cap Cav Wander, antigo comandante do Pelotão de Comando e Apoio, 

cita uma experiência em adestramento de operação em área edificada no contexto 

de guerra: 

 

“Em 2016 e 2017, passei a comandar o Pelotão de Comando e 

Apoio, uma das missões que tive a oportunidade de participar 
nesta época no Esqd C Pqdt  foi um adestramento dentro do 
contexto de guerra onde o Esquadrão realizava uma operação 

em área edificada após o salto aeroterrestre com a finalidade 
de homologar uma Zona de Lançamento em Amambai, no 
Mato Grosso do Sul. 

Como esse adestramento era inédito, precisávamos homologar 
a Zona de Lançamento e no prosseguimento do exercício 
militar deveríamos executar a segurança do aeródromo, após 

executar a segurança do aeródromo o escalão de segurança 
(aeroterrestre) pousaria na pista anteriormente protegida pelo 
Esqd a fim de desembarcar os meios blindados do 1º Esqd C 
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Pqdt, motos e viatuaras. 

A partir do momento em que o Esqd C Pqdt estivesse com 
seus meios com ampla mobilidade motos e viaturas (não havia 
viatura blindada no esquadrão neste momento e o 

adestramento se realizava com viaturas leves), fizemos um 
reconhecimento de localidade, Vila Limeira, utilizando-se das 
medidas de coordenação e controle: limites, linhas de controles 

em ruas, pontos de ligação e objetivos dentro da localidade.  
As linhas de controle se mostraram muito importante para 
controlar o avanço dos grupos de exploradores dos pelotões (4 

viaturas leves e 8 motos). E o Pelotão de Comando e Apoio 
utilizou uma construção de 2 pisos como posto de comando 
durante essa missão.  

Do posto de comando foi possível ter consciência situacional 
devido aos informes passados pelos comandantes de pelotão e 
pela utilização das medidas de coordenação e controle 

lançadas pelo comandante do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-
quedista.  

 (...) 

Ao fim de missão conquistamos a localidade, recebemos o 
restante dos materiais do esquadrão como armamento para 
Defesa Anticarro, Morteiros etc. E a parte de logística do esqd 

começou a atuar nesta localidade (Cap Wander)” 

 

Figura 07-  Exemplo de ordem de operações do Esqd C Pqdt em operações em área edificada 
Fonte: 3ª Seção Do 1º Esqd C Pqdt. 
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Figura 08- Exemplo de esquema de manobra do Esqd C Pqdt em operações em área edificada 
Fonte: 3ª Seção do 1º Esqd C Pqdt. 

 

4.1.2 Sobre a função de combate Movimento e Manobra 

 

A função de comabte Movimento e Manobra é, de acordo com o manual EB 

20-MF-10.102 (2019): 

(...)- conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-

relacionados, empregados para deslocar forças, de modo a 
posicioná-las em situação de vantagem em relação às 
ameaças. Movimento é o deslocamento ordenado de forças 

visando ao cumprimento de uma missão, em condições nas 
quais não se prevê interferência do oponente. Manobra é o 
deslocamento de uma tropa que esteja em contato, ou que 

tenha a previsão de contato, com uma força oponente 
(BRASIL, 2019). 

 

As entrevistas realizadas deram grande importância à função de combate 

Movimento e Manobra. Isto é facilmente verificável pelo Gráfico 1 e 2.  

O assunto adestramento, treinamento e preparação da tropa foi amplamente 

discutido durante as entrevistas. Entende-se que as frações do 1º Esqd C Pqdt que 

materializam a função de combate Movimento e Manobra são os pelotões de 

cavalaria paraquedista. 

O treinamento para as operações em área edificada, de acordo com a 

entrevista do Cap Rafael Costa, Cap Pacheco e Cap Motta Mattos, eram bastantes 

extenuantes para a tropa devido ao peso do equipamento, a atenção desenvolvida 
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durante as progressões na área edificada e, nos adestramentos para atuação em 

não guerra, a necessidade de mínimo dano colateral à população. 

 

“O adestramento para as operações em área edificada durante 

as Olimpíadas do Rio de Janeiro foi desenvolvido em conjunto 
entre as Organizações Militares da Brigada de Infantaria 
Paraquedista. As Técnicas, Táticas e Procedimentos referentes 

à Garantia da Lei e da Ordem foram desenvolvidas a fim de 
permitir que a tropa estivesse em condições de atender a 
demanda geral durante este período em que o Brasil era vitrine 

do mundo.” (Cap Pacheco) 
 

“O adestramento para as ações em área edificada da Operação 

São Francisco 1 ocorreu com a utilização de pistas de 
adetramentos no prórprio esquadrão, uma pista de combate a 
localidade próximo a Engenharia Paraquedista. Também nos 

adestramos para esse missão em armamento menos letal e 
técnicas de abordagem/ negociação.” (Cap Motta Mattos) 
 

“A preparação para as Olimpíadas dispôs de vários pontos 
fortes: os módulos de tiro com Centro Conjunto de Operações 
de Paz do Brasil, exercícios com o Centro de Adestramento 

Leste, a preparação nas instalações da Brigada de Infantaria 
Paraquedista. Tudo isto permitiu que meu pelotão estivesse 
preparado para as operações em área edificada no contexto de 
Garantia da Lei e da Ordem em 2016” (Cap Rafael Costa) 

 

O atual comandante do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista, o Major 

Cav  Matheus Gasiorowski Billodre, indica a importânca da seguinte divisão do Esqd 

para seu funcionamento eficiente e ficaz. A Figura 09 é a organização do 1º Esqd C 

Pqdt nas operações em área edificada. 
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Figura 09- Organização do 1º Esqd C Pqdt nas operações em área edificada 

Fonte: 3ª Seção 1º Esqd C Pqdt. 

 

Atualmente, o comando da Brigada de Infantaria Paraquedista entende que 

é necessário um maior foco no adestramento de seus integrantes nas atividades no 

contexto de guerra convencional, uma vez que por vários anos as operações em 

áreas edificadas no contexto de não guerra e inseridos politicamente em Garantia da 

Lei e da Ordem, como nas Olímpiadas, Operações São Francisco, Operações de 

Pacificação da Maré, aconteceram de forma quase que contínua. Desta forma, 

houve uma percepção deque a tropa se acostumou a execução das atividades no 

contexto de não guerra. 

Assim, o entendimento de que o Esquadrão deva possuir características 

como sustentabilidade, elasticidade e flexibilidade juntos à limitação de pessoal 

fazem com que o esqd possua 2 pelotões completos e 1 pelotão de apoio para a 

manutenção das atividades. 

O Maj São Paulo, antigo comandante desta SU e o Maj Gasiorowski 

entendem que o 1º Esqd C Pqdt aumentam sobremaneira a dissuasão, a proteção 

blindada, a mobilidade e o pode de fogo da Brigada de Infantaria Paraquedista 

durante as operações em áreas edificadas, pois o Esqd é a única tropa com meios 

blindados orgâncios desta Grande Unidade. 
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Para o Maj São Paulo os meios blindados do Esqd oferecem: 

 

“(...) a Bda Inf Pqdt pode executar um investimento, uma ação 
dinâmica de defesa quando o Esqd C Pqdt esta como reserva 

desta Grande Unidade, uma finta dentro de uma operação de 
dissimulação na operação em área edifica ou missões de 
buscas e salvamento com as viaturas blindadas que são 

previstas para o 1º Esqd C Pqdt. Isso agrega capacidades ao 
poder relativo de combate em situações de guerra e de não 
guerra (Maj São Paulo).” 

 

O Cap Rafael Costa expôs uma experiência em missão como comandante 

de Pelotão de Cavalaria Paraquedista com o uso de meio blindado: 

 

“o uso do blindado em localidades é um facilitador nas 
operações em área edificada, algumas vezes conseguimos 

cumprir a missão, sendo alvejados pelas organizações 
criminosas, sem executar nenhum disparo somente com a ação 
de choque das viaturas.”  

 

 
Imagem 03- Viatura blindada alvejada em operação em área edificada 

Fonte: 3ª Seção 1º Esqd C Pqdt 

Também é verificado, por meio da entrevista com o Maj São Paulo e 

Gasiorowski pelas entrevistas com os Cap Motta Mattos, Wander, Pacheco e com o 

1º Ten Heider que o uso do blindado de forma isolada diminui a segurança deste 
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meio e que o mesmo empregado com as motocicletas possui suas capacidades 

amplificadas com a mobilidade das turmas de exploradores. 

Blindados como o Guarani também permitem uma mobilidade sobre a 

organização do terreno realizada pelo inimigo em situação de guerra e pelas 

organizações criminosas em situações de não guerra. Além disso, aumenta a 

segurança devido a possibilidade de realização de disparos embarcados e se 

utilizando da proteção blindada da viatura. 

O Cap Cav Mossi, antigo chefe da 3ª seção, indicou que o esqd devido a 

sua modulariedade pode atualmente possuir diferentes organizações para o 

cumprimento de missões em áreas edificadas.  

 
“(...) no patrulhamento blindado o Pelotão de Cavalaria 
Paraquedista, na situação de não guerra, atua com 1 viatura 
Lince para a seção de comando; 1 viatura Lince com 1 

esquadra; 1 viatura VBTP, equipada com metralhadora .50, 
com a 2ª esquadra do 1º grupo de combate e 2º grupo de 
combate; e 1 viatura VBTO Guarani equipada com 

metralhadora .50 com o 3º Grupo de combate (Cap Mossi).” 

