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RESUMO 
 

 

 

O escopo deste estudo é analisar o emprego do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-

quedista, Organização Militar do Exército Brasileiro orgnânica doa Brigada de 

Infantaria Pára-quedista, na execução de ações comuns a todas as operações, com 

enfoque nas operações de substituição de unidades de combate. Buscando ambientar 

o leitor, preliminarmente, será realizada uma revisão dos conceitos e fundamentos da 

doutrina militar terrestre vigente no que tange a Operações Aeroterrestres com a 

finalidade de identificar as possíveis necessidades de atualização, limitados ao 

emprego do 1º Esqd C Pqdt em prol da Bda Inf Pqdt. Foi realizado uma pesquisa de 

cunho exploratório tendo como amparo legal os manuais de campanha vigentes 

utilizados pelo Força Terrestre como embasamento doutrinário, estudos de casos 

históricos explorados em artigos científicos e manuais de campanha de forças 

estrangeiras que possuem doutrina semelhante e tropas com natureza semelhante à 

do 1º Esqd C Pqdt.  Para substancializar o estudo, ao final encontra-se uma proposta 

de capítulo de manual para o 1º Esqd C Pqdt, especificamente para o emprego desta 

OM nas ações comuns a todas as operações, com cerne nas operações de 

substituição de unidades de combate. 

 

 

Palavras-chave: Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista. Ações Comuns a Todas as 

Operações. Brigada de Infantaria Pára-quedista. Operações Aeroterrestres. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The scope of study is the analysis of the use of the 1st Parachute Cavalry Squadron, 

an organic Brazilian Army Military Organization of the Parachute Infantry Brigade, in 

the execution of actions common to all operations, focusing on unit replacement 

operations of combat. Seeking to acquaint the reader, a preliminary review of the 

concepts and fundamentals of the current ground military doctrine will be carried out 

with regard to Air Land Operations, with the obligation to identify as possible updating 

needs, necessary for the use of the 1st Esqd C Pqdt in favor of Bda Inf Price An 

exploratory research was carried out having as legal support the current campaign 

manuals used by the Land Force as a doctrinal basis, historical case studies explored 

in scientific articles and campaign manuals of old ladies who have similar doctrine and 

troops with a similar nature to the 1st Left C Pqdt. In order to substantiate the study, at 

the end there is a proposal for a chapter of the manual for the 1st Esqd C Pqdt, 

specifically for the use of this OM in actions common to all operations, focusing on 

combat unit replacement operations. 

 

 

Keywords: Parachute Cavalry Squadron. Actions Common to All Operations. 

Parachute Infantry Brigade. Airborne Operations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo no século XXI se caracteriza pela intensa e repentina transformação 

da humanidade em aspectos sociais, tecnológicos, informacionais e econômicos. 

Essa mudança suscita impactos em diversos setores das sociedades, em especial na 

interpretação que cada nação faz desse avanço tecnológico e, consequentemente, 

nas atitudes dos governantes.  

A Nação Brasileira naturalmente é impactada por este fenômeno e, por 

conseguinte, a expressão Militar do Poder Nacional sofre diversas transformações, 

sendo assim necessário uma constante atualização dos fundamentos basilares de 

emprego de uma força militar diante de um cenário difuso em que o mundo 

informacional do século XXI se define. 

Dentro desse contexto, o Exército Brasileiro passa por uma recente atualização 

doutrinária com o objetivo de alinhar os preceitos de emprego à realidade que se 

apresenta o cenário global.  Nesse sentido, a Instrução Provisória 2-33 – Esquadrão 

de Cavalaria Pára-quedista (Esqd C Pqdt), datada de 1994, trata-se de um dos 

manuais doutrinários que necessitam de atualização para que esteja alinhado com a 

Doutrina Militar Terrestre vigente. 

 A doutrina, é definida pelo Manual EB20-MF-10.102 (2019, p.1.2) como: 

 
[...] o conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos, dispostos 
de forma integrada e harmônica, fundamentados principalmente na 
experiência, destinado a estabelecer linhas de pensamento e a orientar 
ações. 

 

A Brigada de Infantaria Pára-quedista do Exército Brasileiro compõe uma das 

Grandes Unidades como Força de Emprego Estratégico, sendo prioridade de 

emprego em caso de necessidade, seja para Defesa Externa em situação de guerra 

ou em situação de não guerra em Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências. Deste pressuposto, entende-se que a Brigada de Infantaria Pára-quedista 

deve estar na plenitude de sua capacidade operativa que deve ser alcançada por meio 

da Doutrina, Organização, Adestramento, Educação, Pessoal e Infraestrutura, 

conforme prevê o Manual EB20-MF-10.102 (2019, p.3.3): 
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A capacidade é obtida a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, 
inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), 
Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – que formam o 
acrônimo DOAMEPI. 

 

Na busca das condições ideais quanto a capacidade operativa de uma Força 

de Emprego Estratégico, este trabalho tem como escopo contribuir para a atualização 

da Doutrina de uma tropa de emprego muito singular da Brigada de Infantaria 

Paraquedista, o 1° Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista, única tropa do Exército 

Brasileiro que permeia a natureza Mecanizada e Aeroterrestre e que, devido a isto, 

está apta para realizar as missões típicas da arma de Cavalaria inserida em um 

contexto de Operação Aeroterrestre. 

Este trabalho visa adequar as capacidades atuais do 1° Esqd C Pqdt a real 

necessidade da Bda Inf Pqdt no que tange as Ações Comuns em Substituição de 

Unidades de Combate. Para concebermos o emprego ideal desta tropa no contexto 

de uma Substituição de Unidades de Combate, é essencial o entendimento do 

emprego da Bda Inf Pqdt em suas diversas missões e como o 1° Esqd C Pqdt deve 

ser empregado em apoio a manobra da Bda Inf Pqdt nas referidas missões. Estes 

conceitos serão alimentados durante o Referencial Teórico deste trabalho. Por ora, 

fica compreendido a intenção deste trabalho para sedimentar a Doutrina Militar 

Terrestre no emprego do 1º Esqd C Pqdt em uma Ação de Substituição de Unidade 

de Combate no contexto de uma Operação Aeroterrestre conduzida pela Bda de Inf 

Pqdt. 
 

 

1.1 PROBLEMA  

 

 

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

Paraquedista, a IP 2-33 apresenta-se defasada, não só sobre a doutrina de emprego 

daquela subunidade paraquedista, mas também em relação aos seus meios e 

composição. 

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

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

os novos conceitos doutrinários em vigor. 
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Em síntese, exprimindo a demanda por atualização doutrinária existente para o 

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

deste trabalho: Quais são as atualizações em manual doutrinário, relativas Ao 1º 
Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista na execução das ações comuns de 
substituição de unidades de combate, que se fazem necessárias para a melhor 
organização e emprego do Esqd C Pqdt em proveito das Operações 
Aeroterrestres (EB70MC-10.217)?  
 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema  
 

 

Com o intuito de acompanhar o avanço doutrinário do Exército Brasileiro, a Bda 

Inf Pqdt foi contemplada com a publicação do seu Manual de Campanha Matriz, o 

EB70-MC-10.217 OPERAÇÕES AEROTERRESTRES, 1ª Edição 2017. A 

publicação deste Manual de Campanha enfatizou a necessidade de confecção e/ou 

atualização de Manuais de Campanha para todas as tropas que podem ser 

empregadas em um contexto de Operação Aeroterrestre, dessa forma, incluindo 

diretamente o 1º Esqd C Pqdt.  

Cabe ressaltar que a Instrução Provisória 2-33, 1994, trata-se do único manual 

existente sobre o emprego do 1º Esqd C Pqdt, sua data de publicação deixa claro a 

necessidade de atualização doutrinária escrita condizente com as demandas dos 

conflitos atuais, bem como, alinhada com o emprego descrito nos atuais documentos 

doutrinários, além de atualização dos meios disponíveis e organização de emprego 

desta fração. 

