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 RESUMO 

 

 

A doutrina militar, para se adequar às mudanças constantes que ocorrem, necessita 

estar em contínuo aperfeiçoamento. Nesse contexto, o Exército Brasileiro vem 

reformulando a Doutrina Militar Terrestre com novos manuais sendo publicados, em 

especial, após o ano de 2014. O Esquadrão de Cavalaria Paraquedista teve sua 

doutrina publicada há 27 (vinte e sete) anos, pela Portaria Nr 050-EME, de 19 de 

agosto de 1994, que aprovou as IP 2-33, Instruções Provisórias: Esquadrão de 

Cavalaria Pára-quedista (Esqd C Pqdt), e, desde então, sua base doutrinária não 

passou por uma atualização. O presente trabalho, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica e aplicação de questionário, analisou a doutrina de emprego do 

Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, nas Operações de Dissimulação, à luz da 

Doutrina Militar Terrestre vigente, para verificar a necessidade de atualização 

doutrinária sobre este tema, com a finalidade de alinhar a publicação que fundamenta 

o preparo e emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista à evolução doutrinária 

adotada pelo Exército Brasileiro. 

 

Palavras-chaves: Paraquedista, Cavalaria, Esquadrão, Operações de Dissimulação, 

Doutrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

To adapt to the constant changes that occur, military doctrine must be in continuous 

improvement. In this context, the Brazilian Army has been reformulating the Terrestrial 

Military Doctrine with new manuals being published, especially after 2014. The 

Airborne Cavalry Squadron had its doctrine published 27 (twenty-seven) years ago, by 

Portaria Nr 050- EME, of August 19, 1994, which approved IP 2-33, Instruções 

Provisórias: Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista (Esqd C Pqdt), and, since then, its 

doctrinal base has not been updated. The present paper, through a bibliographical 

research and application of a questionary, analyze the employment doctrine of the 

Airborne Cavalry Squadron, in Deception Operations, in the light of the current 

Terrestrial Military Doctrine, to verify the need for doctrinal updating on this topic, to 

align the publication that underlies the preparation and employment of the Airborne 

Cavalry Squadron to the doctrinal evolution adopted by the Brazilian Army. 

 

Key Words: Airborne, Cavalry, Squad, Military Deception, Doctrine. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

De acordo com o Manual de Campanha Doutrina Militar Terrestre o Exército 

Brasileiro necessita ser uma “força com novas capacidades operativas, dotada de 

material com alta tecnologia agregada, sustentada por uma doutrina em constante 

evolução” para que possa “alcançar resultados decisivos, com prontidão operativa e 

com capacidade de emprego do poder militar de forma gradual e proporcional à 

ameaça” (BRASIL, 2019a, p.1-2). 

É nesse contexto de evolução que o presente trabalho visa analisar a doutrina 

de emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, nas Operações de 

Dissimulação, à luz do arcabouço doutrinário vigente no Exército. 

O 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista (Esqd C Pqdt)  foi implantado pela  

Portaria nº 074-EME, de 21 de dezembro de 1981, com a finalidade de atuar, 

principalmente, em operações de segurança e ações de reconhecimento inserido na 

Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt). 

A Organização Militar (OM) está localizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na 

mesma sede do Comando da Bda Inf Pqdt e próxima à Base Aérea dos Afonsos, 

organização da Força Aérea Brasileira, que concentra os meios aéreos utilizados para 

a projeção estratégica da tropa  paraquedista para todos os rincões do território 

nacional em curto espaço de tempo. 

O Esqd C Pqdt tem sua doutrina de preparo e emprego baseada nas IP 2-33, 

Instruções Provisórias: Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista, publicadas em 19 de 

agosto de 1994, por intermédio da Portaria Nr 050-EME (BRASIL, 1994). Estas 

instruções provisórias abordam as possibilidades e limitações do Esqd, bem como o 

seu emprego nas diversas operações em prol da Bda Inf Pqdt, dentre elas as 

operações de dissimulação. 

As operações de dissimulação (Op Dsml) foram utilizadas pelos exércitos, ao 

longo da história militar, como forma de garantir uma vantagem sobre o seu oponente, 

agindo com ardil e provocando a surpresa no inimigo. Com o passar dos anos, o 

desenvolvimento tecnológico tem produzido novos desafios para a execução das Op 

Dsml, pois as possibilidades de produção, processamento e utilização das 

informações crescem de forma exponencial, tanto para o oponente quanto para as 

nossas Forças (BRASIL, 2014). 
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Observa-se que desde a publicação das IP 2-33, o Esqd C Pqdt não passou 

por uma revisão da sua doutrina visando adequá-la as mudanças constantes pelas 

quais passa o mundo contemporâneo caracterizado pela volatidade, incerteza, 

confusão e ambiguidade. 

Elevando o olhar para um contexto macro, verifica-se que, nos últimos anos, o 

Exército Brasileiro passou por diversas modificações em sua subordinação, estruturas 

e doutrina, das quais ressalta-se: a criação do Ministério da Defesa, em 1999; a 

criação do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), em 2010; a Política 

Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa, cuja última revisão foi feita em 

2008 (NETO, 2011); e, mais recentemente, a revisão do manual de campanha 

Operações (BRASIL, 2017a); a revisão do manual de campanha Doutrina Militar 

Terrestre (BRASIL, 2019a); e a criação do manual de campanha A Cavalaria nas 

Operações (BRASIL, 2018). 

Todas essas evoluções mostram que a Força Terrestre tem buscado constante 

atualização para fazer frente às mudanças dos cenários em que pode ser empregada 

no mundo contemporâneo. No entanto, as publicações atinentes ao Esqd C Pqdt não 

acompanharam essa evolução, o que suscita a produção deste trabalho com o fim de 

verificar se seria ou não necessária uma modificação da doutrina de preparo e 

emprego desta OM. 

 
 
1.1 PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Antecedentes do Problema 
 
 

No decorrer dos anos, a situação dos conflitos tem evoluído consideravelmente 

e, em consequência, as forças militares passaram a buscar novas formas de se 

contrapor às ameaças, o que leva consequentemente à atualização doutrinária e 

publicação de novos manuais. 

O Exército Brasileiro, por conta disso, entende que a “Doutrina Militar Terrestre 

deve ser permanentemente atualizada em função da evolução da natureza dos 

conflitos, resultado das mudanças da sociedade e da evolução tecnológica” (BRASIL, 

2019b). 
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Nesse sentido, tem sido feito um esforço de atualização doutrinária, na Força 

Terrestre, para adequar os seus manuais e documentos orientadores do preparo e 

emprego às evoluções do combate moderno. 

No seio dessa evolução, verifica-se que as IP 2-33, Instruções Provisórias: 

Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista, publicadas em 1994, não foram 

transformadas em manual e, tampouco, foram atualizadas. 