 

Imagem 04- Barricadas eliminadas por VBTP Guarani 

Fonte: 3ª Seção 1º Esqd C Pqdt 

 

De acordo com a 3ª Seção do Esqd C Pqdt, a Figura 10 indica a situação 

ideal para o cumprimento das missões com proteção blindada e ampla mobilidade 

nas operações em área edificada: 
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Figura 10 – O pelotão de cavalaria Pqdt ideal 
Fonte: 3ª Seção 1º Esqd C Pqdt 

 

Não obstante, durante algumas entrevistas os militares que atuaram nas 

Olimpíadas, em algumas Operações São Francisco e na pacificação da Maré 

abordaram a utilização do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista como tropa de 

fuzileiros, ou seja, sem a utilização de meios com alta mobilidade como motos ou 

viaturas blindadas. 

Neste contexto, as tropas do Esqd se enquadravam ou no Grupo de 

Artilharia de Campanha, o qual também atuava fora de sua natureza originária 

(Artilharia) e realizava missões de fuzileiros, ou recebia uma zona de ação, tal como 

os Batalhões de Infantaria Paraquedista. 

O Maj São Paulo, antigo comandante do Esqd, abordou o tema: 

 

“Não há problema em utilizar o 1º Esquadrão de Cavalaria 
Pára-quedista como fuzileiro a fim de atuar nas operações em 
área edificada. Por vezes, é necessário entender que a 

intenção do comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista 
difere do entendimento de atuação dos militares mais 
modernos. De acordo com os fatores da decisão, o 

comandante da Bda Inf Pqdt pode buscar a utilização da massa 
no cumprimento de alguma missão e isso seria um aspecto que 
induziria normalmente a atuação do Esqd C pqdt como 

fuzileiro. Na maioria das vezes em que eu estive no comando, 
o Esqd foi utilizado como fuzileiro. Porém é preciso entender 
que atuando como fuzileiro, a Bda Indf Pqdt diminuiu seu poder 

relativo de combate já que o Esqd é a única tropa de 
Movimento e Manobra que possui meios com alta mobilidade 
terrestre e até proteção blindada.” 
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Sobre o mesmo tema o Maj Gasiorowski entende que a perda da 

mobilidade, potência de fogo e proteção blindada é prejudicial a atuação do Esqd C 

Pqdt nas operações em áreas edificadas. A fim de minimizar essa ameça 

apresentada pela diminuição da capacidade da Bda Inf Pqdt, o Maj Gasiorowski 

aborda que: 

 

“Normalmente o Esqd atua ou centralizado em reserva ou em 

1º escalão integrando as Forças Tarefa da Bda Inf Pqdt. Um 
procedimento que poderia ampliar a capacidade da Bda e 
evitar o uso do Esqd como fuzileiro seria o uso de Pelotões 

Provisórios
7
.” 

 

Ainda neste tema, verifica-se que o Esqd C Pqdt não consegue apoiar como 

cavalaria as três Forças Tarefas (Santos Dumont, Velame e Afonsos) uma vez que 

no organograma do esquadrão somente existem três Pelotões de Cavalaria 

Paraquedista e 1 Pelotão de Comando e Apoio. Pórem um destes pelotões é 

composto prioritariamente por recrutas. Sendo, assim, somente dois pelotões são 

considerados em condições de apoiar plenamente a Brigada de Infantaria 

Paraquedista.  

Deste fenômeno explorado, entende-se que o apoio do Pel C Ap do Esqd C 

Pqdt à uma das Forças Tarefas não é tão eficaz e eficiente como o reforço prestado 

por um Pel C Pqdt devido aos meios de mobilidade e proteção blindada existente 

neste Pel e inexistente no Pel C Ap. 

Sobre este aspecto, o Cap Motta Mattos entende que: 

 
“As Forças Tarefas são composta por 1 Batalhão de Infantaria 
Paraquedista e 1 Pel de Cavalaria Pará-quedista. O pelotão é a 

fração de Cavalaria em apoio ao Batalhão. Porém acredito que 
um pelotão seja insuficiente  para a execução das missões em 
prol dos Batalhões de Infantaria.  

Verifica-se as seguintes dificuldades no cumprimento das 
missões: o efetivo de pelotão não compatível a execução de 
missões em prol de um Batalhão; o grau hierárquico do oficial 

comandante do apoio de cavalaria, uma vez que, por não 
possuir uma SU com um capitão para indicar a importância das 
missões que a tropa de cavalaria executa em prol de um 

escalão superior, é comum que o Pelotão de Cavalaria 
Paraquedista passado em reforço não atue de acordo com sua 
natureza e seu emprego previsto doutrináriamente, passando a 

ser empregada também como fuzileiro. 

                                                 
7
 Pelotões provisórios são organizados com base nas frações orgânicas do 1º Esqd C Pqdt unindo-se 

sob um único comando as frações de mesma natureza: Exploradores, Fuzileiros, Morteiro Médio e 

Seção de Viaturas Blindadas de Reconhecimento. 
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O ideal seria existir o Regimento de Cavalaria Paraquedista 

que possibilitaria o reforço dos Batalhões de Infantaria 
Paraquedista com 1 SU C Pqdt comandada por um Capitão de 
Cavalaria aperfeiçoado. Isto poderia ampliar de forma 

significativa as capacidades do Bda Inf Pqdt.” 

 

O Regimento de Cavalaria Paraquedista aumentaria a capacidade de 

movimento e manobra da Bda Inf Pqdt pois aumentaria significativamente a 

quantidade de viaturas blindadas, meios de busca de Inteligência, Manutenção das 

motos e Vtr VBTP e poder de fogo com os canhões ou metralhadoras das viaturas 

blindadas. Aumentaria também a proteção blindada da tropa, o poder de fogo e a 

ação de choque. 

 

4.1.3 Sobre a função de combate Inteligência 

 

A função de combate Inteligência, conforme o manual EB20-MC-10.207, 

engloba atividades e tarefas operacionais militares inter-relacionadas com as demais 

funções de combate para permirtir de forma segura a consciência situacional8 do 

comandante frente ao ambiente operacional, suas ameaças, as condições 

meterológicas, o terreno e as considerações civis. 

 
Com base nas diretrizes do Comandante, normalmente 

expressas em necessidades de inteligência (NI), executa 
tarefas associadas às operações de Inteligência, 
Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA) 

(BRASIL², 2015). 
 
 

No Esquadrão de Cavalaria Paraquedista como exemplificado na Figura 09- 

Organização do 1º Esqd C Pqdt nas operações em área edificada, o chefe da 

segunda seção, o S2, é o militar integrante desta SU de cavalaria que coordena as 

atividades e tarefas de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de 

Alvos.  

O resultado destas tarefas executadas pelos pelotões e trabalhadas pela 

                                                 
8
 De acordo com o Glossário de Termos e Expressões Militares: Consciência Situacional é a 

“Percepção precisa dos fatores e condições que afetam a execução da tarefa durante um período 
determinado de tempo, permitindo ou proporcionando ao seu decisor, estar ciente do que se passa ao 
seu redor e assim ter condições de focar o pensamento à frente do objetivo. É  a perfeita sintonia 

entre a situação percebida e a situação real. 2. Percepção precisa e atualizada do ambiente 
operacional, possibilitando o entendimento da importância de cada elemento percebido em relação à 
missão atribuída, e a consequente projeção dos eventos em estados e cenários possíveis e/ou 

prováveis.” 
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turma de Inteligência permitem que o comandante possua dados que possibilitem 

uma tomada de decisão e um exame da situação pautado em fatos reais, sanando 

as necessidades de inteligência.  

Devido ao ambiente complexo em que se apresentam as operações em área 

edificada, o comandante realiza sucessivas tomadas de decisão. Conforme 

entrevista do Maj São Paulo, a aquisição dos meios de busca pelo Esquadrão de 

Cavalaria Paraquedista permitiu melhores análises para a condução dos 

planejamentos e ampliação da zona de vigilância da tropa durante as missões. 

Os Capitães Wander e Pacheco, antigos comandantes do Pelotão de 

Comando e Apoio e de Pelotão de Cavalaria Paraquedista, respectivamente, fizeram 

o seguinte relato: 

 

“Durante o período em que servi no Esqd C Pqdt, nós ainda 
não possuíamos os meios de busca em auxílio à atividade 
operacional da tropa. A falta destes meios de busca era sentida 

no tempo gasto de progressão no terreno operacional, no 
aumento da tensão da tropa, do estresse e da necessidade de 
constante apoio, ou do escalão superior (para provento de 

alguma informação), ou de alguma tropa ou força auxiliar que 
estivesse em operação apoiando nossa missão (...) (Cap 
Wander)”. 

 
“(...) Nas missões que envolveram a segurança das Olimpíadas 
do Rio de Janeiro, nós não utilizavámos os meios de busca 

para auxiliar nossa atividade. O Esqd ainda não os possuía. 
Devido ao carater estático da missão e do aspecto situacional 
da operação de segurança, não os utilizamos. Porém, o uso de 

câmeras tipo Go Pro em nosso equipamento como uma forma 
de captação de informação, auxiliou na segurança jurídica da 
tropa (...) (Cap Pacheco)”. 

 

Durante o comando do Major São Paulo, o Esqd C Pqdt já possuía meios de 

busca. Diante desta informação, o Maj São Paulo relatou a seguinte experiência: 

 

“(...) durante a operação (...) os meios de busca possibilitaram 
a visualização de indivíduos realizando a travessia de uma 

favela para outra por uma estrada. O Esqd utilizou a Aeronave 
Remotamente Pilotada (ARP) de Categoria 0 para a vigilância e 
para verificação da possibilidade dos indivíduos estarem 

realmente armados. Após confirmação de que os indivíduos se 
encontravam armados, a Patrulha do Esqd C Pqdt pode 
aborda-los com maior segurança. 

(...) 
Na operação (...) o uso do ARP Cat 0 possibilitou a 
visualização de cada compartimentação da localidade 

auxiliando a progressão da tropa que estava em motocicletas, 
ou seja, com pouca proteção blindada (...). O Esqd já possui o 
ARP categoria 0 e solicitou a aquisição do Arp categoria 1 (Maj 



73 
 

São Paulo).” 