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

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

os novos conceitos doutrinários em vigor
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Considerando o objetivo integrador relacionado à confecção de um Manual de 

Campanha do 1º Esqd C Pqdt, analisar O  1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista 

na execução das ações de substituição de unidades de combate a fim de atualizar sua 

organização e emprego em proveito das Operações Aeroterrestres conduzidas pela 

Bda Inf Pqdt, apresentando uma proposta de atualização harmonizada no formato de 

capítulo de manual doutrinário. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 

Com a finalidade de alcançar o objetivo geral proposto de forma didática e lógica, 

foram elencados os seguintes objetivos: 

a) Levantar e elucidar os principais conceitos relativos a Operações 

Aeroterrestres; 

b) Analisar a organização, meios e emprego de tropas de outros exércitos de 

natureza semelhante à do 1º Esqd C Pqdt;  

c) Revisar caso histórico relacionado a Operações Aeroterrestres e quanto ao 

emprego de tropas de outros exércitos de natureza semelhante à do 1º Esqd C Pqdt 

em ações de substituição de unidades de combate;  

d) Analisar o 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista na execução das ações 

de substituição de unidades de combate no contexto de seu emprego; e 

e) Apresentar proposta de atualização em relação ao 1º Esquadrão de Cavalaria 

Pára-quedista na execução das ações de substituição de unidades de combate com 

intuito de atender ao objetivo integrador. 
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1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  

       

 

 Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno dos objetivos 

propostos:  

a) Quais casos históricos podem ser utilizados para analisar o 

1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista na execução das ações de substituição de 

unidades de combate? 

b) De que maneira a Doutrina Militar Terrestre influencia a operação do 1º 

Esqd C Pqdt inserido no contexto das Operações Aeroterrestres (EB70MC-10.217)? 

c) Considerando o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista na execução das 

ações de substituição de unidades de combate, apresentar a proposta de atualização 

doutrinária, em formato de manual, com a finalidade atender ao objetivo integrador da 

elaboração do manual. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

 

  

Comprovada a necessidade de atualização doutrinária conforme descrito 

anteriormente, este trabalho se propõe a demonstrar a relevância do emprego do 1º 

Esqd C Pqdt em proveito da Bda Inf Pqdt, especificamente na execução de ações de 

substituição de unidades de combate. Ancorado nos preceitos doutrinários do Manual 

de Campanha EB70MC-10.217 Operações Aeroterrestres, este trabalho direciona seu 

estudo no desenvolvimento e consolidação das técnicas, táticas e procedimentos a 

serem adotados pelo Esqd C Pqdt durante uma substituição de unidades de combate, 

bem como sugestões de dispositivos a serem tomados e medidas de coordenação e 

controle que possam ser utilizadas durante a manobra. 

De maneira elementar, é necessária uma intervenção com o intuito de clarear 

a finalidade de emprego de uma tropa de Cavalaria em uma Operação Aeroterrestre. 

Para melhor elucidar a arquitetura básica de um Assalto Aeroterreste, recorremos ao 

MANUAL DE CAMPANHA EB70MC-10.217 OPERAÇÕES AEROTERRESTRES 

(2017, p. 2.4): 
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ASSALTO AEROTERRESTRE (Ass Aet) – operação aérea destinada a introduzir forças 
paraquedistas e seus equipamentos, prioritariamente por lançamento de 
paraquedas e eventualmente por meio de pouso, com a finalidade de conquistar 
uma região no terreno de significativa importância para o cumprimento da missão 
das forças de superfície (cabeça-de-ponte aérea – C Pnt Ae). 
 

Por se tratar da tropa com maior mobilidade terrestre da Bda Inf Pqdt, o Esqd 

C Pqdt realiza as ações de contato com tropas amigas mais afastadas do dispositivo 

adotado na C Pnt Ae, além de estar diretamente envolvida nas ligações e contatos 

com as forças de superfície. Portanto, trata-se da tropa que realiza o contato inicial 

com as tropas que se deslocam por terra após o Assalto Aeroterrestre e tomada da 

Cabeça de Ponte. 

Sendo assim, umas das principais responsáveis pelo sucesso da ligação com 

a tropa que realiza o deslocamento por terra, bem como, responsável por conduzir a 

força terrestre até as posições já conquistadas, todo este processo materializa uma 

Ação Comum as Operações, que é o objeto de estudo deste trabalho: O 1º Esqd C 

Pqdt na execução de uma substituição de unidade de combate. 

A abordagem de casos históricos será explorada de maneira a tornar palpável o 

emprego do 1º Esqd C Pqdt em proveito da Bda Inf Pqdt, em um primeiro momento 

valendo-se de uma Operação Aeroterrestre clássica que obteve sucesso no Ass Aet, 

a  Operação Overlord, posteriormente, um exemplo de uma Operação Aeroterrestre 

que fracassou na sua finalidade, a Operação Market Garden, ambas realizadas na 

Segunda Guerra Mundial pelos Aliados, e, por fim, a Operação Serval, realizada no 

Mali, pelo Exército Francês. Esta última executada por uma tropa que muito se 

assemelha fração objeto deste estudo, e que abordaremos de forma mais 

pormenorizada, sempre com enfoque na exploração das possibilidades de emprego 

em Substituição de Unidades de Combate. 

 

 

 

 

 

 

2  METODOLOGIA 
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Considerando o processo de confecção do Manual de Campanha do 1º Esqd C 

Pqdt, o esforço de pesquisa foi conduzido por um grupo de trabalho, em um ciclo de 

aproximadamente dois anos. 

Até o final do CAO 1º ano, em 2020, foi realizada a pesquisa bibliográfica e o 

fichamento inicial das fontes. Neste contexto, forma buscados, nos manuais do 

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

para a revisão da literatura. 

Durante o CAO presencial (2º ano) em 2021, a relatoria técnica do presente 

estudo foi conduzida sob coordenação do Curso de Cavalaria da EsAO, que foi a 

interface responsável por harmonizar o esforço de pesquisa, na forma de TCC, em 

prol da elaboração dos capítulos do Manual de Campanha do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista.  

Como instrumento integrador da discussão foi utilizado um fórum do Portal de 

Doutrina do Exército, permitindo a colaboração dos demais militares da Força 

Terrestre, bem como o transbordo da temática aos especialistas necessários ao 

debate. 

No âmbito dos RESULTADOS foram produzidos os trechos referentes aos 

capítulos previstos para o referido manual, bem como seus respectivos anexos. 

Na gestão da métrica para escrituração e edição do TCC, será utilizado o 

Microsoft Word ou Libre Office Writer. Na confecção de gráficos, fotografias e 

desenhos serão utilizados os aplicativos Corel Draw e Photoshop. Ainda, quanto à 

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

TIF ou BMP. 

Finalizando o processo, no capítulo dos RESULTADOS, no âmbito do TCC, os 

trechos referentes aos capítulos previstos para o manual observarão os preceitos 

contidos nos capítulos IV e V das Instruções Gerais para Publicações Padronizadas 

do Exército (EB10-IG-10.002), 1ª Edição, 2011. 

 
 
 
 
2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 
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O objeto formal de estudo deste trabalho tem enfoque na execução de Ações de 

Substituição de Unidades de Combate por parte do Esqd C Pqdt em proveito da Bda 

Inf Pqdt na condução de uma Op Aet. A designação das variáveis dependentes é 

condicionada aos fatores da decisão: Missão, Inimigo, Meios, Terreno e Condições 

Meteorológicas, tempo e considerações civis. 