 
 

1.1.2 Formulação do Problema 
 
 

Ante o panorama descrito, verifica-se que as instruções reguladoras que tratam 

do emprego do Esqd C Pqdt possuem uma defasagem de, pelo menos, 20 (vinte) 

anos em relação às demais publicações doutrinárias que interferem no preparo e 

emprego daquele elemento de combate. Assim, cabe formular o seguinte problema:  

Em que medida a Doutrina vigente é adequada para o preparo e o emprego 

do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista nas Operações de Dissimulação (Op 

Dsml)? 

 
 

1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
 

O objetivo geral desta pesquisa, vislumbrado diante do problema formulado, é 

analisar em que nível o fator determinante da capacidade “Doutrina” é adequado para 

gerar, no Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, a aptidão requerida pela Força 

Terrestre para obter um efeito tático, operacional ou estratégico empregando aquele 

elemento de combate nas Op Dsml. 

 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 

Para possibilitar que o objetivo geral desse estudo fosse alcançado, foram 

formulados os objetivos específicos subsequentes:  

a) identificar a Doutrina brasileira vigente para o preparo e emprego do Esqd 

C Pqdt nas Op Dsml; 
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b) identificar a Doutrina vigente em outros países para o preparo e emprego 

de tropas similares ao Esqd C Pqdt nas Op Dsml; 

c) comparar a Doutrina brasileira vigente com a doutrina de outros países 

somada a percepção dos militares que já serviram no Esqd C Pqdt, no que tange ao 

emprego deste elemento de combate nas Op Dsml; e 

d) produzir, com base nos resultados alcançados pelos objetivos específicos 

uma sugestão de subcapítulo do Manual de Campanha - Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista, versando sobre Op Dsml. 

 
 
1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 
 
 

Para alcançar os objetivos de estudo, serão respondidas as seguintes 

questões: 

a) a Doutrina brasileira vigente, para o preparo e emprego do Esqd C Pqdt 

nas Op Dsml, fornece subsídios suficientes para a geração de capacidade daquele 

elemento de combate? 

b) a Doutrina brasileira vigente, para o preparo e emprego do Esqd C Pqdt 

nas Op Dsml, possui contradições com outros produtos doutrinários da Força 

Terrestre? 

c) a Doutrina brasileira vigente, para o preparo e emprego do Esqd C Pqdt 

nas Op Dsml, está defasada em relação às concepções doutrinárias de outros países 

para o emprego de tropas similares? 

d) quais aspectos que os militares, integrantes ou ex-integrantes do Esqd C 

Pqdt, consideram importantes para aprimorar a Doutrina brasileira vigente para o 

preparo e emprego daquela OM nas Op Dsml? 

 
 
1.4 JUSTIFICATIVAS 
 
 

A importância deste trabalho resulta da própria evolução doutrinária 

empreendida pela Força Terrestre, pois busca identificar a atual necessidade de 

alteração da doutrina  do Esqd C Pqdt nas Op Dsml. 
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Entendendo as divergências entre a doutrina atual e a antiga, pode ser proposta 

uma atualização doutrinária, compilada na forma de um subcapítulo de um novo 

manual para o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista. 

Os objetivos da pesquisa estão intimamente ligados ao Objetivo Estratégico do 

Exército (OEE) 6 – “MANTER ATUALIZADO O SISTEMA DE DOUTRINA MILITAR 

TERRESTRE” , previsto no Plano Estratégico do Exército 2020-2023 (EB10-P-01.007) 

(BRASIL, 2019e). 

Os produtos desta pesquisa  materializam o que o plano supracitado define 

como atividades “6.1.1.4 Atualizar as publicações doutrinárias do Exército e contribuir 

com a atualização das publicações doutrinárias do Ministério da Defesa” (BRASIL, 

2019e) e “6.1.1.6 Realizar as experimentações doutrinárias de conceitos, processos 

e estruturas organizacionais, com o objetivo de obter as capacidades requeridas 

(DOAMEPI)” (BRASIL, 2019e), previstas para atingir a ação estratégica “6.1.1 

Aperfeiçoar a doutrina singular e contribuir com o aperfeiçoamento da doutrina 

conjunta” (BRASIL, 2019e), que, por sua vez, impactarão na implantação da 

estratégia “6.1 Estabelecimento de uma Doutrina Militar Terrestre compatível com 

uma Força transformada”, do OEE 6 (BRASIL, 2019e). 

 
 
2 METODOLOGIA 
 
 
2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 
 
 

O presente estudo está direcionado ao preparo e emprego do Esqd C Pqdt nas 

Op Dsml e pretende verificar em que medida a doutrina vigente para a atuação 

daquele elemento de combate nestas operações é adequada para a geração de 

capacidade requerida pela Força Terrestre.  

As variáveis estudadas têm características qualitativas e definem-se como 

variáveis dependentes o preparo e o emprego do Esqd C Pqdt nas Op Dsml, que 

sofrem a influência da variável independente: Doutrina. 
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2.2 AMOSTRA  
 
 
No universo de militares paraquedistas oriundos da arma de cavalaria, foi 

definida uma amostra composta por oficiais e sargentos que atualmente estão 

servindo no Esqd C Pqdt, por estarem vivenciando a rotina diária da OM, e capitães 

que já serviram na referida organização, que estão cursando atualmente o curso de 

aperfeiçoamento da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), por sua 

experiência prévia somada a imersão no conteúdo doutrinário mais atual da Força 

Terreste. 

 
 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  
 
 
2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 
 
 

Para a condução da revisão da literatura, foram identificados dois casos 

históricos de emprego de tropas paraquedistas em Op Dsml, com a finalidade de  

ressaltar a relevância desse tipo de operação para tropas dessa natureza. 

Além disso, foi realizada uma revisão doutrinária, com uso de fontes nacionais 

e estrangeiras, com intuito de analisar a doutrina de outros países acerca do emprego 

de elementos de cavalaria paraquedista em operações dessa natureza. Pela 

dificuldade de encontrar material específico dessa categoria, por vezes foi necessário 

estudar o tema por partes, identificando, em separado, o emprego de tropas em 

operações de dissimulação, o emprego de tropas de cavalaria e o emprego de tropas 

em operações de dissimulação, para que fosse possível chegar a uma solução 

abrangente para o problema de pesquisa.  

Para realizar a revisão da literatura foram utilizadas as ideias chave seguintes: 

emprego da cavalaria paraquedista; emprego de unidades paraquedistas em 

operações de dissimulação; conceito de operações de dissimulação; e tropas 

paraquedistas de reconhecimento. 

As informações necessárias foram buscadas em sítios eletrônicos de busca na 

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

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

versando sobre tropas paraquedistas, tropas de cavalaria, tropas de reconhecimento 
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e operações de dissimulação, e como critério de exclusão estudos sobre tropas com 

naturezas diferentes das tropas de combate leve. 

 
 

2.3.2 Procedimentos Metodológicos  
 
 

Quanto a natureza, essa pesquisa é do tipo aplicada, pois visa o 

aperfeiçoamento da doutrina, produzindo conhecimento direcionado à aplicação 

prática (GIL, 2002), com objetivo de preparar e empregar adequadamente o Esqd C 

Pqdt.  