 

O Cap Mossi, antigo chefe sa 3ª Seç, verificou a importância do uso dos 

meios de busca de Inteligência para as operações em área edificada do 1º Esqd C 

Pqdt. 

“O chefe da 2ª seção e seu auxiliar ficam em condições de 
passar os informes para a Bda Inf Pqdt de forma imediata, os 

pelotões enviavam as informações à 2ª seção. Nossos pelotões 
inicialmente usavam um Drone. Com o uso deste meio de 
busca viámos muita coisa. Numa operação em Angra dos Reis 

este meio de busca foi utilizado para aumentar o princípio da 
segurança na operação executada. Procurávamos reconhecer 
lajes, barricadas ou outros pontos fortes que poderiam exercer 

alguma ameaça para nossos homens (Cap Mossi).” 

 

Verificando, assim, os trechos das entrevistas dos militares que serviram no 

Esqd C Pqdt com os meios de busca de Inteligência e dos militares que serviram 

sem possuir estes meios, é possível inferir que o ganho operacional foi significativo 

para o aumento da obtenção de dados e posterior trabalho que concluí-se com maior 

consciência situacional e mais segurança para a tropa ao negar aos inimigos ou 

organizações criminosas o uso da surpresa. 

Ainda é possível inferir que o uso de tais meios de busca possíbi litou um 

acrescimo operacional na vigilância e reconhecimento desta SU paraquedista. 
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Imagem 05- Uso de meio de busca durante a operação furacão XVII- Jacarezinho 

Fonte: 3ª Seção 1º Esqd C Pqdt. 
  

Como já citado anteriormente, o uso dos meios de busca aumentam 

significantemente a segurança jurídica da tropa. A possibilidade de gravar vídeos, 

realizar fotografias e identificar indivíduos permite que a tropa exerça de forma ímpar 

o combate em área edificada diminuindo possíveis danos colaterais das operações. 

Do trecho da etrevista do Cap Pacheco , é válido correlacionar o uso das 

câmeras tipo Go Pro com os meios de busca. Cada militar realizando a captura de 

imagens possibilita, se o dado for trabalhado, uma gama de informações sobre o 

ambiente operacional e os indivíduos nela presente. 

O Maj São Paulo citou o uso de aeronaves remotamente pilotadas enquanto 

o Cap Mossi citou o uso de Drones. De acordo com dados técnicos destes meios de 

busca, a ARP não consegue permanecer num único local captando as informações, 

por se tratar de uma pequena aeronave precisa realizar giros para passar diversas 

vezes na mesma posição. Enquanto o Drone  possui a capacidade de permanecer 

estático e captar de forma contínua a informação. Sugere-se que novos estudos 

sobre stes meios a fim de verificar qual supre da melhor forma as necessidades do 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista em operações em área edificada. 

 

 
Imagem 06-  Uso de meios de busca: operação Lins- Complexo do Lins 
Fonte: 3ª Seção 1ºesqd C Pqdt 
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Da análise das entrevistas, percebe-se que os meios de busca ideais para 

que o Esqd C Pqdt possuísse seriam: 

- Aeronave Remotamente Pilotada Categoria 0; 

- Aeronave Remotamente Pilotada Categoria 1; 

- Radares de Vigilância Terrestre; e  

- Drone. 

 

4.1.4 Sobre a função de combate Fogos 

 

Sobre a função de combate fogos os entrevistados que citaram informação 

sobre esta função de combate aboradaram sobre as operações em áreas edificada 

no contexto de guerra.  

Para entender a importância deste assunto levantado pelo Maj Gasiorowski 

e pelo Cap Wander, é necessário entender a missão do esquadrão durante as 

etapas das operações aeroterrestres. 

A figura 3 exemplifica as zonas de atuação das forças durante as operações 

aeroterrestres. Após o salto, o esquadrão deverá realizar a proteção do aeródromo 

ou zona de lançamento (Z L).  Esta proteção se estende até uma Cabeça de Ponte 

Aérea9 (C Pnt Ae).  

Para a realização da Defesa de Cabeça de Ponte Aérea o 1º Esquadrão de 

Cavalaria Pára-quedista deve possuir meios para bloquear, neutralizar ou destruir 

tropas blindadas que se projetem em sua zona de ação. 

 

                                                 
9
 Conforme o Manual de Operações Aeroterrestres: área geográfica conquistada e/ou mantida, a fim 

de proporcionar o espaço necessário para o desembarque por via aérea de tropas, equipamentos e 
suprimentos. Deve possuir, além disso, espaço para a dispersão dos meios, para defesa em 

profundidade e para a manobra da força encarregada de sua manutenção. 
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Imagem 07 – Míssil de defesa anticarro 
Fonte: Arquivo 3ª Seção, 1º Esqd C Pqdt 

 

Desta forma, a importância da Seção de Míssel Anticarro para o Esquadrão 

de Cavalaria Paraquedista seria o de aumentar o poder de fogo e aumentar a 

capacidade de sucesso do planejamento de Defesa Anticarro (DAC).  

O Esquadrão de Cavalaria Paraquedista sendo um meio mecanizado 

semelhante ao esquadrão de cavalaria mecanizado, pode empregar suas armas 

anticarro em locais de onde possa engajar prioritariamente Viaturas Blindadas de 

Combate, Carros de Combate. 

O Cap Wander explificou sua experiência sobre o assunto exposto: 

 
“(...) inserido em contexto de adestramento do esquadrão em 
operações em área edificada (...) foi ordenado que o 1º Esqd C 

Pqdt realizasse uma ação de reconhecimento de eixo por mais 
ou menos 40km a fim de ampliar a zona de segurança da Bda 
Paraquedista. Durante este reconhecimento tomamos contato 

com uma tropa inimiga de natureza cavalaria mecanizada que 
realizava uma marcha para o combate.  
O escalão superior, após tomar conhecimento deste contato, 

ordenou que o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 
realizasse um movimento retrógrado a fim de desgastar este 
inimigo e preparar um Batalhão de Infantaria Paraquedista para 

realização de uma contra-ofensiva.  
Para isso, o Esqd montou algumas áreas de retardamento e 1 
área de bloqueio num flanco exposto muito próximo à 

localidades e utilizando regiões edificadas para adquirir 
vantagem frente ao inimigo. A seção de míssil anticarro foi de 
vital importância para diminuir o poder relativo de combate do 

adversário.”  
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Infere-se que o emprego de mísseis dentro das operações em área edificada 

são um potencializador de poder de fogo para o Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista que não possui em sua dotação organica viaturas com canhões. 

Aumentando significativamente a capacidade de executar tiros tensos contra meios 

mecanizados ou blindados. 

 

4.1.5 Sobre a função de combate Logística 

 

De acordo com as entrevistas realizadas, a logística nas operações em área 

edificada do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista são inseridas no plano geral 

da Brigada de Infantaria Paraquedista. 

O Manual EB70-MC-10.216, a logística nas operações, mostra que: 

 

O planejamento logístico nas operações militares terrestres, no 

nível tático, é realizado pela FTC. É um processo contínuo, 
racional e metodologicamente organizado, elaborado 
concomitantemente com o planejamento das operações, de 
modo a tornar-se exequível, no tempo e no espaço, e efetivo, 

no que se refere à quantidade e à qualidade do apoio prestado. 
2.1.2 É realizado com base nos planos e ordens do escalão 
superior e acrescido das particularidades e peculiaridades do 

escalão considerado, devendo regular todos os pormenores da 
execução do apoio logístico, visando ao atingimento do Estado 
Final Desejado (EFD) (BRASIL, 2015). 

 

O Capitão de Cavalaria Boaz entende que o 1º Esquadrão de Cavalaria 

Pára-quedista deve possuir um logística voltada para a manutenção de seus meios 

com alta mobilidade, seja pelas motos, seja pelas viaturas que estiverem 

operacionais no esquadrão. 

 

“No ano de 2017, durante as Operações Furacão (Operação 

Rio), o Esqd C Pqdt era empregado diversas vezes de forma 
inopinada. Isto moldou a logísitca do Esqd para as operações 
em área edificada. O principal diferencial da preparação 

logística desse tipo de missão é a aquisição de materiais como 
câmeras, alto falantes, sensores/ detectores de metal e outros 
materiais que não são tão comuns em outros tipos de 

operações (Cap BOAZ)” 

 

O Cap Boaz, antigo chefe da 4ª Seção do 1º Esqd C Pqdt ainda entende que 

para o cumprimento ideal deste tipo de missão, no contexto da logística, é 

necessário um entendimento das fases de Apoio Logístico para se conhecer as 
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necessidades do 1º Esqd C Pqdt: Planejamento, Gerar, Desdobrar, Sustentar e 

Reverter. 

 

a) PLANEJAMENTO: Onde o Cmt irá determinar objetivos, atividades e tarefas a 

serem executados pelo Esqd, nesta fase haverá a determinação das necessidades. 

Como normalmente as missões do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista ocorre 

de forma inopinada o planejamento prévio de várias situações é necessário. 

 

b) GERAR:  Fase que ocorre em constante sincronia com as demais, são as 

aquisições de materiais para a formação, treinamento e adestramento para as 

operações em área edificada. Além disso, as instruções e adestramento, 

alimentação do pessoal e manutenção de viaturas para se manter a constante 

prontidão do Esqd são contabilizadas nesta fase do Apoio Logístico. 

A aquisição de materiais como novas viaturas mecanizadas e meios de 

busca de Inteligência são, para os entrevistados, os pontos chaves para uma 

aquisição de capacidades e aumento do poder relativo de combate do Esqd. Além 

disso, são aspectos que ampliariam a Prontidão Logísitca do Esqd perante os 

desafios do ambiente operacional atual. 