 
O exame de situação, metodologia concebida para a solução de um 
problema militar, em qualquer nível, é sustentado pelo estudo de 
aspectos relevantes que são organizados e orientados por 
determinados fatores. As partes constitutivas dessa metodologia são 
os fatores da decisão, isto é, elementos que orientarão o processo 
decisório. Os principais fatores da decisão são: missão, inimigo, 
terreno e condições meteorológicas, meios, tempo e considerações 
civis. (EB70-MC-10.223 – OPERAÇÕES – 2017, p. 2-20) 

 

As limitações das tropas aeroterrestres também constituem variáveis 

dependentes no emprego do 1º Esqd C Pqdt. Conforme prevê o EB70-MC-10.217 – 

OPERAÇÕES AEROTERRESTRES – 2017, p. 2-3,2-4): 

 

QUANTO AO INIMIGO 
a) Limitada defesa contra blindados, agentes químicos, bacteriológicos, 
radiológicos e nucleares (QBRN) e ações de guerra eletrônica.  
b) Vulnerabilidade aos meios de defesa aeroespacial do inimigo durante 
o movimento aéreo. 
c) Defesa antiaérea restrita após o desembarque. 
d) Acentuada vulnerabilidade às ações ofensivas terrestres durante a 
reorganização, principalmente após o lançamento por paraquedas. 
QUANTO AO AMBIENTE OPERACIONAL 
a) Necessidade de terreno adequado para utilização como Z Dbq, 
preferencialmente nas cercanias dos objetivos. 
b) Dependência de condições meteorológicas favoráveis às atividades 
Aet, particularmente no que concerne à velocidade dos ventos e à 
visibilidade vertical e horizontal. 
c) Dependendo da área de desdobramento, perda inicial da    eficiência 
individual, fruto da mudança das condições ambientais (frio extremo, 
calor intenso etc.), podendo ser amenizada por meio de um programa 
prévio de aclimatação. 
QUANTO AOS MEIOS 
a) Dependência dos vetores aéreos para a: 
- Obtenção da rapidez para a concentração estratégica; 
- Conquista e a manutenção da superioridade aérea local, na área dos 
objetivos e nos corredores aéreos; 
- Inserção na área de operações; 
- Obtenção de apoio de fogo adicional; e 
- Viabilização de atividades funcionais logísticas entre a área de 
operações e as linhas amigas. 
b) Mobilidade tática restrita à do homem a pé após o desembarque, caso 
não receba apoio de aeronaves de asa rotativa, em função do pequeno 
número de viaturas orgânicas, as quais, em sua maioria, destinam-se 
ao transporte de carga na área dos objetivos. 
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c) Reduzida ação de choque. 
d) Dificuldade de estabelecimento e de manutenção do fluxo logístico 
entre a área de operações e as linhas amigas, podendo limitar 
sobremaneira a capacidade de manutenção dos objetivos conquistados. 
 

Quanto as variáveis independentes, será estabelecido o atendimento dos 

fundamentos das operações desenvolvidas, como pressuposto para o sucesso 

desejado em campanha. 
 
 

2. 2 AMOSTRA  
 
 

 As amostras desta pesquisa serão restritas a tropas de natureza semelhante 

ao 1º Esqd C Pqdt, isto é, frações com características mecanizadas e com 

capacidade de infiltração aeroterrestre por salto de paraquedas com acionamento 

semi-automático para as tropas e todos os seus meios, incluindo as viaturas 

blindadas sobre rodas. 

 A principal amostra a ser levada em consideração será o Regimento de 

Cavalaria Paraquedista, Règlement interarmées sur la mise à terre des troupes 

aéroportées, do Exército Francês, por se tratar da tropa estrangeira que mais se 

assemelha doutrinariamente quanto ao seu emprego ao 1º Esqd C Pqdt. 

 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

 

Foi realizado um trabalho de pesquisa qualitativa, de caráter de investigação 

explicativa e exploratória. Sobre critérios de investigação explicativa, objetiva 

esclarecer quais fatores da decisão contribuem para a utilização do Esquadrão de 

Cavalaria Paraquedista na execução de substituição de unidades de combate. Já o 

caráter exploratório ocorre por existirem poucos estudos relacionados ao tema em 

questão. As fundamentações teóricas, baseadas em manuais da Doutrina Militar 

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

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

 

 

 O conteúdo utilizado como base para o presente estudo encontra-se 

fundamentado no arcabouço doutrinário do Exército Brasileiro, sendo os seguintes 

manuais os principais utilizados como fonte de consulta: EB-MF – 10.102 Doutrina 

Militar Terrestre (2019) e o EB20-MF-03.109 Glossário de Termos e Expressões para 

Uso no Exército (2018), em 1º nível. EB70-MC-10.223 Operações (2017), o EB70-MC-

10.217 - Operações Aeroterrestres (2017), o EB70-MC-10.102 – Operações 

Ofensivas e Defensivas (2017), o EB 70-MC-10.222 – A Cavalaria nas Operações 

(2018) e o C 7-20 – Batalhões de Infantaria (2003), estes em um 2º nível. E, em 3º 

nível, 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). 

 

 

 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

A busca de fontes de consulta que amparam o emprego do Esqd C Pqdt na 

Doutrina Militar terrestre foi barrada pelo único documento doutrinário do Comando do 

Exército Brasileiro existente sobre o assunto, a IP 2-33 1º Esqd C Pqdt. Sendo assim, 

foi necessária uma busca pormenorizada nas diversas fontes de consultas 

estrangeiras. 

Em busca de novas fontes de consultas confiáveis para este estudo, foram 

adotados os seguintes critérios: 

a. Critérios de inclusão: 
- Estudos publicados, nos idiomas português, inglês, espanhol ou francês, sobre 

o emprego de tropas blindadas com capacidade de infiltração aeroterrestre; 
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- Artigos, monografias e trabalhos de conclusão de curso que tratem sobre o 

emprego do 1º Esquadrão de Cavalaria Paraquedista; e 

- Publicações, acadêmicas, sobre a atuação da Brigada de Infantaria 

Paraquedista. 

b. Critérios de exclusão: 
- Trabalhos de fonte duvidosa ou sem referências. 

 Ciente da possibilidade de escassez de dados sobre o tema, o estudo visa 

contemplar casos históricos, buscando integrar o emprego de tropas dessa natureza 

em situações de combate real e a Doutrina Militar Terrestre vigente.  

 

 

2.6 INSTRUMENTOS  

 

 

O instrumento utilizado foi a análise de material. O conteúdo partiu de estudos 

acadêmicos, publicações elaboradas pelo Comando de Operações Terrestres, 

estudos de caso, e análises de publicações estrangeiras, que proporcionaram maior 

entendimento ao assunto. 

 

2.7 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Os dados considerados relevantes para compor este estudo baseiam-se em 

critérios qualitativos. E com base nos dados relevantes que serão levantados durante 

o referido trabalho, iremos direcionar o emprego do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista para a execução das Substituição de Unidades de Combate, referente 

às ações comuns a todas as operações, em proveito da Brigada de Infantaria 

Paraquedista. 

 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
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Com o objetivo de ambientar o estudo sobre das Ações Comuns a todas as 

Operações, no que tange as substituições de unidades de Combate em que o 1º Esqd 

C Pqdt pode realizar, visando uma melhor compeensão para o leitor, foi realizada uma 

consulta aos documentos doutrinários em vigor pela Força Terrestre utilizados 

particularmente pela Bda Inf Pqdt e tropas de Cavalaria, bem como uma consulta nos 

diversos suportes doutrinários encontrados em fontes abertas sobre tropas de 

natureza similar de outras nações, em especial, as tropas ameriana e francesa. 

Desta forma, compõe a estrutura do trabalho conhecimentos presentes em 

manuais de ensino, de campanha e fundamentos vigentes, que estão alinhados a 

proposta de emprego da Doutrina Militar Terrestre. 

 

 

3.1 A CAVALARIA NAS OPERAÇÕES 

 

 

Baseado no suporte doutrinário utilizado pela Força Terrestre, a publicação 

fundamental para o emprego de tropas de Cavalaria é o EB70-MC-10.222 – A 

Cavalaria nas Operações (2018). Sendo um dos pilares documentais para o estudo 

de tropas com características como mobilidade e flexibilidade, características estas 

que são identificadas no 1º Esqd C Pqdt 

Podemos extrair boa parte da base doutrinária que irá guiar nossos estudos a 

partir do EB70-MC-10.222 (2018, p. 2-1 e p. 5-1) como: 

 
Por suas características de emprego e constituição de seus elementos 
de manobra, a Cavalaria apresenta flexibilidade suficiente para adaptar-
se rapidamente às mudanças de situação tática do ambiente 
operacional (EB70-MC-10.222 – 2018, p.1-2). A Cavalaria tem suas 
características básicas de emprego definidas pela conjugação 
harmônica das peculiaridades dos seus meios. São características 
básicas da Cavalaria: mobilidade, potência de fogo, proteção blindada, 
ação de choque, e sistema de comunicações amplo e flexível. Em 
decorrência da combinação das características básicas, resultam em 
propriedades gerais que definem o emprego das OM de Cavalaria: 
flexibilidade, capacidade de manobra, capacidade de combate, 
capacidade de durar na ação, capacidade de se informar e de se cobrir, 
e aptidão de seus quadros. 