Tendo em vista, que, para este tipo de estudo, o processo e seu significado são 

os focos principais da abordagem e que é fundamental a consideração de fatores 

conceituais e interpretativos, este trabalho adotou uma abordagem qualitativa 

(NEVES, DOMINGUES, 2007), pois, além de não existirem dados objetivos 

suficientes sobre o emprego de um esquadrão de cavalaria paraquedista em 

operações de dissimulação, a solução do problema depende da interpretação dos 

fenômenos envolvidos, à luz de uma pesquisa doutrinária e segundo à subjetividade 

do público amostral.  

Pela dificuldade de aplicar um método dedutivo, devido à falta de dados 

objetivos que possam subsidiar a pesquisa, esta pesquisa utilizou-se de um método 

de abordagem indutivo, partindo da utilização de dados diversos e observações 

particulares com a finalidade de encontrar um produto de aceitação geral (NEVES, 

DOMINGUES, 2007). 

Quanto ao objetivo geral, esta pesquisa visa analisar a doutrina vigente e sua 

adequabilidade para gerar, no Esqd C Pqdt, a aptidão requerida pela F Ter para 

obtenção de um efeito tático, operacional ou estratégico empregando aquele elemento 

de combate nas Op Dsml. Portanto, classifica-se como uma pesquisa exploratória, 

devido a necessidade de explorar as nuances existentes acerca do problema de 

estudo nas diversas fontes pesquisadas. (GIL, 2002) 

O principal procedimento técnico utilizado foi a pesquisa bibliográfica, que 

abarcou o estudo histórico e doutrinário acerca de tropas de cavalaria paraquedista 

em operações de dissimulação, que foi conjugado com a aplicação de um 

questionário, visando captar percepções sobre as variáveis em estudo. (GIL, 2002) 
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2.3.3 Instrumentos  
 
 

Como instrumento de pesquisa bibliográfica documental, foi utilizada a ficha de 

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

à pesquisa. (GIL, 2002) 

Além da pesquisa bibliográfica, para complementar as informações sobre as 

variáveis em estudo, foi adotado o questionário com questões abertas aplicado a 

especialistas no assunto, com a finalidade de explorar a experiência dos militares por 

meio de perguntas direcionadas para as questões de estudo (GIL, 2002). 

 
 

2.3.4 Análise dos Dados 
 
  

O resultado da pesquisa bibliográfica foi analisado de forma comparativa, 

visando identificar as diferenças entre o que está especificado nas IP 2-33 e os demais 

manuais brasileiros estudados e entre esses e os manuais estrangeiros pesquisados. 

O questionário foi organizado por meio de transcrições, propiciando a análise 

das percepções em relação à doutrina já estudada através do estudo comparativos 

da pesquisa bibliográfica, de forma a poder concluir sobre as necessidades de revisão 

doutrinária. 

 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

Com a finalidade de obter uma visão ampliada sobre o assunto, a análise da 

atuação do Esqd C Pqdt em Operações de Dissimulação foi precedida pelo estudo 

dos seguintes casos históricos e/ou empregos de força militar ocorridos na atualidade, 

brevemente descritos abaixo: 

 
 

3.1.1 Operação “Just Cause” (1989) 
 
 

A Operação “Just Cause” foi uma grande operação desencadeada pelos 

Estados Unidos da América, no Panamá, com a finalidade de depor Noriega, então 
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presidente do país. PHILLIPS (2004, tradução nossa), em seu livro “ Operation Just 

Cause”, descreveu os acontecimentos conforme segue: 

 

As relações entre o governo de Noriega e os Estados Unidos tinham se 
tornado crescentemente tensas durante a maior parte dos anos 1980. Os 
últimos dois anos, entretanto, tinham sido especialmente difíceis. Um dos 
principais tenentes de Noriega acusou o ditador de assassinato, tráfico de 
drogas e fraude eleitoral. Protestos estouraram na Cidade do Panamá, e a 
crise piorou enquanto a economia do país se deteriorava. Para se defender 
das crescentes críticas dentro do Panamá, Noriega passou a adotar uma 
crescente retórica antiamericana. Nessa direção, as Forças de Defesa do 
Panamá foram responsáveis por iniciar alguns incidentes de perseguição 
contra pessoal militar dos Estados Unidos no país, tais como prisão e 
detenção de nove servidores em outubro de 1987. Os soldados foram detidos 
durante a noite e tiveram contato externo negado, sendo posteriormente 
liberados. A frequência e a seriedade desses incidentes aumentaram após 
dois grandes júris federais dos Estados Unidos indiciaram Noriega em 4 de 
fevereiro de 1988 por tráfico de drogas. A administração Reagan respondeu 
à crescente crise enviando uma companhia de “Marines” e diversas unidades 
policiais e militares para reforçar as forças já existentes no Panamá¹. 
(PHILLIPS, 2004, p.5, tradução nossa). 

 

Na sequência desses eventos, conforme relatado por PHILLIPS (2004, 

tradução nossa), houve uma crescente escalada da tensão que culminaria com a 

invasão do Panamá. Durante todo esse processo, os Estados Unidos utilizaram a 

dissimulação militar para inserir tropas no país da América Central, já vislumbrando 

os rumos que a beligerância tomaria. 

Conforme observa-se no trecho a seguir, os americanos aproveitaram-se das 

permissões do Tratado do Canal do Panamá, para dissimular suas reais intenções de 

incursão: 

 

O Tratado do Canal do Panamá de 1978 tinha autorizado movimento irrestrito 
de pessoal militar dos Estado Unidos dentro da Zona do Canal para 
exercícios de treinamento e incluía ocasionais incursões através do território 
panamenho em rota para objetivos específicos. Então, forças militares norte-
americanas eram capazes de praticar movimentos para alvos pré-
selecionados potencialmente críticos para uma operação militar no país. 
Esses exercícios, incluindo a chegada e partida de voos de organizações 
militares indo e voltando para os Estados Unidos, visavam dessensibilizar as 
Forças de Defesa Panamenhas acerca do crescimento frequente de tropas, 
que se movimentavam principalmente durante a noite² (PHILLIPS, 2004, 
p.11, tradução nossa).  
 
 

PHILLIPS (2004, tradução nossa) informa que após um incidente envolvendo a 

morte de um oficial da marinha estadunidense no Panamá, foi desencadeada a 

incursão. No dia 18 de dezembro de 1989, a 82nd Airborne Division foi acionada e na 
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madrugada de 20 de dezembro os paraquedistas aterraram no Panamá compondo a 

Força Tarefa “PACIFIC”. Esta tropa juntamente com outras que infiltraram na mesma 

noite e outras que já haviam infiltrado de forma dissimulada no Panamá, atacaram 27 

(vinte e sete) objetivos diferentes de forma a neutralizar toda a força militar de Noriega 

e negá-lo uma rota de fuga. A operação teve fim em 3 de janeiro de 1990, com a 

captura e prisão de Noriega pelas forças americanas. 