A prontidão Logística do Esqd para este tipo de missão é resultado de 

atividades e tarefas executadas para permitir uma geração de poder de combate 

com capacidade de cumprir as missões impostas pela Bda Inf Pqdt. 

 

c) DESDOBRAMENTO: é o movimento da tropa da área de concentração 

estratégica ( instalações do 1º Esqd C Pqdt, aquartelamentos etc) até as Zonas de 

Reunião ou bases de combate próxima a Zona de Ação.  

Neste momento, verificamos a necessidade de transporte de nossas viaturas 

para o cumprimento da missão (motos, Lince ou VBTP Guarani) e do pessoal 

envolvido. Caso a Operação em área edificada ocorra em contexto de um assalto 

aeroterrestre o desdobramento dos materiais será por meio aéreo da Força Aérea.  

É interessante o entendimento de que o Esqd C Pqdt é a única tropa da 

Brigada de Infantaria Paraquedista que possui viaturas mecanizadas e motos em 

sua dotação organica. Deste modo, existe certa dificuldade de apoio pelo Batalhão 

Logísico da Bda Inf Pqdt para atender o desdobramento da tropa de cavalaria.  

 



79 
 

d) SUSTENTAR: esta fase do apoio logístico tem como objetivo garantir a 

continuidade de recursos e serviços em prol do Esqd C Pqdt para o cumprimento 

ideal da missão.  

Neste contexto duas atividades são as mais sentidas pela tropa durante as 

missões em áreas edificadas: alimentação e descanso. 

Devido o constante fluxo de missões durante as operações descritas pelo 

Cap Motta Mattos e Cap Mossi, e o fato de 1 Pelotão de Cavalaria Paraquedista 

estar em apoio à 1 Batalhão de Infantaria Paraquedista, era comum que alguns 

militares tivessem o desncaso diminuido.  

É válido frisar que esta informação foi passada como ponto fraco das 

experiências em operações em área edificada por 4 dos 9 entrevistados, sendo 

estes 4 antigos comandantes de pelotão do 1º Esqd C Pqdt.  

Como uma inferência deste assunto abordado, tanto no contexto da função 

de combate Logística quanto na função de combate Movimento e Manobra, 

novamente levantou-se a possibilidade de transformação do Esqd C Pqdt em 

Regimento de Cavalaria Paraquedista com a finalidade este regimento tenha a 

capacidade de tanto apoiar com suas SU a Manobra da Brigada de Infantaria 

Paraqeudista quanto ser mais sustentável durante suas missões operacionais por 

possuir toda sua calda logística sob seu comando (transporte, alimentação, 

manutenção etc). 

O assunto “alimentação” da tropa durante as operações em área edificada 

segiu praticamente o mesmo entendimento do assunto “descanso” pelos 

entrevistados que se propuseram a explanar sobre este tópico. 

 

“A constante evolução das operações, as necessidades 
inopinadas, e a duração da necessidade de se sustentar a 
tropa na Zona de Ação junto as missões administrativas diárias 

do Esquadrão são variáveis que, infelizmente, fazem com que 
a logística de uma Subuindade não tenha a capacidade de 
apoio ideal, basicamente no que se diz respeito a alimentação 

e descanso (1º Ten  Heider).” 

 

Desta forma, tal como descrito no Manual EB70-MC-10.216, A Logística nas 

operações, é comum que durante as fases do processo operativo ocorra um 

aumento demasiado do volume de atividades e tarefas para o setor logistíco, neste 

caso, do Esqd C Pqdt. Sugere-se novos estudos sobre as proposições realizadas 

pelos entrevistados e sua influência na eficiência e eficácia da atuação do Esqd C 
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Pqdt nas operações em áreas edifiadas. 

Sobre o assunto “proteção jurídica”, 7 dos 9 entrevistados entendem que 

durante as operações em área edificada a tropa se encontra em diversas situações 

no limiar da legalidade. Dependendo do contexto situacional, uma inspeção de 

mochila pode ser visualizado como atividade comum à operação ou como  abuso de 

autoridade. 

 

Figura 11- Visão ampla da Logística Militar Terrestre 
Fonte: EB70-MC-10.238 (2018). 

 

Neste contexto, os entrevistados entendem que a proteção jurídica é um 

fator a ser entendido para uma correta sustentação da tropa durante operações em 

área edificada. E conforme o Manual de Campanha Logística Militar Terrestre é 

transversal à todas as atividades da Logísticas durante as operações. 

 No contexto do Esqd, foi abordado que as principais atividades que auxiliam 

a manutenção da segurança jurídica exercida pelos diversos escalões superiores é a 

execução de instruções sobre a tropa atuante antes e durante as operações em área 

edificada.  

Isto, na visão dos entrevistados, possui significância na diminuição de 

situações que podem ser consideradas judicialmente contra as ações da atuação do 
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1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista em operações em área edificada. 

4.1.6 Sobre a função de combate Proteção 

 
De acordo com o Manual EB20-MC-10.208, Proteção é: 

 
a preservação da eficácia e da capacidade de sobrevivência 

dos militares e civis relacionados com a missão, equipamentos, 
instalações, informações e infra-estrutura implantada ou 

localizada dentro ou fora dos limites de uma determinada área 
operacional. Os comandantes e estado-maior devem 
sincronizar, integrar e organizar as capacidades e recursos em 

todo o processo das operações para preservar o poder de 
combate e minimizar os efeitos das ameaças e dos perigos. É 
uma atividade contínua que procura salvaguardar a força, 

pessoal (combatentes e civis), sistemas etc. 
 

No contexto do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista, é comum que esta 

Subunidade atue, durante as operações em área edificada, como reserva da Brigada 

de Infantaria Paraquedista. Ou seja, deixe de atuar com um pelotão em cada Força 

Tarefa dos Batalhões de Infantaria Paraquedista e passe a ser empregada 

centralizada na reserva, ficando em condição de reforçar, contra-atacar ou substituir 

os elementos de 1º escalão. 

Desta forma, atuando como reserva, o Esqd C Pqdt possui a capacidade de 

atuar nas seguintes atividades da função de combate proteção: Segurança de Área 

e Busca e Salvamento. 

A 3ª Seção do 1º Esqd C Pqdt entende que o Esqd quando em reserva da 

Brigada de Infantaria Paraquedista possui a capacidade operacional de atuar em 

proveito desta Grande Unidade cumprindo segurança de área e concomitantemente 

missões de finta, reconhecimento de posições dos Batalhões e ser uma Força de 

Reação rápida para contra- atacar, reforçar ou substituir. 

A segurança de área, conforme o Manual de Campanha Proteção, “é o 

conjunto organizado de tarefas estabelecidas e mantidas com a finalidade de 

garantir a segurança de forças amigas, instalações e vias de circulação frente a 

ameaças” e as tropas que melhor atendem as tarefas e atividades desta função de 

combate são a de infantaria e de cavalaria. 

Diante do exposto, a experiência do Maj São Paulo com a atuação do Esqd 

C Pqdt em operações em áreas edificadas, no contexto da função de combate 

proteção, é materializada no seguinte trecho de sua entrevista:  

 

“(...) durante a pacificação do Complexo da Maré o Esquadrão 
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de Cavalaria Paraquedista permaneceu em Reserva de forma 

centralizado, desta forma a demanda de missões eram muito 
grande uma vez que a zona de ação do Esqd era a Zona de 
ação de toda a Brigada de Infantaria Paraquedista, e como 

missão de segurança de área o Esqd realizava patrulhas (...) 
(Maj São Paulo).”  
 

“(...) nas Olímpiadas o Esqd atuou na reserva da Brigada de 
Infantaria Paraquedista, isso permitiu que meu pelotão 
reforçasse as tropas dos Batalhões de Infantaria Paraquedista 

nos momentos indicados pelo escalão superior. A Zona de 
Ação da Brigada Paraquedista em Deodoro, necessitou de 
apoio durante as principais atividades desportivas (...) (Cap 

Rafael Costa).” 

  

Este trecho indica uma das principais missões operacionais que o 1º 

Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista esta vocacionado à executar durante as 

operações em área edificada devido ao efetivo de pessoal, a quantidade de viaturas 

mecanizadas e motocicletas existentes na atualidade nesta Subunidade 

paraquedista. 

 Outra missão para o qual esta tropa de cavalaria esta apta para exercer, 

devido a sua ampla mobilidade, ação de choque e flexibilidade, inserido na função 

de combate proteção, é a busca e salvamento.  

 A atividade de Busca e Salvamento é a realização de resgate de pessoal ou 

material sisnistrado durante as operações militares.  

 Nas operações em área edificada, esta situação é materializada com o 

sinistro de viaturas, acidentes com pessoal, situações quando patrulhas são 

engajadas decisivamente pelo inimigo ou por organizações criminosas,  
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Imagem 08- O Esqd C Pqdt executando busca e salvamento  

Fonte: 3ª Seção 1ºesqd C Pqdt 
 
 

De acordo com documentação da 3ª Seção do 1º Esqd C Pqdt são lições 

aprendidas desta Subunidade em relação as atividades de Busca e Salvamento, a 

necessidade um prévio reconhecimento de toda a Zona de Ação e Medidas de 

Coordenação e controle com todas as tropas da Bda Inf Pqdt com o intuito de se 

evitar o fraticídio e manter as operações com um ritmo constante.  