 
As unidades de Cavalaria são aptas a conduzir ou participar de uma 
série de ações comuns às operações terrestres. Tais ações 
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normalmente são realizadas em complemento ás operações básicas, 
com intensidade variável em cada tipo de operação. Considerando o 
grau de coordenação que requerem e a sua abrangência, os elementos 
de Cavalaria, de acordo com as capacidades inerentes a cada tipo e 
natureza de tropa, podem conduzir ou participar de ações de 
reconhecimento, vigilância e segurança, dentre outras, porém estas três 
são o foco deste trabalho. 
 

 

3.2 BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA E A CAVALARIA 

PARAQUEDISTA 

 

A Brigada de Infantaria Pára-quedista compõe uma das seis brigadas do 

Exército Brasileiro consideradas como Forças de Emprego Estratégico, que integra o 

Sistema de Prontidão Operacional da Força Terrestre (SISPRON), criado visando à 

implantação de uma metodologia única para preparação de grandes efetivos da Força 

Terrestre, a fim de manter constante a capacidade de pronta atuação em todo território 

nacional quando necessária em prol dos interesses da soberania nacional.  

Considerando a grande mobilidade e flexibilidade, características inerentes das 

forças aeroterrestres, aliadas ao constante estado de prontidão, ampliando sua 

capacidade de pronta intervenção em qualquer parte do território nacional, a Brigada 

de Infantaria Pára-quedista está diretamente subordinada ao Comando de Operações 

Terrestres, a fim de atender as demandas de interesses operativos.  

Estruturando seus elementos de manobra e de apoio de forma modular, a 

Brigada de Infantaria Pára-quedista conserva a sua flexibilidade quanto ao emprego 

em operações aeroterrestres, adaptando-se desta forma perfeitamente aos princípios 

da flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade 

(FAMES) e sendo assim, possui como capacidades a pronta resposta e a projeção de 

força em qualquer porção do território nacional e no entorno estratégico do país. 

O Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista é a tropa orgânica da Brigada que, em 

virtude de suas características de elevada mobilidade, proteção blindada e potência 

fogo, é empregada em missões de reconhecimento e segurança, sendo assim um 

elemento de economia de meios.  
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Fig 1 Organograma da Brigada de Infantaria Paraquedista 

            Fonte: EB70-MC-10.217 Manual de Operações Aeroterrestre 

 

Antes de proceder ao objetivo principal deste subcapítulo, um fato que precisa 

ser apontado é que, diferente de um Esqd C Mec (incorporado ou não a uma OM nível 

unidade), o Esqd C Pqdt existe em função da Bda Inf Pqdt, sendo assim, uma peça 

de natureza única na organização e estrutura de toda a Força Terrestre. 

Ao se analisar as possibilidades e limitações da Cavalaria Paraquedista, 

observa-se nas IP 2-33 (1994, p. 1-5) que as características do Esqd C Pqdt: “são as 

mesmas do Esqd C Mec: a mobilidade, a flexibilidade, a proteção blindada, a potência 

de fogo, a ação de choque e o sistema de comunicações amplos e flexíveis.”  

 Entretanto, as diferenças, fruto de sua natureza aeroterrestre, começam a 

aparecer no próximo subitem: “O Esqd C Pqdt é elemento tático-administrativo, dotado 

de meios suficientes para períodos de combate limitados (normalmente 72h).” 

(BRASIL, 1994, p. 1-5). Esta característica de ser empregado, sem apoio de 

suprimentos por até 72h, se deve às peculiaridades das unidades paraquedistas, 

considerando seu modus operandi, de serem lançadas e iniciarem sua atuação sem 

o apoio imediato do escalão superior. 

As IP 2-33 (1994, p. 1-6) sintetizam, que as possibilidades do Esqd C Pqdt 

incluem desde os reconhecimentos, missões de segurança, passando pelas 

operações ofensivas, operações defensivas, entre diversas outras. 
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Tendo em vista que o foco deste trabalho de pesquisa envolve as operações 

ofensivas, estas serão analisadas mais detalhadamente mais à frente neste capítulo. 

Quanto às suas limitações, estas acompanham os traços de sua natureza 

paraquedista, sendo mais relacionadas ao seu material empregado (BRASIL, 1994, p. 

1-6). Dentre as apresentadas, destacam-se as seguintes: “vulnerabilidade na fase de 

Reorganização, necessidade de considerável apoio logístico, particularmente após as 

72h iniciais...dificuldade em manter o terreno conquistado” (BRASIL, 1994, p. 1-6). 

É importante destacar, a respeito do emprego, para fins de estudo e análise, que 

o Esqd C Pqdt difere basicamente dos Esqd C Mec, orgânicos das demais Brigadas 

do Exército, apenas em virtude de seu deslocamento para zona de ação ocorrer 

mediante lançamento aéreo ou aterragem e posterior reorganização em solo. Após 

esta fase inicial da missão, observa-se que a forma de emprego se assemelha as 

subunidades de cavalaria mecanizadas.  

Partindo desta premissa e em virtude da escassez de referência bibliográfica que 

trate dos fundamentos doutrinários do Esqd C Pqdt, para as questões de emprego, 

serão analisados também os manuais que tratem das tropas de cavalaria mecanizada. 

 

3.3 O ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA NAS AÇÕES COMUNS – 

SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADES DE COMBATE 

 

O Manual de Campanha EB70-MC-10.223 (2017, p. 5-1) apresenta as ações 

comuns a todas as operações como “No contexto das operações terrestres, observa-se 

um rol de ações comuns às operações, podendo ser realizadas por tropas de qualquer 

natureza desde que estas tenham as capacidades necessárias”. Ainda no referido 

Manual de Campanha EB70-MC-10.223 (2017, p. 5-6 e 5-7) segue o detalhamento do 

que é uma Substituição de Unidades de Combate:  

 
Quando as operações terrestres se estendem por períodos 
prolongados, torna-se necessária a substituição periódica de 
unidades empregadas, visando a: 
a) conservar o poder de combate; 
b) manter a eficiência operativa; 
c) atender às imposições de planos táticos; e 
d) reequipar, reinstruir e ensaiar forças para operações futuras. 
Os tipos de substituições são os seguintes: 
a) substituição em posição; 
b) ultrapassagem; e 
c) acolhimento. 
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O congestionamento de forças e meios em consequência da 
substituição resulta em vulnerabilidade das forças ao ataque inimigo. 
A coordenação dos planos e a cooperação entre as forças que a 
executam são essenciais para o êxito da ação. 
Alguns aspectos devem ser considerados no planejamento e na 
execução de todos os tipos de substituição: 
a) o tempo deve ser adequado para os planejamentos e 
reconhecimentos; 
b) a expedição de ordens preparatórias deve ocorrer o mais cedo 
possível; 
c) os planos devem ser minuciosos, simples e bem coordenados 
entre todos os escalões, tanto os das forças substitutas quanto os 
das substituídas; 
d) as substituições devem ser executadas durante períodos de 
reduzida visibilidade; 
e) devem ser tomadas medidas para assegurar o sigilo e a surpresa 
do Plano de Dissimulação; 
f) as substituições devem ser executadas no mais curto prazo 
possível; 
g) é imprescindível uma estreita ligação entre as forças substituta e 
substituída; e 
h) os elementos de apoio ao combate, os de apoio logístico e as 
forças por eles apoiadas são substituídos em oportunidades 
diferentes. 
SUBSTITUIÇÃO EM POSIÇÃO 
A substituição em posição é uma operação na qual uma força ou 
parte dela é substituída por outra em uma posição defensiva. É 
realizada para o prosseguimento da defesa ou para a preparação de 
uma operação ofensiva subsequente. 
O comandante de uma força que está sendo substituída é 
responsável pela defesa de sua área, até a passagem do comando. 
Normalmente, isso ocorre quando os comandantes das forças da 
Área de Defesa Avançada (ADA) assumem a responsabilidade pelas 
respectivas áreas e são estabelecidos os meios adequados de 
comando e controle em toda a Z Aç. 
A força que substitui deve adaptar-se ao plano geral de defesa da 
força substituída, até a passagem do comando. 
 