 
 

 
FIGURA 1 – Operação Just Cause.  
Fonte: PHILLIPS (2004, p.7). 
 
 

O desenrolar da Operação “Just Cause”, caracterizou, como descrito, o 

emprego dos seguintes princípios de dissimulação: objetivo, por ter como finalidade a 

inação inimiga durante o pré-posicionamento de tropas; planejamento e controle 

centralizado pelo Exército Sul dos EUA; segurança por manter desconhecido o plano 

de dissimulação pelo inimigo; e oportunidade, por aproveitar o período de 

recrudescimento das relações bilaterais para a infiltração dissimulada (BRASIL, 2014). 

 
 
 



22 
 

 
 

3.1.2 Operação “Tempestade no Deserto” 
 
 

A Operação Tempestade no Deserto, realizada no contexto da Guerra do Golfo, 

iniciou-se em 17 de janeiro de 1991 e teve por finalidade a libertação do Kuwait do 

domínio iraquiano. Para sua consecução, foi fundamental o uso da dissimulação 

militar. 

Como fonte de consulta foi utilizado o livro “War in the Persian Gulf”, de 

STUART (2012, tradução nossa), que descreveu a manobra conforme segue: 

 

O esquema operacional terrestre da Tempestade no Deserto consistiu em 
uma demonstração, uma finta, três ataques de fixação, uma medida de 
economia de forças para isolar o campo de batalha, e um ataque principal 
que caracterizou a penetração inicial, que evoluiria para um envolvimento. A 
Marinha americana realizou uma demonstração no Golfo Persa para criar a 
impressão de um assalto anfíbio iminente. Como muitos, o Iraque tinha sido 
exposto a publicidade dos “Marines” alertando sobre sua habilidade para 
atacar a costa , provavelmente, acreditou nisso. 
O Iraque dispôs quatro divisões em seu flanco marítimo, especificamente, 
com o propósito de se defender contra um assalto anfíbio. No entanto, uma 
vez que o teatro de operações estava bem encaminhado, as tropas da 
Marinha desembarcaram atrás das linhas amigas e tornaram-se a reserva 
operacional para apoiar o ataque. 
A 1ª Divisão de Cavalaria começou suas ações realizando uma finta em Wadi 
al Batin, chamando a atenção de cinco divisões iraquianas. Após uma troca 
de tiros e alguns danos causados, a cavalaria voltou para Wadi e se dirigiu 
para o oeste para se juntar ao VII Corpo de Exército e servir como sua reserva 
operacional. Demonstrações e fintas trabalham melhor se a dissimulação que 
elas intentam promulgar é plausível e o inimigo está inclinado a acreditar nela. 
Os iraquianos tinham razão para estar ansiosamente preocupados com seus 
mais de 200 Km de costa, particularmente porque importantes rotas de 
suprimento se debruçavam ao longo dela. Eles também esperavam 
fortemente um ataque à Wadi al Batin, reconhecendo que as características 
proeminentes do terreno facilitariam a navegação terrestre em direção ao 
coração do teatro de operações. Na verdade, quando o VII Corpo de Exército 
conduziu seu ataque do oeste, ele veio atravessando milhas e milhas de 
posições defensivas de veículos alinhados precisamente na direção do 
azimute de 240 graus magnéticos – voltados para a direção de um ataque 
que partiria de Wadi al Badin. Sem muito esforço, o plano de dissimulação 
tinha deixado 20 por cento da estrutura iraquiana fora de combate. Quando o 
Iraque percebeu o seu erro e tentou se redistribuir, já era tarde ³ (STUART, 
2012, pp. 32-33, tradução nossa). 

 

 

Os ataques secundários fizeram com que, como normalmente ocorre, o inimigo 

reagisse de forma desproporcional e posicionasse erroneamente suas reservas, com 

isso o plano de dissimulação utilizado na operação levou o Iraque a perder 20% (vinte 

por cento) de seu poder de combate, antes do início do ataque principal. 
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FIGURA 2 – Situação em 24 de fevereiro de 1991. 
Fonte: STUART (2010, p. 36). 

 
 

 
FIGURA 3 – Situação em 26 de fevereiro de 1991. 
Fonte: STUART (2010, p. 52). 
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FIGURA 4 – Situação em 27 de fevereiro de 1991. 
Fonte: STUART (2010, p. 59). 
 
 

A operação encerrou-se em 28 de fevereiro após cumprir seu objetivo de 

libertação do Kuwait figurando como um dos maiores sucessos da história militar 

americana. 

No decorrer da Operação “Tempestade no Deserto”, ficou caracterizado o 

emprego dos seguintes princípios de dissimulação: foco, por objetivar iludir o comando 

das Forças Iraquianas acerca das reais intenções da coalisão; objetivo, por ter como 

finalidade provocar uma reação desproporcional e um emprego incorreto da reserva 

pelo inimigo; segurança por manter o plano de dissimulação desconhecido pelo 

inimigo; e oportunidade, por aproveitar a linha de ação que o inimigo esperava que as 

forças da coalisão fossem adotar, fortalecendo o efeito ilusório (BRASIL, 2014). 

 
 
3.2 REVISÃO DOUTRINÁRIA 
 
 
3.2.1 Doutrina do Exército Brasileiro 
 
 
3.2.1.1 Operações de Dissimulação 
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A Dissimulação (Dsml) é classificada como uma operação complementar, seu 

objetivo é iludir o inimigo, conduzindo-o a uma interpretação errônea  do dispositivo 

das tropas amigas, suas intenções e possibilidades, levando-o a reagir de uma forma 

desvantajosa (BRASIL, 2020). 

As Op Dsml têm seu embasamento doutrinário, principalmente, no Manual de 

Campanha EB20-MC-10.215 – Operações de Dissimulação. De acordo com o referido 

manual, a Dissimulação Militar faz parte de Operações de grande vulto, contribuindo 

para aumentar o poder de combate (BRASIL, 2014). 

O entendimento da doutrina brasileira é de que uma Operação de Dissimulação 

deve aproveitar oportunamente eventos e vulnerabilidades do inimigo e deve ter suas 

atividades sincronizadas com a Operação Militar que a enquadra, desde o início dos 

planejamentos, para isso, o planejamento das Op Dsml ocorre dos escalões mais altos 

para os mais baixos, devendo haver coerência entre os planos dos diferentes 

escalões. (BRASIL, 2014). 

Os objetivos de uma Operação de Dissimulação são os seguintes: 

 

- causar ambiguidade, confusão ou erro nas percepções adversárias acerca 
das informações críticas amigas, como identificação de unidades, 
localizações, movimentos, dispositivos, fraquezas, capacidades, poder de 
combate, situação logística e intenções; 
- induzir o oponente a alocar pessoal, recursos materiais e financeiros de 
forma que seja vantajosa para as forças amigas; 
- condicionar o oponente a padrões de comportamento particulares por parte 
da tropa amiga, a fim de atrair o oponente a percepções que possam ser 
exploradas pela tropa amiga; 
- induzir o oponente a revelar seu poder de combate, localização e intenções 
futuras; e 
- levar o oponente a desperdiçar poder de combate em ações desnecessárias 
ou que consumam vultosos meios por longo período de forma inapropriada 
(BRASIL, 2014, p.1-2). 