 

“(...) é possível realizar uma ação de Busca e Salvamento 
numa área edificada com destacamento ou pelotão do Esqd C 

Pqdt.  Numa Op (...) elementos do 8º GAC estavam no limiar 
para se engajar decisivamente com indivíduos de uma 
organização criminosa. Um Pelotão de Cavalaria Paraquedista 

junto de elementos da Companinha Precursora executaram um 
investimento a fim de dar liberdade de ação para que esta tropa 
retraísse (...) (Maj São Paulo)” 

 

É válido ressaltar que o manual de campanha Proteção, EB20-MC-10.208, 

indica que para a execução de ações de Busca e Salvamento é necessário um 

planejamento prévio com o envolvimento de uma grande quantidade de meios. 
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Infere-se que na organização da Brigada de Infantaria Paraquedista, o Esqd C Pqdt 

é a Subunidade que mais possui meios mecanizados e com alta mobilidade, junto 

com proteção blindada dessas viaturas e certo poder choque e de fogo. Desta forma, 

é possível entender que a ação de busca e salvamento dentro das organizações 

militares das Bda Inf Pqdt esta mais alinhada com as características únicas do 

Esquadrão de Cavalaria. 

 

4.2 RESULTADOS OBTIDOS - ENTREVISTAS X DOUTRINA VIGENTE IP 2-33 

 

Após análise da revisão Doutrinária vigente para a atuação do Esquadrão de 

Cavalaria Paraquedista nas Operações em área edificada e das percepções das 

entrevistas realizadas com oficiais com experiência nesta SU paraquedista ímpar no 

Exército Brasileiro é possível realizar uma comparação entre as prescrições do 

antigo Manual do Esqd C Pqdt, as atividades e tarefas realizadas e a doutrina 

vigente com a intenção de compreender quais são os aspectos doutrinários e as 

necessidades táticas deste Esquadrão. 

Inicialmente, se percebe que a IP 2-33 de 1994 não possui nenhum capítulo 

sobre a atuação do esquadrão em operações em área edificada. Devido à IP 2-33 

não estar atualizada com a Doutrina Militar Terrestre, se percebe que as táticas 

técnicas e procedimentos utilizados pelos entrevistados, normalmente, são 

orientadas pelos manuais mais genéricos do Exército Brasileiro em relação ao tema.  

Os manuais de Operações, Cavalaria nas Operações, e Operações em área 

edificada são os pilares para a atuação do Esquadrão Paraquedista nesta operação 

complementar. Não obstante, é necessário que haja um aprofundamento para as 

características desta tropa e sua atuação com as motocicletas, viaturas 

mecanizadas e tropas a pé em conjunto e com um único comando. Deste modo, 

seguindo a metodologia desta pesquisa serão apresentados os tópicos das funções 

de combate e as devidas informações apresentadas pelos entrevistados, as 

percepções do autor e sua relação com a Doutrina Militar vigente do Esquadrão de 

Cavalaria Paraquedista, o IP 2-33, e os manuais mais atualizados do Exército 

Brasileiro. 

Diante da percepção das entrevistas em relação ao Comando e Controle e 

da quantidade de missões, operações e adestramentos relacionados às operações 

em área edificada infere-se que esta operação complementar é uma das hipóteses 
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de emprego com maior probabilidade de ocorrer perante os desafios do ambiente 

operacional brasileiro. 

Diferentemente da doutrina americana, que por meio de seu manual FM 3-

06 Urban Operations não faz uma diferenciação de atuação de tropas em área 

edificada em situações de guerra e não guerra, é possível que a demanda brasileira 

indique uma necessidade tática de se aprimorar técnicas, táticas e procedimentos 

nestas duas situações do conflito para que o Esqd evite uma atuação que não seja a 

pautada dentro da legalidade e das normas vigentes. 

Ficou evidente também ao se comparar a IP 2-33, o manual de campanha 

de operações em área edificada e as experiência dos entrevistados que, numa 

situação de guerra, inicialmente ocorrerá a operação complementar aeroterrestre, ou 

seja, a incursão aeroterrestre e após isto o esquadrão deverá prover a segurança da 

Zona de lançamento ou aeródromo e ampliando a segurança da Bda Inf Pqdt poderá 

executar uma operação em área edificada principalmente reconhecendo e 

neutralizando inimigos com baixo poder relativo de combate. 

A utilização de Medidas de Coordenação e Controle citada pelos 

entrevistados existe na Doutrina Militar Vigente, porém não é abordada nas 

Instruções Provisórias do Esquadrão Paraquedista. Devido a agressividade e 

rapidez das ações desta Subunidade paraquedista é preciso que o entendimento 

destas ferramentas exista e seja colocado em manual. 

As ações táticas neste tipo de operação para uma possível escrituração de 

ordem de operações também foram aspectos passados pelos entrevistados e que 

facilitaria o entendimento do manual, além de estar de acordo com o manual de 

operações em área edificada. 

Em relação a função de combate Movimento e Manobra, praticamente todos 

os assuntos não eram abordados pela IP 2-33. Assuntos como o ataque a uma 

localidade ou defesa de uma localidade não eram expressamente abordados, porém 

entende-se que possivelmente estavam inseridos no capítulo 9 “Operações 

complementares e sob condições especiais de ambiente” de forma genérica. 

Com a evolução do emprego da Brigada de Infantaria Paraquedista e da 

Doutrina Militar Terrestre, a necessidade de se possuir uma definição de atuação 

dos elementos de manobra desta Grande Unidade se fez presente. Desta forma, 

mesmo com a existência de Manuais como o Operações em Área Edificada, EB70-

MC-10.303, Cavalaria nas Operações, EB70-MC-10.222, entre outros é de suma 



86 
 

importância que haja um subcapítulo que aborde a atuação do Esqd C Pqdt nas 

operações em área edificada entendendo suas possibilidades e limitações. 

Ainda em relação à função de combate Movimento e Manobra, embora não 

haja menção sobre a utilização de meios de ampla mobilidade como a motocicleta, 

viatura leves e até mecanizadas nos antigos manuais do Esqd C Pqdt e da Bda Inf 

Pqdt, o manual do RC Mec dentro do subcapítulo de operações complementares/ 

operações em área edificada, faz menção a atuação dos pelotões provisórios, com 

os fuzileiros mantendo a segurança das viaturas blindadas e as viaturas blindadas 

conferindo maior poder de fogo à manobra.  

A organização do 1º Esqd C Pqdt nas operações em área edificada passada 

pela 3ª Seção daquela SU paraquedista também difere da organização do Esqd que 

a IP 2-33 previa. Percebe-se que, devido as limitações de pessoal, houve a 

necessidade de se suprimir um pelotão, mantendo-se 2 pelotões de Cavalaria 

Paraquedista e um Pel de apoio. 

O uso dos meios de sensoriamento ou de busca da função de combate 

inteligência são facilitadores que aumentam significantemente o grau de segurança 

da tropa durante as missões. Este meio de busca também não era abordado na 

antiga doutrina do Esqd C Pqdt. 

A seção de Vigilância Terrestre e Observação ampliam e complementam a 

capacidade de reconhecimento e observação dos Pelotões de Cavalaria 

Paraquedista quando em reforço ou ampliam a consciência situacional do Cmt do 

Esqd C Pqdt quando em ação de conjunto durante as operações. 

Das entrevistas, inferiu-se que o ganho operacional do uso destes meios de 

sensoriamento durante as operações em áreas edificadas aumenta o poder relativo 

de combate da tropa e que se deve realizar uma referência a tais meios no manual 

reformulado do Esqd C Pqdt. 

Inserido na função de combate fogos, foi abordado sobre a seção de Mísseis 

Anticarro durante as operações em área edificada. Este assunto não é explorado 

pela IP 2-33 porém é de grande importância para as operações em situação de 

guerra. Os Mísseis Anticarro são potencializadores do poder de fogo para o Esqd C 

Pqdt que não possui em sua dotação orgânica viaturas com canhões. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 
O presente estudo visou analisar  a atuação do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-

quedista nas Operações em área edificada por meio da captação de informações 

durante entrevistas abertas realizadas entre junho e julho de 2021 com 9 oficiais que 

integraram esta SU paraquedista com média de 2 anos de experiência operacional e 

amplitude de ± 1 ano.  

Nesse âmbito, foi possível verificar que  devido à demanda operacional do 

Esquadrão em prol das missões da Brigada de Infantaria Paraquedista, a Instrução 

Provisória  2-33, a qual orienta as atividades operacionais e a doutrina do Esqd C 

Pqdt,  está desatualizada em relação à doutrina e às Táticas, técnicas e 

procedimentos inerentes às Operações em Área Edificada.  

Também se verificou que o uso dos meios com ampla mobilidade como 

motocicletas e Vtr leves não eram abordados durante a Instrução Provisória o que 

passava um entendimento da utilização do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 

pela Brigada de Infantaria Paraquedista como tropa de fuzileiro e não como tropa 

com as características ímpares da cavalaria. 

A opinião dos entrevistados reforça a necessidade de modernização da doutrina 

paraquedista em relação ao Esquadrão de Cavalaria. A divisão das informações 

coletadas dentro dos contextos de função de combate facilita o entendimento e a 

utilização da atual Doutrina Militar Terrestre com relação às atividades normalmente 

exercidas por esta Subunidade paraquedista.  

Além disso, como abordados nos manuais do RC Mec, da Bda C Mec e das FT 

Bld, o entendimento da realização de atividades e tarefas com a finalidade de atingir 

os fatores decisivos para a vitória são de fundamental importância para a tropa e a 

Doutrina Militar Terrestre definiu como elementos do poder de combate terrestre as 

funções de combate que interagem entre si exigindo uma atuação integrada e 

sincronizada: Comando e Controle, Movimento e Manobra, Inteligência, Fogos, 

Logística e Proteção. 

Desta forma, verificou-se que a Instrução Provisória não se aprofundava na 

atuação do Esqd C Pqdt nas Operações em área Edificada e possuir uma doutrina 

definida para este tipo de operação oferece ao Esqd C Pqdt, além de 

profissionalismo, uma legalidade em suas ações, pois define-se as possibilidades e 

limitações desta tropa perante as ameaças. 