Após o entendimento básico dos conceitos necessários para o prosseguimento 

detalhado deste estudo, a continuação do raciocínio chega, neste momento, ao 

detalhamento das Ações Comuns na Substituição de Unidades de Combate em 

Operações Aeroterrestre, caso específico e único em que somente o 1º Esqd C Pqdt 

apresenta as características necessárias para realizar. 

Como fonte de consulta principal, migraremos do MC de Operações para o 

MC da Bda Inf Pqdt que traz os seguintes conceitos “A Bda Inf Pqdt, em uma Op Aet, 

provavelmente participará de uma operação de substituição sendo a força 

estacionária em proveito de tropas normalmente de natureza blindada.”  

Pode-se dizer que o Estado Final Desejado de uma Operação Aeroterrestre 
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após a tomada, conquista e manutenção de uma Cabeça de Ponte é a Junção com a 

as tropas de natureza blindada. Logo, cresce de importância as coordenações 

necessárias para que a Junção e, consequentemente, a substituição seja realizada de 

maneira eficiente e objetiva. 

O MC Bda Inf Pqdt (2021, p. XX) trata essa ação comum da seguinte forma:  

 
Neste contexto, a substituição em posição é uma operação de 
combate na qual, por ordem do Esc Sp, a Bda Inf Pqdt é substituída 
por outra GU após uma junção. As responsabilidades pela missão 
de combate e pela Z Aç da brigada são assumidas pela força que 
a substitui. A força ou parte da força que substitui continua a 
operação, conforme for determinado. 
4.6.2.4 Quando a Bda Inf Pqdt recebe a missão de ser substituída, 
recebe do Esc Sp uma ordem preparatória que deve especificar a 
hora do início e do término da substituição, bem como as suas 
condições de execução (visibilidade, prazos e prioridades para 
utilização das estradas). 
4.6.2.5 A situação tática, normalmente, impõe o momento da 
substituição. Na maioria dos casos, deverá ser conduzida em 
período de escuridão. A substituição é conduzida tão rapidamente 
quanto possível, para assegurar o controle e o segredo. A Bda Inf 
Pqdt fornece segurança e vigilância durante a execução da 
operação. 
4.6.2.6 Até que se realize a passagem do comando, o comando da 
unidade substituída é responsável pelo cumprimento da missão e 
exerce o controle operacional sobre todos os elementos da unidade 
substituta que tenham completado sua parte na substituição. 
Normalmente, o comandante da GU assume o comando quando os 
seus comandos subordinados tenham assumido as 
responsabilidades de defesa e quando tiverem sido estabelecidos 
meios adequados de comunicações para controlar toda a zona de 
ação. 
4.6.2.7 Quando a substituição em posição é executada para 
continuar a defesa, deve ser feita na base de unidade por unidade, 
subunidade por subunidade, homem a homem, arma por arma. O 
Cmt da força que substitui adota um dispositivo que se ajuste ao 
plano da Bda Inf Pqdt. As modificações no plano de defesa somente 
poderão ser introduzidas pelo Cmt substituto após ter completado 
a substituição. 
4.6.2.8 A Bda Inf Pqdt deverá fornecer à sua substituta todas as 
informações necessárias, dispositivos e planos defensivos 
existentes, inclusive os planos de fogos, de barreiras e de contra-
ataques. Também fornecerá elementos de ligação, que serão 
distribuídos em cada posto de comando, a partir do escalão 
subunidade. 
4.6.2.9 Quando é realizada uma substituição em posição para 
prosseguir ou retomar um ataque, o Cmt substituto a procede 
somente em determinada(s) parte(s) da Z Aç, visto que sua missão 
principal é a de se preparar para o ataque e dar prosseguimento ao 
mesmo. 
4.6.2.10É feito o máximo de esforço para impedir que o inimigo 



29 
 

tome conhecimento da substituição. Além de executar a 
substituição durante os períodos de visibilidade reduzida, são 
observadas algumas medidas de segurança: 
a) as atividades normais na área de operações são mantidas 
durante a substituição. A unidade que substitui mantém os fogos de 
inquietação e interdição, patrulhas, tráfego de comunicações e 
movimentos anteriormente empregados. 
b) as redes de comunicações da Bda Inf Pqdt são utilizadas até que 
a operação de substituição seja completada. 
c) um plano integrado de dissimulação é executado. 
d) As forças envolvidas estabelecem um único comando de trânsito, 
para o controle das unidades que se deslocam para dentro e para 
fora da área. Isso inclui: itinerários a serem utilizados e prioridades 
para seu uso; responsabilidade pelo controle do trânsito; 
localização de zonas de reunião; fornecimento de guias para as 
unidades que substituem; e utilização comum dos meios de 
transporte. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig - 2 Substituição em posição de Unidades de Combate 

Fonte: EB70-MC-10.217 Manual de Operações Aeroterrestre 

3.4 CASOS HISTÓRICOS 

 

Com o escopo de sedimentar os conhecimentos doutrinários já abordados com 

Manuais de Campanha em vigor utilizados pela Força Terrestre, será realizado um 

estudo dos casos históricos mais relevantes para o entendimento de uma Operação 

de Substituição de Unidades de Combate.  

Os casos julgados mais relevantes para o presente trabalho foram: Operação 

Overlord, Op Market Garden e Op Serval. Essas Operações foram escolhidas devido 

a sua relevância operativa e histórica, bem como, por serem passíveis de analogia ao 

emprego do 1º Esqd Pqdt.  
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A Operação Overlord foi a Operação Aeroterrestre mais importante da história, 

utilizou-se da surpresa, dissimulação e estratégia para a escolha das cabeças de 

ponte, o assalto aeroterrestre foi um sucesso e a Junção com as tropas que se 

deslocaram por terra foi realizada de maneira muto eficiente e prática. 

A Operação Market Garden é um exemplo prático de um fracasso de uma 

Operação Aeroterreste, diversos problemas no planejamento da operação 

contribuíram para o seu insucesso, condições metereológicas prejudicaram a 

infiltração aérea, problemas logísticos e operativos também foram fatores relevantes 

que impossibilitaram a Operação. Como premissa para este estudo, realizaremos uma 

análise da escolha das cabeças de pontes para esta operação e sua adequabilidade 

para a realização da Junção e Substituição que não ocorreram e levaram as tropas 

aliadas a serem derrotadas e capturadas pelas tropas do Eixo, particularmente pelas 

tropas alemãs.  

Por fim, a Operação Serval, realizada pela Exército Francês no MALI 

materializa o estado da arte no emprego de tropas blindadas com capacidade de 

infiltração Aertoterrestre. A tropa francesa é a que mais se assemelha, no mundo, com 

a natureza do 1º Esqd C Pqdt e seu emprego real no sucesso da Operação Serval 

não poderia deixar de ser levado em consideração para o corrente trabalho. 

A seguir, realizaremos um estudo pormenorizado sobre os principais aspectos 

operativos das citadas Operações, bem como, faremos uma análise dos fatores de 

sucesso e/ou fracasso de cada caso aplicados a doutrina militar terrestre vigente. 

 
 
 

3.4.1 Operação Overlord 
 

 

Marco da reviravolta em um dos maiores conflitos da humanidade, a 

Operação Overlord trouxe uma nova perspectiva doutrinária para os conflitos da 

época. O desembarque de tropas paraquedistas na região da Normandia, no famoso 

“dia D”, 06 de junho de 1944, foi um marco para a virada dos Aliados na Segunda 

Guerra Mundial (1939 – 1945), o sucesso dessa inovadora “forma de manobra” trouxe 

caros ensinamentos para o emprego de tropas paraquedistas em um conflito com 

características mais cartesianas como foi a Segunda Grande Guerra, por este motivo, 
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cabe a citação desta Operação para o entendimento de como empregar tropas 

paraquedistas e a sua importância em um conflito de grande escala.  