 

Durante o planejamento de uma operação de dissimulação deve-se escolher 

corretamente os alvos que serão atingidos, levando em consideração o sistema de 

inteligência inimigo e a capacidade do alvo de decidir sobre a manobra adversa. A 

história comprova que as melhores Operações de Dissimulação utilizaram opiniões 

pré-concebidas de seus adversários que facilitaram a ilusão destes pela operação 

(BRASIL, 2014). 

Toda Operação de Dissimulação deve possuir uma estória de dissimulação que 

lhe dê sustentação e auxilie no convencimento do inimigo de que a ação dissimulada 
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é a linha de ação que será adotada pelas forças amigas. Essa estória de dissimulação 

é levada até o alvo por meio de condutores de dissimulação, que podem ser sistemas 

de imageamento, fontes humanas, ou qualquer outro elemento que possa fornecer 

dados para o sistema de inteligência do inimigo (BRASIL, 2014). 

 

FIGURA 5 – Relação entre os componentes da dissimulação militar. 
Fonte: BRASIL (2014, p. 1-3). 
 
 

Do mesmo modo que os Princípios de Guerra norteiam as operações militares 

em geral, existem os Princípios de Dissimulação, elencados abaixo, que devem ser 

considerados no planejamento das Op Dsml: 

 

1.5.2 Foco – A Dsml Mil deve ser direcionada ao comandante oponente 
(alvo) capaz de gerar as ações desejadas. Os sistemas de inteligência, 
reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos (IRVA) do oponente 
normalmente não serão os alvos, entretanto, são os principais condutores 
utilizados nas Op Dsml para transportar a informação selecionada ao decisor. 
1.5.3 Objetivo – O objetivo principal das Op Dsml é definir ações e recursos 
para levar o oponente a realizar (ou não realizar) ações específicas, não 
apenas levá-lo a acreditar em determinada informação. 
1.5.4 Planejamento e Controle Centralizados – As Op Dsml devem ter 
planejamento e condução centralizados. Essa abordagem é necessária para 
evitar confusão e assegurar que os diversos elementos envolvidos na Dsml 
Mil retratem a mesma estória e não estejam em conflito com outros objetivos 
da operação. Entretanto, a execução deverá ser descentralizada, com todos 
os elementos participantes agindo de forma sincronizada. 
1.5.5 Segurança – Uma Op Dsml requer estrita segurança para ser bem-
sucedida, iniciando antes da execução da operação apoiada, por intermédio 
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de medidas que impeçam ao oponente o conhecimento da nossa intenção. A 
disseminação das informações e seus aspectos específicos devem ser 
preservados ao máximo, através da compartimentação de dados e da 
seleção dos militares que deverão tomar ciência das ações a serem 
desenvolvidas. Medidas ativas de segurança devem ser implementadas para 
proteger as operações reais e de dissimulação. Os planos e ordens de 
dissimulação devem ser protegidos de forma cuidadosa, recebendo a devida 
classificação sigilosa. 
1.5.6 Oportunidade – A Dsml requer o judicioso estudo do tempo e 
exploração da ocasião. A inteligência do oponente deve coletar, analisar e 
reportar as informações obtidas ao decisor, que, por sua vez, deve reagir ou 
adotar uma atitude. Essa reação deve ser captada ou observada pelo nosso 
sistema de inteligência. O responsável pela dissimulação deve ter 
conhecimento do processo acima descrito para agir com oportunidade, ou 
seja, não há vantagens em realizar um esforço de dissimulação, se não 
houver tempo hábil para o processamento da estória. 
1.5.7 Integração – A Dsml Mil deve estar totalmente integrada à operação 
que apoia. O conceito da operação de Dsml deve ser desenvolvido em 
paralelo com o da operação apoiada, desde as fases iniciais do planejamento. 
Os planos dos escalões subordinados devem estar em consonância com os 
do escalão superior, inclusive os de dissimulação dos diversos níveis de 
planejamento (BRASIL, 2014, p.1-6). 

 

A concepção das operações de dissimulação deve guiar-se ainda por 

fundamentos de dissimulação, baseados em reiteradas campanhas de dissimulação 

realizadas na história militar. Dessa forma, o planejador deve apoiar-se:  

a) no reforço das predisposições existentes do inimigo;  

b) na associação por amostragem, considerando que reiteradas ações 

levam o inimigo a acreditar que pode mapear os passos das forças amigas;  

c) na suscetibilidade ao condicionamento, pois a mente tende a 

desconsiderar pequenas mudanças no ambiente quando elas se acumulam aos 

poucos;  

d) no falso alarme, visando a perda de confiança no sensor de inteligência;  

e) no dilema da confirmação, que resume o fato de que um maior número 

de sensores inimigo coloca em risco a operação, entretanto, quanto mais sensores 

forem controlados, maior será o sucesso da operação;  

f) no aumento ou diminuição de escolha, que se caracteriza pelo fato de 

que quanto maior o número de escolhas, menor a probabilidade de que o inimigo 

acerte a linha de ação que será desencadeada;  

g) no dilema do sigilo, que é a capacidade de manter ocultas parte de suas 

forças, mesmo que isso ocasione perdas momentâneas;  

h) na regra da sequência, que determina que a sequência das ações deve 

iniciar-se pelas atividades mais simples de simular e terminar com as mais difíceis;  
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i) na importância da confirmação, pois é necessário confirmar os efeitos 

da operação, para saber se está alcançando os resultados esperados;  

j) na reversão, que é a possibilidade de que as ações de dissimulação 

surtam efeitos inesperados que possam causar danos a quem a está conduzindo; e  

k) na previsibilidade, ações previsíveis devem ser evitadas, para isso a 

tropa deve ser dotada de flexibilidade nas ações (BRASIL, 2014). 

 
 

 
FIGURA 6 – Ciclo completo de uma Op Dsml. 
Fonte: BRASIL (2014, p. 1-6). 
 
 

A dissimulação militar deve ser empregada sempre sob uma cuidadosa 

avaliação de sua legalidade, pois equívocos podem levar a atos considerados ilegais. 