Da execução deste Trabalho de Conclusão de Curso, foi possível realizar uma 
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minuta do subcapítulo sobre operações em áreas edificadas do manual do 1º 

Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista. Não obstante, esta pesquisa não esgota o 

tema em questão e sugere-se que haja novos estudos a fim de se aperfeiçoar a 

doutrina, as táticas, técnicas e procedimentos dos elementos do Esqd C Pqdt neste 

tipo de operação complementar. 
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APÊNDICE A – Minuta do Extrato do manual do Esqd C Pqdt  

 
5.3 OPERAÇÕES EM ÁREAS EDIFICADAS 

 
5.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
5.3.1.1 Operação em área edificada é uma operação complementar normalmente 

inserida no contexto de uma operação básica (Ofensiva, Defensiva e de Cooperação 

e Coordenação com Agências) com o propósito de obter e manter o controle de 

parte ou de toda uma área edificada, ou para negá-la ao inimigo. 

5.3.1.2 Percebe-se a constante utilização das áreas edificadas do ambiente 

operacional nos conflitos atuais com a finalidade de proporcionar acentuada 

vantagem a qualquer das forças oponentes que as conquistem ou as mantenham 

sob controle. 

5.3.1.3 A urbanização desordenada, a degradação do bem-estar social, o 

incremento da violência e o aumento da densidade populacional criam um ambiente 

operacional único onde o combate irregular, as organizações criminosas e os atores 

anônimos proporcionam risco às considerações civis e às tropas constituídas.  

5.3.1.4 As áreas edificadas são caracterizadas por estruturas resistentes de 

alvenaria ou de concreto armado, com ou sem a presença humana no local. Estas 

estruturas podem ser modificadas para fins militares e são dispostas em quarteirões, 

de forma regulares ou não. 

5.3.1.5 O combate em área edificada induz a uma constate utilização de ações 

aproximadas, limitando a observação, os campos de tiro, a movimentação e o 

desdobramento da tropa e o comando e controle. 

5.3.1.6 O ambiente operacional no contexto das operações em área edificada amplia 

a importância do Exame de Situação do Comandante e a necessidade de 

compreensão do problema militar em suas três dimensões: física, humana e 

informacional. 

5.3.1.7 As características do ambiente operacional, os quais são definidos como o 

conjunto de condições e circunstâncias que afetam o espaço onde atuam as forças 

militares e que interferem na forma como estas são empregadas, é caracterizada 

nas operações em área edificada como a população, a infraestrutura da localidade, 

os meios de comunicações de massa etc.  
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5.3.2 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE OPERACIONAL EM OPERAÇÕES 

ÁREA EDIFICADA 

5.3.2.1 A compreensão do ambiente operacional constitui uma condição fundamental 

para o êxito nas operações militares. 

5.3.2.2 O espaço de batalha está contido no ambiente operacional. E no contexto 

das operações do Esqd C Pqdt, é composto pelo espaço marítimo, aéreo, espacial, 

cibernético, as forças amigas e inimigas, o espectro eletromagnético, as condições 

climáticas e meteorológicas e a população local. O Teatro de Operações está 

inserido no espaço de batalha. 

5.3.2.3 Dimensão Humana 

5.3.2.3.1 A Dimensão Humana compreende os elementos relacionados às estruturas 

sociais, a economia da região, seu sistema político ou relações de poder, e militar.  

Os elementos estão interligados e são interdependentes.  

5.3.2.3.2 Está diretamente condicionada aos preceitos do Direito Internacional dos 

Conflitos Armados (DICA), por intermédio da IV Convenção de Genebra, de 1949. A 

cuidadosa análise da Dimensão Humana, durante o estudo de situação e sua devida 

atualização, proporciona ao líder: 

 a) consciência situacional: permite uma visão prévia do que está por 

acontecer, permitindo identificar comportamentos ou reações diante de fatos ou 

situações futuras, em qualquer nível de ação, durante a missão do Esqd C Pqdt. É 

composta, entre outros aspectos, pela 2ª fase do exame de situação e pelo estudo 

minucioso da Identificação dos efeitos ambientais sobre as operações com o estudo 

das considerações civis: 

 - Área; 

 - Estrutura; 

 - Capacidades;  

 - Organizações; 

 - População; 

 - Refugiados e Deslocados; 

 - Eventos; e  

 - Considerações Civis Complementares. 

 b)  redução potencial dos enfrentamentos e do combate aproximado: a 

preservação da vida humana, sobretudo de não combatentes, deve ser uma 

prioridade, o que condiciona o emprego do Esqd C Pqdt em área edificada. 
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 c)  a redução dos efeitos colaterais: operar em área edificada exige que os 

integrantes do Esqd C Pqdt sejam capazes de enfrentar o combate a curtas 

distâncias, compreendendo que princípios de guerra legitimidade, segurança e 

objetivos devem nortear o contato com a população civil não combatente. Além 

disso, outros fatores para o emprego do Esqd C Pqdt devem ser considerados: 

letalidade seletiva, proteção da tropa, superioridade de informações etc.  

5.3.2.4 Dimensão Informacional 

5.3.2.4.1 A Dimensão Informacional compreende os elementos relacionados às 

necessidades de conhecer sobre esse ambiente, sua população e o inimigo disposto 

a fim de informar ou influenciar, minimizar danos colaterais, controlar, estabelecer o 

ritmo das operações e manter a superioridade de informações durante toda a 

operação em área edificada. 

5.3.2.4.2 O IBGE, em seu censo de 2018, identificou que 79% da população 

brasileira em área urbana possui acesso à Rede Mundial de Computadores. Este 

dado identifica a importância da Tecnologia da Informação e Comunicações para a 

produção, obtenção, disseminação e o emprego de informações relevantes a 

manutenção da opinião pública e visibilidade da tropa. Além de caracterizar a 

importância da informação como arma, podendo afetar de forma significativa o poder 

de combate dos oponentes. 

5.3.2.4.3 A presença da mídia, de atores não governamentais, de influenciadores e 

de outros atores acompanhando o combate é uma característica da dimensão 

informacional na operação em área edificada. 

5.3.2.4.4 Ações que gerem reação negativa da opinião pública, mesmo quando 

originais dos escalões mais baixos, podem inviabilizar as operações em ambientes 

densamente povoados. Desta forma, o correto trato com a população e o inimigo  

5.3.2.4.5 No contexto do Esqd C Pqdt, a utilização da dimensão informacional deve 

ser capaz de permitir ao comandante uma rápida e precisa avaliação da situação por 

meio de vetores de inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos 

(IRVA). 

5.3.2.5 Dimensão física 

5.3.2.5.1 As características de uma área edificada são únicas no contexto das 

operações. As construções, contendo estruturas resistentes de alvenaria, concreto 

armado e aço, modificadas para uso defensivo ou não, proporcionam cobertas e 

abrigos à força adversa, diminuem a capacidade de manobra de tropas blindadas e 
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mecanizadas, dificultam o comando e controle e induzem à necessidade de 

letalidade seletiva dos fogos.  

5.3.2.5.2 Valor operacional do terreno, os acidentes capitais, os corredores de 

mobilidade e suas Vias de Acesso, é acentuado pelo caráter tridimensional da área 

edificada: subterrâneo, construções e seus pavimentos (passagens sobre rios 

obstáculos, vias fluviais navegáveis) e o espaço aéreo. 

 
Figura 12- Multidimensionalidade das áreas edificadas  

5.3.2.5.3 As infraestruturas críticas (água, energia elétrica, saúde, combustíveis, 

alimentação, comunicações, dentre outras) são objetivos importantes e, sempre que 

possível, devem estar sob controle de nossas forças. 

5.3.2.5.4 As construções conferem às operações em área edificada as seguintes 

características: 

 a) canalização do movimento;  

 b) dificuldade de prover apoio mútuo; 

 c) ações táticas descentralizadas e executadas por pequenas frações; 

 d)predomínio do combate aproximado; 

 e) dificuldade de localizar e identificar o inimigo; 

 f) preocupação com os danos colaterais; 

 g) menor velocidade nas operações; 

 h) observação e campos de tiro reduzidos; 

 i) maior necessidade de segurança em todas as direções; 

 j) dificuldade de comando e controle. 
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5.3.2.5.5 A presença de obstáculos e escombros é constante e impede o livre 

movimento das tropas, particularmente das forças mecanizadas e blindadas. O 

ambiente facilita ao defensor a disposição de obstáculos, minas, armadilhas e 

demolições preparadas.  

5.3.2.5.6 As localidades quando reduzidas a escombros tornam-se mais restritivas 

ao emprego de forças Mecanizadas e Blindadas, sendo mais conveniente o uso de 

tropas a pé. 

 

5.3.3 O ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA EM OPERAÇÕES EM 

ÁREA EDIFICADA 

 

5.3.3.1 Generalidades 

5.3.3.1.1 O Esqd C Pqdt é apto a participar das operações em área edificada em prol 

da Brigada de Infantaria Paraquedista.  O Esqd C Pqdt buscará orientar suas 

missões utilizando-se dos princípios de guerra, fundamentos da operação em área 

edificada e das prescrições doutrinária de utilização dos meios orgânicos. Para 

maiores informações sobre a execução desta Operação Complementar deve-se 

buscar o Manual EB70-MC-10.303, Operação em área edificada. 

5.3.3.1.2 O Esqd C Pqdt atuará durante as Op em Área Edificada com o propósito de 

obter e manter temporariamente o controle total ou parcial de uma área edificada ou, 

ainda, negá-la ao inimigo. Utilizará sempre que possível meios de sensoriamento a 

fim de ampliar o grau de segurança e manter um alto nível de consciência 

situacional. 

5.3.3.1.3 A área edificada que normalmente é imposta ao Esqd C Pqdt além de ser 

um acidente capital, tem por finalidade ampliar a área de segurança da Brigada de 

Infantaria Paraquedista e consequentemente apoiar a continuação das missões 

desta Grande Unidade. 