Considerada uma das maiores operações da história, sob o comando 

centralizado do General Norte-americano EISENHOWER, o sucesso da operação se 

deu devido a dispensa cauda logística em apoio, ao pensamento militar disruptivo no 

emprego de tropas paraquedistas, ao grande efetivo empregado, nível de 

adestramento elevado, coordenação e controle centralizados com execução 

descentralizadas e ao sucesso na Junção entre as tropas por terra com as tropas 

paraquedistas já desembarcadas na retaguarda das linhas alemãs, isto é, nas 

“cabeças de ponte aérea”, conforme explicação no GLOSSÁRIO DE TERMOS E 

EXPERESSÕES PARA USO NO EXÉRCITO EB20-MF-03.109 (2018, p. 64): 

 
“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., posições estrategicamente 

planejadas para serem ocupadas e mantidas pelas tropas Aeroterrestres.” 

 

O êxito nessa operação acabou por rascunhar quais eram as características 

necessárias para o emprego de tropas paraquedistas, os fatores de sucesso 

contribuíram para que a doutrina de emprego desta tropa de natureza tão singular 

pudesse de fato criar forma, sendo assim, podemos definir características do emprego 

desta tropa a luz da doutrina militar terrestre e em comparação com este estudo de 

caso. Conforme o Manual de Campanha EB70-MC-10.223 (2017, p. 4-3) as 

características das Operações Aeroterrestre são “ação conjunta, velocidade para 

vencer rapidamente distâncias de grande amplitude, flexibilidade, modularidade, 

complexidade, seletividade, planejamento integrado as forças de junção, 

agressividade e sustentabilidade”.  

Pode-se fazer uma analogia a algumas dessas características aos fatores 

de sucesso da Operação OVERLORD, a exemplo disto “o planejamento integrado as 

forças de junção” com o planejado centralizado sob comando único do Gen 

EISENHOWER que foi essencial para a Junção nas “cabeças de pontes” em território 

inimigo. Bem como a seletividade das “cabeças de pontes aéreas” no planejamento 

da operação para que fosse exequível a junção das tropas por terra que se 
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deslocaram em território inimigo realizando ataques em posições defensivas alemãs 

e, fruto do aproveitamento do êxito continuar o deslocamento até a Junção com as 

tropas paraquedistas nas 5 cabeças de pontes aéreas já ocupadas.  

Certamente, este estudo de caso traz ensinamentos valiosos para o 

planejamento e emprego de tropas aeroterrestres, os fatores de êxito, já 

mencionados, contribuíram para embasar os fundamentos das operações 

aeroterrestre até os dias atuais. A Operação OVERLORD é um clássico exemplo de 

sucesso de uma Operação Aeroterrestre devido seu contexto histórico, amplitude em 

relação a Segunda Guerra Mundial e ineditismo. Porém, neste mesmo conflito um 

caso histórico também merece especial atenção, mas não por seu êxito e sim pelo 

seu fracasso, trata-se da Operação MARKET GARDEN, que será tratada em maiores 

detalhes a seguir.  

 

3.4.2 Operação Market Garden 
 

 

Se a Operação OVERLORD foi um marco na reviravolta Aliada nos conflitos 

ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial devido ao seu sucesso, a Operação 

MARKET GARDEN também foi um marco que merece especial atenção, pois trata-

se uma Operação Aeroterrestre que resultou em um fracasso avassalador para as 

tropas Aliadas no Teatro de Operações Europeu e, certamente, suas falhas de 

planejamento e execução devem ser pauta de estudos militares para que possam 

ser colhidos os devidos ensinamentos. 

Feito este preâmbulo que traz o comparativo conceitual entre as duas 

maiores operações aeroterrestres da história, ambas ocorridas durante a Segunda 

Guerra Mundial no Teatro de Operações Europeu, realizaremos uma análise do 

contexto em que a Operação MARKET GARDEN ocorreu, bem como quais foram os 

principais erros que contribuíram para a não realização da Junção entre as tropas 

Paraquedistas nas cabeças de pontes aéreas e as tropas blindadas por terra. 

A Operação MARKET GARDEN foi conduzida sob o comando do Marechal 

de campo BERNARD LAW MONTGOMERY e tinha como finalidade realizar um 

assalto Aeroterrestre em setembro de 1944 partindo de território inglês para 

conquistar cabeças de pontes aéreas em território Holandês, tal missão foi concebida 

em um contexto de uma sequência de vitórias aliadas no continente europeu e, 
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portanto, visava adiantar o fim da Guerra para o antes do Natal de 1944.  

Para a infelicidade dos Aliadas, as resistências alemãs no inteiror da Europa 

ainda contavam com posições das Tropas Panzer SS e o planejamento das cabeças 

de pontes aéreas não foi seletivo o suficiente na escolha das pontes, pois nas 

proximidades do desembarque das tropas paraquedistas haviam tropas alemãs em 

condições de fazer frente as Divisões Aerotransportadas Aliadas. Sendo assim o 

primeiro princípio ferido que podemos destacar no panejamento dessa Operação e 

que contribuiu para o insucesso da mesma foi a seleção das Cabeças de ponte 

aéreas, as escolhas dessas posições devem ser feitas com base em critérios muito 

específicos para que possam viabilizar a junção.  

Doutrinariamente, as tropas paraquedistas permanecem na cabeça de 

ponte aérea por até 72 horas mantendo a posição e aguardando a Junção com a 

tropa por terra. No caso da Operação MARKET GARDEN, as cabeças de pontes 

aéreas não estavam a uma distância exequível para a realização da Junção, o que 

fez com que as tropas paraquedistas permanecem por muito mais que 72 horas na 

posição aguardando a sonhada Junção que não ocorreu. Neste momento, é 

relevante mencionar a natureza da tropa que objeto de estudo deste trabalho, tropa 

de Cavalaria Paraquedista que agrega a mobilidade e flexibilidade as capacidades 

de uma tropa Aeroterrestre, pois é plausível vislumbrar o emprego desta tropa para 

facilitar esta junção que não ocorreu na Operação MARKET GARDEN, bem como, 

atualizar em tempo oportuno o Escalão Decisor sobre as reais condições para que a 

Junção ocorresse ou, até , trocar espaço por tempo para que as tropas paraquedistas 

tivessem melhores condições para defenderem as estratégicas cabeças de pontes 

aéreas, porém neste momento do estudo, cabe apenas esta singela alusão, nos 

ateremos aos erros cometidos para que possamos sedimentar a concepção da 

doutrina militar terrestre no que tange ao emprego de tropas de natureza 

paraquedista. 

Além da seletividade na escolha dos locais de desembarque para as tropas 

paraquedistas, as condições meteorológicas e a divisão dos escalões de assalto 

aeroterrestre também dificultaram a conquista dos objetivos. Fica claro e evidente a 

necessidade de condições meteorológicas favoráveis para a realização de um 

assalto aeroterrestre, à época, tanto as aeronaves apresentam pouca resistência a 

adversidades temporais como os aparelhos para se fazerem previsões do tempo 

eram muito precários, tudo isso veio a contribuir para um assalto aeroterrestre 
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beirando o fiasco. Corroborando para o desembarque desastroso, a previsão de 

lançamentos das tropas paraquedistas foi para serem realizados em 3 dias 

consecutivos em janelas de tempo esparsas, totalmente diferente do princípio da 

massa utilizado por ocasião da Operação OVERLORD, isso fez com que a execução 

do desembarque perdesse a agressividade necessária para o assalto aeroterrestre.  