“Em uma situação de guerra, podem ocorrer atos de perfídia, que são condenados 

pelo Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA)” (BRASIL, 2014, p.2-1). Já 

em tempos de paz, “o emprego da Dsml deve ser cuidadosamente estudado, 

considerando que, em função das condições temporais, políticas e legais, podem ser 

desfavoráveis” (BRASIL, 2014, p.2-1). 
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Para cada tipo de operação militar a Operação de Dissimulação será conduzida 

de uma maneira diferente, no entanto, existem algumas táticas e técnicas que são 

observadas nas ações de dissimulação (BRASIL, 2014) 

 
 

3.2.1.1.1 Táticas da Dissimulação Militar 
 
 

a) Projeção de uma tropa de maior valor: uma tropa pode, normalmente, 

simular o valor de uma força de um escalão acima. Para isso, essa fração deve ser 

reforçada pelo escalão que planeja a dissimulação, para que a ação realmente seja 

crível pelo inimigo (BRASIL, 2014). 

b) Finta: A finta é empregada para iludir o inimigo tirando seu foco do ataque 

principal. Em geral, caracteriza-se por um ataque de pouca profundidade, com objetivo 

limitado, executado por pequena parte da força que realiza uma operação. O poder 

de combate empregado nessa ação deve ser adequado para forçar o inimigo a 

desdobrar suas forças para fazer frente à finta (BRASIL, 2020). 

 
 

 
FIGURA 7 – Finta. 
Fonte: BRASIL (2014, p. 2-10). 
 
 

c) Demonstração: A tropa deve ser empregada em uma demonstração em 

uma frente onde a sua manobra não vise obter uma decisão e que o realismo da ação 

iluda o inimigo efetivamente, levando-o a tomar uma decisão que o deixe em 

desvantagem. Preferencialmente, deve ser realizada em um local onde as forças 



30 
 

amigas e inimigas estejam separadas por um obstáculo. Esta tática necessita de 

menor quantidade de pessoal em relação à finta, porém necessita de maior 

quantidade de material para figurar todos os fatores da ação demonstrada. Por ser 

uma ação mais estática que a finta sua logística é mais simples e há possibilidade de 

retraimento dos meios e seu emprego em outras áreas com facilidade (BRASIL, 2020). 

 

 

 
FIGURA 8 – Demonstração. 
Fonte: BRASIL (2014, p. 2-10). 

 
 

d) Deslocamentos furtivos: visa confundir o sistema inteligência do inimigo. 

Para ser factível, a tropa deve ter um bom nível de adestramento em instrução 

individual básica em itens como camuflagem, orientação, utilização de optrônicos, 

dentre outros (BRASIL, 2014). “Os deslocamentos furtivos podem ser empregados em 

ataques coordenados, mudando o dispositivo inicial de ataque; nas infiltrações, 

surpreendendo o oponente com um ataque pela retaguarda, etc” (BRASIL, 2014, p. 2-

11). 
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3.2.1.1.2 Técnicas de Dissimulação Militar 
 
 

a) Ardil: consiste em iludir o oponente com a finalidade de obter vantagem. 

“Caracteriza-se pela deliberada exposição de informação falsa ou confusa para coleta 

e interpretação pelo oponente” (BRASIL, 2014, p. 2-11). 

b) Simulação: “consiste na utilização de simulacros, disfarces e/ou a 

representação de objetos, unidades ou capacidades amigas, durante a projeção da 

estória de Dsml” (BRASIL, 2014, p. 2-11). O seu emprego de forma correta pode levar 

o inimigo a se equivocar quanto ao dispositivo das forças amigas e levá-lo a tomar 

decisões que o coloque em desvantagem (BRASIL, 2014). 

 

FIGURA 9 – Viatura militar inflável (Simulação). 
Fonte: BRASIL (2014, p. 2-11). 
 

c) Utilização das armas de tiro curvo: consiste na utilização do apoio de 

artilharia a um escalão simulando o apoio doutrinariamente prestado a outro valor de 

tropa, emprego de maior volume de fogos em zonas de ação secundária levando o 
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oponente a ter dúvida sobre a zona de ação principal, dentre outras possibilidades, 

dependendo da criatividade do decisor (BRASIL, 2014). 

d) Repetição incessante: a repetição incessante de táticas de dissimulação 

leva o inimigo a relaxar seu sistema de inteligência e de segurança, passando a 

acreditar que todas as ações não passam de um blefe, propiciando assim o momento 

ideal para o desencadeamento da ação principal (BRASIL, 2014). 

e) Utilização de sistemas de alto-falantes: a utilização destes sistemas 

aumenta “a credibilidade da estória de dissimulação formulada, na medida em que 

reproduzem ruídos típicos de deslocamentos de viaturas e armamentos de uma 

maneira geral” (BRASIL, 2014, p. 2-13). 

f) Localização de Postos de Comando: devem ser envidados esforços para 

que os sensores de busca inimigos não identifiquem a localização dos Postos de 

Comando, para isso, essa instalação pode se desdobrar em uma área menor que o 

previsto, e o fluxo de viaturas pode ser diminuído, iludindo o oponente acerca do valor 

da tropa em presença, dentre outras ações (BRASIL, 2014). 

g) Localização e operação de locais de apoio logístico: 

 
Na inclusão das instalações logísticas no contexto da Dsml Mil devem ser 
adotadas certas medidas, tais como: 
- Deslocamento de viaturas isoladamente, evitando-se a formação de 
comboios, sempre que possível; 
- deslocamento de viaturas em períodos de visibilidade reduzida; 
- falsos locais de apoio logístico, com falsos meios de defesa antiaérea; 
- a utilização, ao máximo, de viaturas civis para transportar suprimentos; 
Como exemplo, na 2ª Guerra Mundial, uma companhia sônica foi empregada, 
com alto-falantes montados em “half-tracks”. Essa subunidade era orgânica 
de uma tropa organizada apenas para ações de Dsml. Outro exemplo 
clássico ocorreu na 1ª Guerra do Golfo, em 1991, quando tropas norte-
americanas utilizaram esse sistema para simular que uma força blindada 
atacaria por uma frente de combate secundária, confundindo a defesa 
iraquiana. 
- utilização de casas abandonadas, fábricas, túneis, cavernas, subterrâneos 
e celeiros para a estocagem e distribuição dos diversos suprimentos; 
- utilização de simulacros de instalações logísticas, como postos de 
distribuição de suprimento; e 
- projeção de eixos alternativos de suprimento para não sobrecarregar a 
Estrada Principal de Suprimento (EPS), diminuindo a possibilidade de sua 
identificação pelo oponente (BRASIL, 2014, p. 2-14). 
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3.2.1.2 Operações Aeroterrestres 
 
 

Uma Operação Aeroterrestre é uma Operação Conjunta que “envolve o 

movimento aéreo e a introdução de forças de combate e de seus respectivos apoios 

em uma área de objetivos” (BRASIL, 2017a, p. 2-1). No seio das Operações 

Terrestres, é considerada uma Operação Complementar, e divide-se em dois tipos 

principais: Assalto Aeroterrestre (visa introduzir uma força em território inimigo com a 

finalidade de conquistar e/ou manter um objetivo de importância significativa para a 

Força Terrestre) e Incursão Aeroterrestre (uma penetração em território inimigo, por 

meio do salto de paraquedas, para realizar uma ofensiva e retirar-se rapidamente) 

(BRASIL, 2017a). 