5.3.3.1.4 O emprego de pequenas frações é uma característica desta operação 

complementar. Para isso o amplo uso de motocicletas pelos integrantes do Esqd C 

Pqdt e, no decorrer das operações aeroterrestre, a utilização de Vtr Bld, ampliam o 

poder de fogo, a mobilidade e a rapidez das ações de reconhecimentos necessários 

ao grau de segurança imposto pelo ambiente operacional. 

5.3.3.1.5  O Esqd C Pqdt pode realizar as Operações em Área Edificada no contexto 

de guerra e de não guerra. Ambos contextos, as operações poderão englobar ações 
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dissuativas, cercos, investimentos, isolamento, vasculhamento, interdição de área 

edificada, busca e salvamento, negociação e manutenção da ordem na zona de 

operação. Além disso as atividades de comunicação social e de cooperação civil-

militar podem ser executadas, visando obter o maior apoio possível da população e 

preservar a imagem do Exército junto à opinião pública. 

5.3.3.1.6  Apoio de Fogo 

5.3.3.1.6.1 O Esqd C Pqdt deverá manter controle dos fogos diretos e indiretos, a fim 

de emassar, ajustar e distribuir fogo sobre os alvos de maior interesse. 

5.3.3.1.6.2 As medidas de coordenação de fogos devem ser cuidadosamente 

planejadas devido à proximidade entre as forças amigas e inimigas.  

5.3.3.1.6.3 A utilização de armas de tiro indireto, quando no investimento a uma 

localidade, deve ser precedida de um estudo judicioso sob a ótica das considerações 

civis, de modo a evitar excessivos danos colaterais. 

5.3.3.1.6.4 No combate em área edificada deve ser considerada a necessidade de 

se estabelecer medida de coordenação de fogos restritivas (LRF, ARF ou AFP), a 

fim de se proteger locais ocupados por civis ou infraestruturas críticas no interior da 

localidade. 

5.3.3.1.7  Apoio de Engenharia 

5.3.3.1.7.1 O Esqd C Pqdt nas operações em área edificada pode receber em 

reforço elementos de engenharia para auxiliar nas missões da manobra. 

5.3.3.1.7.2 O apoio de Engenharia à Mobilidade consiste em: 

a) reconhecimento especializado de engenharia, incluindo galerias de esgoto; 

b) reparação de estradas; 

c) abertura de passagens; 

d) neutralização de dispositivos explosivos improvisados, minas e armadilhas. 

5.3.3.1.7.3 No apoio a contramobilidade: 

a) o lançamento de obstáculos, para isolar ou defender áreas; 

b) o preparo e acionamento oportuno das destruições das edificações e pontes. 

5.3.3.1.7.4 No apoio à proteção, podem ser executados: 

a) reforçar edificações ou construir abrigos de concreto no seu interior; 

b) criar pontos fortes no interior da localidade; 

c) camuflar trabalhos de organização do terremo.  

 

5.3.3.2 O ESQD C PQDT NO ATAQUE A UMA ÁREA EDIFICADA 
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5.3.3.2.1 O Esqd C Pqdt poderá combater em uma área edificada com a finalidade 

de se manter livre as  vias de acesso terrestres críticas, conquistar objetivos 

específicos e realizar P Blq para prover segurança as ações da Brigada de Infantaria 

Paraquedista até a chegada de elementos mais aptos à realização de tais ações. 

5.3.3.2.2 Em primeiro momento, a utilização de meios de mobilidade como a 

motocicleta junto aos meios de busca de IRVA e do armamento orgânico  

proporcionará agressividade e rapidez as ações ofensivas do Esqd nas operações 

em área edificada. 

Figura 13- Utilização de meios IRVA durante a operação furacão XVII- Jacarezinho 

 

5.3.3.2.3 Após as Ações do Escalão de acompanhamento, a utilização de meios 

Mecanizados, com elevado poder de fogo, proteção blindada e mobilidade auxiliam a 

ofensiva e a manutenção dos objetivos oferecendovantagens em relação aos outros 

tipos de tropa da Brigada de Infantaria Paraquedista. Entretanto, devido aos campos 

de tiros restritos, a vulnerabilidade no combate aproximado, a senseibilidade do trem 

de rolamento aos escombros e entulhos e a impossibilidade de se impor grandes 

velocidades dentro das áreas construídas fazem com que o emprego dos meios 
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mecanizados do Esqd C Pqdt sejam complementados com a tropa leve em 

motociletas ampliando o grau de segurança frente às ameaças. 

5.3.3.2.4 Caso o Esqd C Pqdt receba a missão de realizar um investimento em área 

edificada, o Esqd pode constituir frações provisórias e descentralizar as ações. 

5.3.3.2.5 Planejamento 

5.3.3.2.5.1 O planejamento deve ser focado nos seguintes elementos do Processo 

de Condução das Operações Terrestres: 

a) Análise da missão e considerações preliminares. 

b) Situação e sua compreensão: 

c) Possibilidades do inimigo, linhas de ação e confronto. 

d) Comparação das nossas linhas de ação. 

e) Decisão. 

f) Emissão de planos e ordens. 

5.3.3.2.5.2 Deve-se dar especial atenção ao estudo do terreno a fim de se evitar 

danos colaterais desnecessários durante as operações.  

5.3.3.2.5.3  Durante o estudo do terreno, devem ser analisados os fatores 

específicos a uma área urbana. Além disso, deve-se considerar a necessidade de: 

a) identificar estruturas a preservar (sítios culturais, hospitais, escolas, etc.); 

b) minimizar danos colaterais; 

c) reservar tempo extra para realizar estudo detalhado, em função da complexidade 

do ambiente urbano. 

5.3.3.2.6 Medidas de Coordenação e Controle 

5.3.3.2.6.1 O traçado das vias pode facilitar ou dificultar o comando e controle e, por 

conseguinte, a manobra das forças envolvidas. Raramente uma cidade apresenta o 

mesmo padrão de organização nem todas suas ruas, contudo podem existir regiões 

que proporcionem excelentes zonas de ação por possuírem uma configuração 

padronizada. 
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Figura 14- Exemplo de medidas de coordenação e controle durante o isolamento 

 
 

5.3.3.2.6.2 As principais medidas de coordenação e controle são: os P Ct, L Ct, P 

Lig, limites, objetivos e RIPI. Atenção especial deve ser dada quanto à marcação dos 

limites, devendo-se utilizar a linha da borda das construções, de maneira a não 

dividir a responsabilidade pelas ruas (VA). 

 

 
Figura 15- Exemplo de medidas de coordenação e controle durante o investimento.  
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5.3.3.2.6.3 Nas zonas densamente construídas, os limites passarão, normalmente, 

por um dos lados da rua, ficando a área da rua incluída na zona de ação de uma 

única SU. 

5.3.3.2.7 Fases do Ataque a uma Área urbana 

5.3.3.2.7.1 O ataque a uma localidade realiza-se em três fases: 

a) isolamento da localidade; 

b) conquista de uma área de apoio na periferia da localidade; e 

c) progressão no interior da localidade. 

5.3.3.2.7.2 A primeira fase destina-se a isolar a localidade pela posse dos acidentes 

capitais que dominam as vias de acesso a ela. O atacante ocupa posições fora da 

área urbana, de onde possa fornecer apoio de fogo à entrada dessa área e à 

progressão através dela. 

5.3.3.2.7.3 A segunda fase consiste na progressão das forças do Esc Atq para a 

área urbana e a conquista de prédios ou áreas de apoio na orla anterior da 

localidade, para eliminar ou reduzir a observação terrestre e o tiro direto do defensor 

sobre as Via A à localidade. As cobertas e abrigos oferecidos pelos prédios 

conquistados na periferia da cidade (área de apoio) permitem ao atacante 

descentralizar o controle e deslocar para à frente as armas de apoio e as reservas. 

5.3.3.2.7.4 A terceira fase consiste na progressão através da área urbana. Ganha 

importância a coordenação dos elementos empenhados, sendo necessário designar-

se limites perfeitamente definidos e direções balizadas por pontos notáveis do 

terreno, além de frequentes linhas de controle. Ademais, é imprescindível que, 

quando necessário, prédios sejam completamente vasculhados, para que a 

progressão possa continuar sem focos de resistência à retaguarda. 

5.3.3.2.7.5 Em uma ofensiva na área edificada, as viaturas blindadas podem ser 

empregados nas três fases do ataque. 

5.3.3.2.8  O Esqd C Pqdt como Força de Isolamento 

5.3.3.2.8.1 O Esqd C Pqdt como força de isolamento estabelece P Blq sobre as VA à 

localidade, controlando as regiões que interceptem suas entradas e saídas. Forças-

tarefa à base de tropas de Cavalaria Mecanizada constituem os elementos mais 

adequados para compor uma força de isolamento. 

5.3.3.2.9 O Esqd C Pqdt como Força de Investimento 

5.3.3.2.9.1 A força de investimento executa a limpeza da localidade, conquistando os 

objetivos impostos. No caso do Esqd C Pqdt, é constituída, basicamente, por 
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fuzileiros e exploradores, sendo reforçada por Viaturas Blindadas, após as ações do 

escalão de acompanhamento e quando o seu emprego contribuir decisivamente 

para a conquista da localidade. 

5.3.3.2.9.2 Na fase de investimento na área urbana, o Esqd C Pqdt pode receber a 

missão ou decidir realizar um investimento sistemático, seletivo ou misto. 