Neste momento, fica evidente que para a conquista das cabeças de pontes 

aéreas, a Operação MARKET GARDEN não contou com a seletividade necessária 

na estratégia das cabeças de pontes aéreas, a agressidade no assalto aeroterrestre 

e o planejamento integrado as forças de Junção. Sendo assim passível inferir que 

tais características são imponderáveis a realização de um Assalto Aeroterrestre de 

sucesso. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Após o estudo dos casos históricos realizados por meio das pesquisas 

bibliográficas supracitadas, será realizado um estudo comparativo entre os casos 

históricos e emprego doutrinário possível de ser realizado pelo 1º Esqd C Pqdt na 

execução de ações comuns a todas as operações de substituição de unidades de 

combate. Finalmente, concluiremos sobre o emprego desta Organização Militar 

visando mitigar os fracassos citados nos casos históricos e potencializar os fatores de 

sucesso. Tudo isso com a finalidade de esclarecer as questões de estudo levantadas 

para o problema da pesquisa, isto é, uma atualização doutrinária coerente com a 

doutrina militar terrestre vigente para o melhor emprego do 1º Esqd C Pqdt em prol da 

Bda Inf Pqdt frente a realidade dos conflitos em que o Exército Brasileiro pode ser 

empregado. 

 

4.1 BASE DOUTRINÁRIA 

 

Visando um melhor entendimento das capacidades de emprego do 1º Esqd 

C Pqdt em prol da Brigada de Infantaria Paraquedista especificamente no que tange 

a uma operação de substituição de unidades de combate, veremos agora a Base 

Doutrinária desta OM, no que tange a sua organização, composição e material. 
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Quanto a organização, o Esqd C Pqdt possui um comandante, estado-maior, 

uma base administrativa, um pelotão de comando e, como cerne de seu emprego 

operacional, três pelotões de cavalaria paraquedista, segue-se o organograma desta 

SU: 

 

 

Fig 3 - Organograma do 1º Esqd C Pqdt 

Fonte: Base Doutrinária do 1º Esqd C Pqdt (BRASIL, 2019ª) 

 

A base doutrinária do 1º Esqd C Pqdt traz a concepção de emprego desta 

SU, de forma a caracterizar as capacidades que o 1º Esqd C Pqdt possui, será 

apresentado a base doutrinária mais atualizada do 1º Esqd C Pqdt, contendo os 

principais dados no que tange a composição de material e pessoal das principais 

peças de manobra e apoio desta SU. Tal entendimento faz-se necessário, pois devido 

a natureza mesclada de mecanizada e paraquedista, os materiais utilizados pelo 1º 

Esqd C Pqdt trazem capacidades que somente esta OM tem condições de cumprir, 

portanto, para materializar este entendimento, segue-se a base doutrinária do 1º Esqd 

C Pqdt: 
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Fig 4 - Organograma – Estrutura Organizacional 

Fonte: Base Doutrinária do 1º Esqd C Pqdt 

 

Basta uma análise sumária do quadro acima retirado da base doutrinária do 

1º Esqd C Pqdt que fica notório que o Esqd C Pqdt apresenta as características 

ideais para ser a tropa a realizar a ligação com a tropa por terra em um contexto de 

uma Junção entre tropas parquedistas em uma cabeça de ponte aérea e tropas 

Blindadas ou Mecanizadas vindo por terra. 

Pode-se afirmar isto devido as características técnicas dos materiais que o 

Esqc C Pqdt possui em relação as demais tropas paraquedistas existentes na 

Brigada de Infantaria Pára-quedista, o embasamento doutrinário no sentido de que 

as características de uma tropa de Cavalaria Mecanizada apresentam melhores 

condições de realizar a ligação devido a mobilidade, potência de fogo e sistema de 

comunicações amplos e flexíveis, características basilares da arma de cavalaria. 

4.2 CAPACIDADES OPERATIVAS  

 

Durante  a realização da tomada de cabeça de ponte aérea, a Cavalaria tem 

melhores condições de realizar reconhecimentos afastados da posição e preparar as 

ações para a ligação com a tropa por terra , atualizar o escalão superior quanto as 
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ações desenvolvidas na tomada da cabeça de ponte aérea, bem como atualizar o 

escalão superior quanto a aproximação do Inimigo no local do desembarque, estas 

ações devem ser realizadas  pela Cavalaria Paraquedista devido, principalmente, a 

sua Mobilidade e Potência de fogo. 

Além do blindado, gênese da tropa de cavalaria mecanizada que diferencia 

o 1º Esqd C Pqdt das demais OM da Bda Ing Pqdt, o 1º Esqd C Pqdt possui materiais 

que potencializam a função de combate inteligência em prol do escalão superior e, 

neste momento, não poderia deixar de ser citado, a seção de vigilância terrestre com 

seus radares de vigilância terrestre e a seção de inteligência com suas aeronaves 

remotamente pilotáveis. 

 

4.2.1 Materiais de dotação para as funções de combate inteligência e proteção 
 
 

O emprego destes sensores de inteligência corrobora para a atualização 

doutrinária do 1º Esqd C Pqdt em prol da Bda Inf Pqdt no que tange a realidade dos 

conflitos modernos. O emprego das ARP e RVT orgânicos do 1º Esqd C Pqdt 

maximiza a capacidade de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de 

alvos (IRVA) dos Pelotões de Cavalaria Paraquedista devido a possibilidade de 

monitorar Regiões de Interesse para a Inteligência (RIPI) estando estacionados na 

C Pnt Ae, dentro do alcance dos fogos indiretos orgânicos da Bda Inf Pqdt, 

proporcionando maior segurança e capacidades de vigilância. 

Além dos materiais em pregados como sensores de inteligência, cabe 

destacar o lançador de mísseis anti-carro dos pelotões de cavalaria paraquedista. 

Material imprescindível para uma tropa de natureza paraquedista que realia um 

assalto aeroterrestre em posições a retaguarda das linhas inimigas e que, portanto, 

devem se deparar com inimigo de natureza blindada, potencializando sobremaneira 

a função de combate proteção. 

 

Fundamentado com a base doutrinária, segue-se exemplos de materiais de 

emprego militar que já são de dotação do 1º Esqd C Pqdt e tem seu emprego 

colimado com as capacidades operativas que o 1º Esqd C Pqdt possui e pode 

potencializar nas ações comuns de substituição de unidades de combate: 
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Fig 5 - Aeronave remotamente pilotada 

Fonte: Manual EB 70-MC-10.354 

 
 

Fig 6 – Radar de Vigliância Terrestre 

Fonte: Manual EB 70-MC-10.354 

 

Fig 7 - Míssel anticarro 1.2 MSS AC 

Fonte: Manual EB 70-MC-10.354 

4.2.2 Materias de dotação e a mobilidade do 1º Esqd C Pqdt 
 
 
Com o escopo de caracterizar com eficiência a principal característica que 

diferencia o Pel C Pqdt das demais frações nível pelotão da Bda Inf Pqdt, isto é a 
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mobilidade, será apresentado, alicerçado na base doutrinária do 1º Esqd C Pqdt, as 

viaturas e motocicletas que compõem a fração com maior mobilidade em terra da 

Bda Inf Pqdt. 

O emprego de Viaturas Blindadas Leves (VBL) ou Viaturas Blindadas 

Multitarefa (VBMT), bem como o emprego de motocicletas leves para realização de 

deslocamentos em todo o dispositivo de defesa adotado em uma C Pnt Ae 

proporcionam ao 1º Esqd C Pqdt a mobilidade necessária para realização de 

missões de médio alcance com uma velocidade maior e, consequentemente, maior 

eficiência no cenário em que é necessária a realização de uma ultrapassagem ou 

substituição em posição. 