 

TABELA 1 – Tipos de Operações Aeroterrestres. 
Fonte: BRASIL (2017a, p.2-5). 
 
 

A Op Aet possui as seguintes características: 
a) ação conjunta – caracterizada pelo emprego conjunto de meios 
significativos de mais de uma Força Singular; 
b) flexibilidade – obtida pela descentralização da execução das ações e pela 
ampla atribuição de missões “pela finalidade”. Para tal, as Op Aet são 
reguladas por normas gerais de ação (NGA) peculiares e executadas com 
táticas, técnicas e procedimentos específicos; 
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c) modularidade – aplicada nos escalões batalhão e brigada (ambos podem 
receber meios diferentes dos seus orgânicos); 
d) complexidade – uma Op Aet envolve pessoal e meios de mais de uma 
Força, possui diferentes fases em sua execução e requer uma série de 
coordenações desde o planejamento; 
e) planejamento integrado com forças de junção – o término de uma Op 
Aet pode se dar após a junção da tropa aeroterrestre com outra tropa de 
superfície, implicando a necessidade da integração dos planejamentos de 
ambas; 
f) seletividade – caracterizada pela seleção de objetivos de relevância para 
a manobra, assegurando vantagem tanto operacional, para a campanha do 
comando conjunto, quanto tática, para o maior nível de comando terrestre 
presente no Teatro de Operações ou na Área de Operações (TO/A Op); 
g) agressividade – obtida pela ação precisa, oportuna e rápida para a 
conquista dos objetivos de assalto. Essa característica é necessária, 
considerando a vulnerabilidade da F Aet no momento da ação, principalmente 
pela dificuldade de apoio do escalão superior; e 
h) sustentabilidade – a F Aet deve cumprir sua missão valendo-se dos 
meios operacionais e logísticos que lhe forem atribuídos, uma vez que, 
após desencadeada a Op Aet, a implementação de apoios não previstos no 
planejamento é de difícil execução. (BRASIL, 2017a, p. 2-2). 

 

Por suas peculiaridades de organização e emprego, as Operações 

Aeroterrestre possuem algumas condições essenciais e outras desejáveis para a sua 

execução, são elas: 

a) Condições essenciais: disponibilidade de meios aéreos e terrestres; 

condições meteorológicas favoráveis; superioridade aérea local; existência de Zonas 

de Lançamento ou Zona de Pouso; possibilidade de realizar junção com as forças 

amigas; e supressão das defesas antiaéreas inimigas na área de operações (BRASIL, 

2017a). 

b) Condições desejáveis: objetivos fracamente defendidos; levantamento 

de inteligência prévio; aclimatação das tropas; sigilo; apoio de fogo aéreo e apoio 

logístico; regiões alternativas para lançamento e pouso de aeronave; pista de pouso 

no interior da cabeça de ponte aérea e terreno favorável à defesa em caso de 

necessidade de manter o objetivo; e inexistência de tropas mecanizadas e blindadas 

do inimigo ao redor do objetivo (BRASIL, 2017a). 

As Unidades (U) paraquedistas são organizadas para conduzir operações 

aeroterrestres, normalmente utilizando paraquedas, primordialmente à retaguarda do 

inimigo, para conquistar e manter objetivos “por tempo limitado ou para atuar sobre 

alvos específicos (destruir, neutralizar, capturar, eliminar etc.) e retrair” (BRASIL, 

2017a, p. 2-1).  

As Operações Aeroterrestres, de modo geral, dividem-se em quatro fases:  
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a) preparação: compreende as ações realizadas entre o recebimento da 

missão e a decolagem da aeronave; 

b) movimento aéreo: inicia-se com a decolagem das aeronaves e termina 

com o salto ou desembarque, para a força de superfície, ou com o retorno às linhas 

amigas, para o componente aéreo; 

c) ações táticas iniciais: inicia-se com a chegada da tropa ao solo e 

encerra-se com a conquista e consolidação da cabeça de ponte aeroterrestre, no 

assalto aeroterrestre, ou após o cumprimento da missão, no caso da incursão 

aeroterrestre; e 

d) ações táticas subsequentes: incluem todas as ações realizadas após o 

cumprimento da ação tática inicial, que podem ser: defesa de área, junção, 

substituição, retraimento, retirada, dentre outros, a depender da Operação realizada 

(BRASIL, 2017a). 

A Força Aeroterrestre, a depender da operação que executa, pode ser dividida 

em até quatro escalões: 

a) escalão precursor: precede a todos para realizar ações de segurança, 

balizamento e condução prévia de fogos indiretos com o intuito de proteger o escalão 

de assalto (BRASIL, 2017a); 

b) escalão de assalto: “tem a tarefa de atacar para conquistar os objetivos 

e estabelecer uma C Pnt Ae inicial que permita o desembarque em segurança das 

forças subsequentes, preferencialmente por pouso de assalto”. Este escalão é 

“composto por elementos de manobra e suas reservas, de apoio ao combate e de 

apoio logístico” (BRASIL, 2017a, p.2-9); 

c) escalão de acompanhamento: constituído por forças que não são 

essenciais para a conquista dos objetivos de assalto, tem a finalidade de  aumentar o 

“poder de combate da tropa aeroterrestre na Área de Operações, apoiando-a na 

manutenção dos objetivos conquistados e capacitando-a à execução das ações 

subsequentes. Tem emprego mais comum no Assalto Aeroterrestre” (BRASIL, 2017a, 

p.2-10); e 

d) escalão recuado: constituído pela fração da tropa aeroterrestre que “não 

é necessária na área de objetivos” e mantém-se nas linhas amigas. Geralmente, não 

é deslocada para a área de operações. “Desempenha funções de caráter 

eminentemente administrativo, logístico e de ligação com outras forças” (BRASIL, 

2017a, p.2-10). 
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TABELA 2 – Tipos de Operações Aeroterrestres. 
Fonte: BRASIL (2017a, p.2-8). 
 
 

“O planejamento de uma Op Aet é um processo extremamente dinâmico, 

centralizado e envolve grande quantidade de aspectos técnicos e táticos” (BRASIL, 

2017a, p.3-4).  

 

A flexibilidade é exigida pelos ajustes necessários em função da rápida 
evolução da situação tática, das condições meteorológicas e da 
disponibilidade de aeronaves. É assegurada pelo emprego de NGA e pela 
elaboração de planejamentos alternativos, em número equivalente às 
contingências visualizadas (BRASIL, 2017a, p.3-5). 

 

O Manual de Operações Aeroterrestres não aborda em detalhes as Operações 

de Dissimulação, apenas cita que dentre os Planos e Ordens, deve haver um plano 

de dissimulação (BRASIL, 2017a). 

O Manual de Campanha – Brigada de Infantaria Paraquedista, afirma que a 

Brigada, no escopo de uma Operação de Dissimulação, constitui-se em um elemento 

chave para a F Ter, devido à sua elevada mobilidade estratégica, com capacidade de 

projeção de força à grandes distâncias (BRASIL, 202? no prelo).  