Figura 16- Métodos de investimentos nas operações em área edificada 

 

5.3.3.2.9.3 O investimento seletivo tem como objetivo atingir direta e rapidamente 

pontos críticos selecionados, dentro da área urbana, sem que haja necessidade de 

conquistar e de manter grandes áreas da localidade. Ele pode ser empregado para 

se aproveitar uma oportunidade de enfraquecimento do inimigo ou quando se faz 

necessário atingir objetivos dentro da área edificada e o fator tempo é prioritário em 

relação ao fator segurança. Para isso:  

a) algumas posições conhecidas do inimigo serão isoladas ou ignoradas para que o 

objetivo principal seja atingido dentro do prazo estabelecido; 

b) são selecionados E Prog que, consideradas sua extensão, facilidade de 

progressão e expectativa de resistência inimiga, ao longo do percurso, conduzam 

mais rápida e diretamente aos objetivos; 

c) o escalão de ataque aproveita-se da velocidade de deslocamento e poder de fogo 

das motocicletas dos exploradores, em primeiro momento, e quando possível do 

poder de fogo, ação de choque, proteção blindada e mobilidade das viaturas e se 

dirige diretamente aos objetivos determinados; 
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d) embora não seja a situação ideal, edificações de maior importância que dominem 

o eixo que conduz ao objetivo principal poderão, se necessário, ser conquistadas e 

limpas pelos fuzileiros; e 

e) A limpeza das áreas ultrapassadas, se necessário, é realizada pela reserva. 

5.3.3.2.9.4 O investimento sistemático ocorre quando o Esqd C Pqdt precisa efetuar 

a limpeza de toda a Z Aç. Para isso: 

a) a limpeza não necessariamente precisará ser executada casa a casa, podendo o 

atacante progredir de forma sistemática e organizada, revistando somente as casas 

e prédios previamente identificados como suspeitos pela inteligência; 

b) o emprego de tropa desembarcada, prestando apoio mútuo aos meios leves ou 

mecanizados, torna-se imprescindível, pois a baixa velocidade de progressão no 

método sistemático e as ameaças de todas as direções, dentro da área edificada, 

tornam as Vtr leves e as viaturas blindadas vulneráveis; e 

c) o apoio de fuzileiros na segurança aproximada das viaturas blindadas e das 

viaturas leves visa a diminuir o risco de atuação do inimigo a pé e de armas anticarro 

e, ainda, compensar a limitação daquelas viaturas à realização de tiros em andares 

mais elevados ou nas partes inferiores das edificações que se encontram mais 

próximas. A tropa a pé é utilizada para designar alvos, assaltar e destruir posições 

inimigas, realizar limpeza de edificações e para neutralizar ou destruir armas 

anticarro. 

5.3.3.2.9.5 O investimento misto ocorre, quando a unidade combina, simultânea ou 

sucessivamente, os investimentos sistemático e seletivo na mesma operação. A 

alteração do tipo de investimento pode ser ditada pela situação ou ser planejada. 

a) Para aumentar a chance de sucesso de um investimento seletivo, poderá ser 

necessário conduzir um investimento sistemático para atrair e fixar a maior parte do 

inimigo longe dos E Prog e objetivos selecionados para aquela ação.  

b) Uma operação em que se defronte um inimigo que concentra seu esforço 

defensivo em um quarteirão, em detrimento de outros, dentro da mesma área, 

poderá exigir da força atacante a execução de um investimento misto. Na porção 

fortemente defendida, o atacante poderá realizar a progressão sistemática e no 

restante investir seletivamente. 

 

5.3.3.3 O ESQD C PQDT NA DEFESA A UMA ÁREA EDIFICADA 
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5.3.3.3.1 A defesa de uma área urbana é organizada em torno dos acidentes capitais 

que possibilitem a manutenção da integridade da área e proporcionem facilidades ao 

movimento do defensor. 

5.3.3.3.2 Sistemas subterrâneos podem facilitar o movimento de forças a pé e 

proporcionar abrigos contra ataques aéreos, enquanto escombros e outros 

obstáculos permitem organizar a defesa em profundidade. 

5.3.3.3.3 Apesar de as edificações oferecerem vantagens ao defensor, em uma 

defesa dentro de áreas construídas os meios leves e mecanizados não poderão ser 

empregados na sua plenitude. Ressalte-se que em um combate assimétrico, sem 

apoio aéreo, essas edificações darão maior proteção para as viaturas blindadas. 

5.3.3.3.4 Quando receber a missão de defender uma localidade, o Esqd C Pqdt, 

sempre que possível, deverá ocupar e manter as orlas dessa localidade com seus 

fuzileiros  e exploradores, apoiados pelas viaturas blindadas ou Seção de Mísseis 

Anticarro. 

5.3.3.4 O Esqd C Pqdt nas Operações De Cooperação e Coordenação com 

Agências no contexto das operações em área edificada 

5.3.3.4.1 As operações em áreas edificadas no contexto de OCCA devem manter, 

sempre que possível, as mesmas características do contexto de guerra modificando-

se o nível de letalidade e os objetivos das missões. Nestas operações, a atuação do 

Esqd C Pqdt está regulada pela norma legal que autoriza e define o emprego e que 

limita a liberdade de ação do Cmt do Esqd C Pqdt. 

5.3.3.4.2 Neste contexto, o Esqd C Pqdt é apto a participar das seguintes operações 

utilizando-se de seus meios orgânicos que lhe confere mobilidade, agressividade e 

rapidez: 

a) garantia dos poderes constitucionais; 

b) garantia da lei e da ordem; 

c) atribuições subsidiárias; 

d) prevenção e combate ao terrorismo; 

e) sob a égide de organismos internacionais; 

f) em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e 

g) outras operações em situação de não guerra (grandes eventos, garantia da 

votação e apuração GVA, etc.). 

5.3.3.4.3 Nas operações de cooperação e coordenação com agências, a liberdade 

de ação do comandante do Esqd C Pqdt está limitada pela norma legal que 
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autorizou o emprego da tropa. Assim, o emprego é episódico, limitado no espaço e 

tempo. 

5.3.3.4.4 Planejamento 

5.3.3.4.4.1  Normalmente, o Esqd C Pqdt participa de OCCA em situações de não 

guerra em prol da missão da Brigada de Infantaria Paraqeudista, nas quais o 

emprego do poder militar é usado sem envolver o combate propriamente dito, exceto 

em circunstâncias especiais. Normalmente, há limitações legais ao uso da força, que 

se traduzem em regras de engajamento bastante específicas.  

5.3.3.4.5 Preparação 

5.3.3.4.5.1 As Operações em área edificada no contexto das operações de 

cooperação e coordenação com agências requerem preparação específica, 

principalmente em função da limitação no uso da força. Deve ser dada à questão 

jurídica, instruindo todos os envolvidos quanto aos limites de atuação estabelecidos 

no Direito Internacional dos Conflitos Armados, em leis vigentes, nas normas de 

conduta e nas regras de engajamento que a tropa e demais agentes deverão adotar. 

5.3.3.4.6 Execução 

5.3.3.4.6.1 Deve ser observado que não existe vínculo de subordinação entre as 

diferentes agências do governo, razão pela qual é absolutamente necessária a 

ênfase na cooperação e coordenação de esforços. Serão executadas, 

principalmente, atividades e tarefas coercitivas no cumprimento de missões 

diversificadas. 

 

5.3.3.5 EMPREGO DOS MEIOS LEVES E MECANIZADOS DO ESQD C PQDT NAS 

OPERAÇÕES EM ÁREA EDIFICADA 

 

5.3.3.5.1  O Esqd C Pqdt é a única peça de manobra da Brigada de Infantaria 

Paraquedista possuidora de meios com ampla mobilidade, relativo poder de fogo e 

proteção blindada. Deste modo, o uso dos meios leves e mecanizados orgânicos do 

Esqd C Pqdt proporciona um aumento do poder relativo de combate desta Grande 

Unidade durante as operações em área edificada. 

5.3.3.5.2 As viaturas leves e mecanizadas são utilizadas paraneutralizar posições 

inimigas pelo fogo e para permitir que os fuzileiros e os exploradores cerrem sobre o 

inimigo para destruí-lo.  

5.3.3.5.3 Os meios orgânicos do Esqd C Pqdt possuem a capacidade de auxiliar na 
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abertura de pontos de entrada nos edifícios, isolar objetivos conquistados dentro da 

área construída, destruir muros e obstáculos de arame em prol da tropa a pé, 

rebocar outras viaturas leves/ mecanizadas e ampliar a mobilidade dos elementos 

desta Subunidade. 

5.3.3.5.4  A utilização das viaturas leves e mecanizadas em conjunto com os meios 

de sensoriamento ampliam a capacidade de reconhecimento da tropa e aumenta 

significativamente o grau de segurança possibilitando maior agressividade e rapidez 

nas ações de ataque ou defesa de uma área edificada. 

5.3.3.5.5 As viaturas do Esqd C Pqdt podem ser empregadas, também, para o 

transporte alternativo de pessoal, material, água, munição e outros materiais, dentro 

da área edificada. Outra possibilidade das viaturas leves e mecanizadas é a de 

facilitar o acesso da tropa a andares superiores das edificações. Nesse caso, os 

fuzileiros e os exploradores utilizam as viaturas, basicamente, para acessar o 

segundo andar das edificações. 

5.3.3.5.6 A designação de alvos entre a tropa e as viaturas leves/ mecanizadas, 

deve ser estabelecida através de padronizações no âmbito da tropa como um todo. 

Por exemplo, pode-se prever a designação das edificações de acordo com sua 

direção (processo do relógio), particularidades (cores e formatos), em face da 

edificação (tomada como referencial a direção de deslocamento), o andar (sempre 

do mais baixo para o mais elevado) e a janela (sempre da esquerda para direita). 

5.3.3.5.7 Em uma ofensiva na área edificada, os meios leves e mecanizados podem 

ser empregados nas três fases do ataque: isolamento, conquista de áreade apoio na 

periferia e progressão no interior da área edificada. 

 

 

 

 

 