 

 

Fig 8 – VBMT Lince K2 

Fonte: www.tecnodefesa.com.br 
 

Fig 9 – Motocicleta de emprego militar do 1º Esqd C Pqdt 
Fonte: www.bdainfpqdt.eb.mil.br 

 
4.2.3 Capacidades do 1º Esqd C Pqdt em ações comuns de Subst de U Cmb 

 
 

Neste momento do nosso estudo, reveste-se de importância salientar que o  

Pelotão de Cavalaria Paraquedista é a fração nível Pelotão com maior mobilidade e 
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Potência de Fogo da Brigada de Infantaria Pára-quedista, sendo assim, uma fração 

que merece especial atenção quanto ao seu emprego, a fim de ratificar tal assertiva, 

conforme base doutrinária, o Pel C Pqdt é uma fração que possui em sua estrutura 

organizacional dois Mísseis Anticarro , um Canhão Sem Recuo e um Morteiro Médio 

embarcados em Viaturas Blindadas Leves, podendo serem embarcados em Viaturas 

Blindadas Multitarefas, além de possuir capacidade IRVA por meio do emprego de 

SARP Categoria 0 e 1 , o que contribui de maneira significativa para potencializar as 

capacidades de busca de dados sobre o Inimigo, busca de dados sobre a tropa que 

realizará a Operação de Junção e posterior Operação de Substituição. 

Reassumindo a proposta inicial do corrente capítulo ao realizar uma análise 

comparativa entre as possibilidades e capacidades do 1º Esqd C Pqdt e seu possível 

emprego em operações de substituição, junção, realizações de ligações no contexto 

histórico abordado durante o referencial teórico deste estudo. É plausível conceber 

que as atuais capacidades expostas durante os resultados e discussões quanto as 

capacidades operativas do 1º Esqd C Pqdt, principalmente, quanto aos materiais que 

possui e sua direta influência na mobilidade desta tropa, no incremento de dados para 

a função de combate inteligência e na aquisição de potência de fogo corroborando 

para uma função de combate proteção mais robusta, pode-se inferir que o 1º Esqd C 

Pqdt e sua atual base doutrinária estão coerentes com as capacidades necessárias 

para a realização de ações comuns a operações de substituição de unidades de 

combate. 

Com enfoque prioritário nos estudos de casos e amparado na base doutrinária 

atualizada do 1º Esqd C Pqdt é coerente afirmar algumas teses de emprego para esta 

SU em proveito único da Bda Inf Pqdt visando potencializar as capacidades que esta 

GU possui, principalmente na conquista e manutenção de C Pnt Ae, bem como, 

conforme orientado por este trabalho, nas ações subsequentes de substituição de 

unidades de combate. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Após o estudo realizado na base doutrinária da doutrina militar terrestre vigente, 

e nos casos históricos apresentados, fica evidente a necessidade de atualização de 
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um documento oficial por parte do ensino militar bélico com intuito de atualizar a 

doutrina de emprego do 1º Esqd C Pqdt. O único documento oficial do Exército 

Brasileiro que ampara a atuação do 1º Esqd C Pqdt são as Instruções Provisórias 2-

33 Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista datada de 1994, sendo assim lícito afirmar 

a necessidade urgente de sua atualização, mais do que a longa data deste 

documento, os estudos mostrados neste trabalho elucidam a relevância estratégica 

que uma tropa de natureza de Cavalaria Paraquedista pode vir a exercer em um 

combate moderno do século XXI. Em que pese a subordinação direta do 1º Esqd C 

Pqdt à Bda Inf Pqdt e, consequentemente, a sua limitação em operar com esta Grande 

Unidade, o 1º Esqd C Pqdt apresenta capacidade operativas únicas na força terrestre 

que podem agregar poder de combate a outras Grandes Unidades.  

Os casos históricos apresentados descortinaram exemplos de tropas 

paraquedistas no contexto da 2ª Guerra Mundial de um caso de sucesso e outro de 

fracasso em que o possível emprego de uma tropa com mobilidade, flexibilidade, 

proteção blindada e capacidade de infiltração aeroterrestre poderia ser agregada a 

uma tropa paraquedista ampliando as capacidades de uma Grande Unidade e 

proporcionando novas possibilidades em uma grande operação aeroterrestre. Com 

essas novas capacidades e possibilidades, o leque de missões para uma Grande 

Unidade como a Bda Inf Pqdt aumenta consideravelmente, além de elevar 

exponencialmente a possibilidade de sucesso em suas missões já doutrinariamente 

sedimentadas. 

Além das características inerentes a arma de cavalaria que agregam ao 1º Esqd 

C Pqdt possibilidades únicas no seu emprego em prol da Bda Inf Pqdt, esta SU conta 

com um implemento de materiais de emprego militar específicos, técnicos e que 

exigem um manuseio especializado como as ARP, RVT e Lançadores de Mísseis AC. 

Esse acréscimo de materiais de emprego militar traz novas possibilidades ao emprego 

do 1º Esqd C Pqdt, estas novas possibilidades vão ao encontro da proposta deste 

estudo que é conceber o emprego de uma tropa de natureza tão singular como um 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista em ações específicas em um contexto de uma 

operação aeroterrestre.  

Na embriogénese das operações com emprego de tropas paraquedistas em 

conquista e manutenção de cabeças de pontes aéreas, isto é, meados da década de 

40, durante a Segunda Grande Guerra, lapso temporal em que este estudo calçou seu 

fundamental teórico com estudos de casos, não se vislumbrava o emprego de tropas 
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paraquedista com mobilidade mecanizada, porém com o avanço tecnológico e a 

evolução do combate, o advento do lançamento de plataformas de combate móveis 

passou a ser exequível e assim, surgiu essa tropa de natureza tão peculiar, a 

Cavalaria Paraquedista. 

Na doutrina militar terrestre vigente no Exército Brasileiro, somente uma SU 

agrega essas capacidades em toda a Força Terrestre, essa tropa, objeto deste estudo, 

deve ser empregada de maneira coerente com suas capacidades e limitações. De 

forma a melhor contriuir com a missão matriz da Bda Inf Pqdt, o 1º Esqd C Pqdt 

apresenta as capacidades operativas necessárias a realizar missões muito 

específicas e técnicas. 

Por fim, buscou-se fazer o devido alinhamento entre a proposta de atualização 

doutrinária com os estudos de casos históricos que são clássicos nas operações 

militares. Esse alinhamento levou a considerações sobre a melhor maneira de 

empregar o 1º Esqd C Pqdt em proveito da Bda Inf Pqdt especificamente em ações 

comuns nas operações de substituição de unidades de combate. E para caracterizar 

esse emprego eficiente e doutrinário, coerente com o combate moderno, o principal 

produto deste trabalho é uma proposta de capítulo de manual para o 1º Esqd C Pqdt, 

pontualmente quanto a seu emprego em ações comuns nas operações de substituição 

de unidades de combate e as principais técnicas, táticas e procedimentos a serem 

adotadas pelo 1º Esqd C Pqdt nessas operações de substituição de unidades de 

combate. 

 

 

 

 

 



43 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BRASIL, Exército. Base Doutrinária 1º Esqd C Pqdt, 2019. 

 

BRASIL, Exército. EB20-MF-10.101 - Operações, Brasília, DF, 2017. 

 

BRASIL, Exército. EB20-MF-10.102 -Doutrina Militar Terrestre, Brasília, DF, 2019.  

 

BRASIL, Exército. EB20-MF-03.109 Glossário de Termos e Expressões para Uso 
no Exército. Brasília, DF, 2019 

 

BRASIL, Exército. EB20-P-03.002 - Plano de Desenvolvimento da Doutrina Militar 
Terrestre 2020, Brasília, DF, 2019. 

 

BRASIL, Exército. EB 70-MC-10.354 - Regimento de Cavalaria Mecanizado, 

Brasília, DF, 2020. 

 

BRASIL, Exército. EB70-MC-10.217 - Operações Aeroterrestres, 1. ed. Brasília-DF 

2017. 
 

BRASIL, Exército. EB70-MC-10.222 - A Cavalaria nas Operações, 1. ed. Brasília, 

2018. 

 

BRASIL, Exército. EB70-MC-10.307 - Panejamento e Emprego da Inteligência 
Militar, 1. ed. Brasília, 2016. 

 

BRASIL, Exército. EB70-MC-10.309 - Brigada de Cavalaria Mecanizada, 3. ed. 

Brasília, 2019. 

 

BRASIL, Exército. IP 2-33 1º Esqd C Pqdt, 1. ed. Brasília, DF 1994. 

 

RYAN, CORNELIUS.  Uma ponte longe demais.  Rio de Janeiro. 1. Ed. BIBLIEx, 

19



44 
 

 