Durante as ações táticas iniciais, de acordo com o mesmo manual, pode ser 

executada uma demonstração com finalidade de iludir o inimigo quanto à localização 

da zona de lançamento da Bda Inf Pqdt e, após o desembarque, pela sua mobilidade, 

o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, é a tropa da Bda Inf Pqdt mais apta a realizar 

ações de dissimulação (BRASIL, 202? no prelo). 

“Em uma incursão aeroterrestre (Inc Aet), fintas podem ludibriar o inimigo 

do real objetivo principal, quer seja para dissimular a fase do movimento aéreo, 

quer seja para mascarar o retraimento da tropa nas ações táticas subsequentes” 

(BRASIL, 202? no prelo). 
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3.2.1.3 O Esquadrão de Cavalaria Paraquedista à luz da IP 2-33 
 
 

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

reconhecimento (Rec) e segurança (Seg), em proveito da Bda Inf Pqdt” (BRASIL, 

1994, p. 1-1). Apesar de não ser sua forma de emprego usual, também pode ser 

empregado em ações ofensivas e defensivas como elemento de economia de forças 

ou no cumprimento de suas missões básicas, além de realizar  ação retardadora, 

quando realiza operações de segurança (BRASIL, 1994). 

De acordo com a IP 2-33, o emprego do Esqd C Pqdt após o seu desembarque 

é similar ao emprego do Esqd C Mec, bem como suas características principais: 

mobilidade, flexibilidade, proteção blindada, potência de fogo, ação de choque e 

sistema de comunicações amplas e flexíveis (BRASIL, 1994). 

O Esquadrão de Cavalaria Paraquedista possui capacidade de realizar: 

reconhecimentos, missões de segurança, operações ofensivas e defensivas como 

elemento de economia de forças ou quando realiza operações de segurança, realizar 

ligações, compor força de segurança de área de retaguarda da Brigada de Infantaria 

Paraquedista, “executar ações contra forças irregulares”, proporcionar limitada defesa 

anticarro, dentre outras (BRASIL, 1994). 

As limitações atinentes às tropas paraquedistas constituem limitações ao Esqd 

C Pqdt, além de limitações próprias devido às suas características particulares, e 

referem-se principalmente a: sensibilidade a ataques aéreos e armas anticarro, 

vulnerabilidade durante a reorganização pós salto, sensibilidades à terrenos que 

restrinjam o movimento de viaturas e às condições climáticas, necessidade de apoio 

da Força Aérea e grande necessidade de combustível, dificuldade em manter terreno 

e dificuldade em manter o sigilo devido ao barulho e a poeira levantada pelo tráfego 

de suas viaturas (BRASIL, 1994). 

Quanto às Operações de Dissimulação, a IP 2-33 não tem um capítulo 

específico sobre o tema, no entanto, em seu capítulo 9 que trata de operações 

complementares, as Instruções Provisórias abordam a finta e a demonstração, duas 

táticas de dissimulação, conforme segue: 

 

A finta é uma demonstração de força com a finalidade de iludir o inimigo e 
desviar sua atenção do ataque principal. Normalmente consiste em um 
ataque pouco profundo e de objetivo limitado. Pode variar desde uma 
pequena incursão até um ataque secundário de relativo valor. [...] O 
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planejamento e execução das fintas são semelhantes aos das demais 
operações ofensivas. 
[...] 
A demonstração é uma operação de força em área onde não se procura obter 
uma decisão. Difere de uma finta porque há o avanço sobre o inimigo 
(BRASIL, 1994, p. 9-2). 

 
 
3.2.1.4 A Cavalaria nas Operações de Dissimulação 

 
 

O Manual de Campanha EB70-MC 10.222 – A Cavalaria nas Operações, que 

expõe a base doutrinária para o emprego da arma de cavalaria, dispõe que As frações 

de Cavalaria participam ou conduzem uma operação de dissimulação, objetivando 

“iludir o inimigo, levando-o a deduzir de forma incorreta ou incompleta o dispositivo de 

nossas tropas, suas possibilidades e reais intenções” (BRASIL, 2018, p.4-9), de forma 

que ele adote ações que lhe sejam desvantajosas (BRASIL, 2018). 

A tropa de Cavalaria é altamente capacitada a compor esse 

tipo de operação, em virtude da peculiaridade de seus meios e das suas 

“características de mobilidade tática e flexibilidade, que lhe possibilitam 

deslocar, concentrar e dispersar meios com rapidez” (BRASIL, 2018, p.4-9). 

As frações de Cavalaria, normalmente, participam das operações de 

dissimulação, realizando fintas e demonstrações (BRASIL, 2018). 

 
 

3.2.2 Doutrina Militar dos Estados Unidos da América (EUA) 
 
 
3.2.2.1 Operações de Dissimulação 
 
 

Sobre as Op Dsml, HANSEN (2008) explica que: 

 

De acordo com a doutrina militar conjunta atual dos EUA, a dissimulação 
militar é um dos principais elementos que pode ser levado em conta para uma 
operação ou campanha e é definida como aquelas ações executadas para 
deliberadamente confundir os tomadores de decisão adversários acerca das 
capacidades, intenções e operações das forças, visando levar o adversário a 
tomar determinadas ações ou inações que irão contribuir para o cumprimento 
da missão amiga. No nível operacional, a dissimulação militar é descrita como 
influenciadora das decisões dos comandantes oponentes antes, durante e 
após uma batalha da qual um resultado tático pode ser explorado no nível 
operacional4 (HANSEN, 2008,p.2, tradução nossa) 
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“Quando conduzindo uma operação de dissimulação militar, o comandante 

operacional tem três sentidos primários de dissimulação a sua disposição, ele deve 

atentar para seus três sentidos: físico, técnico e administrativo” 5(HANSEN, 2008,p.3, 

tradução nossa). 

 

O sentido físico da dissimulação inclui atividades operacionais e recursos tais 
como o movimento de forças, o uso de chamarizes, ações táticas, e 
reconhecimento e vigilância. O sentido técnico de dissimulação inclui 
emissões de sinal de radar, transmissões de rádio, odores biológicos, e uso 
da internet. O sentido final de dissimulação é o administrativo e inclui o uso 
de ordens militares, mensagens, documentos, ou figuras que podem ser úteis 
em comunicar uma mensagem dissimuladora ao adversário. Esses itens 
administrativos podem ser reais ou, dependendo do objetivo ou objetivos da 
operação de dissimulação. Esse sentido de dissimulação pode facilmente ser 
aplicado às ações tanto contra uma força militar tradicional quanto contra 
outros tipos de força inimiga6 (HANSEN, 2008, p.3, tradução nossa). 

 

Os manuais americanos, de acordo com MARTIN (2008), definem seis 

princípios das Operações de Dissimulação: “foco; objetivo; controle centralizado; 

segurança; oportunidade e integração”7 (MARTIN, 2008, p.2, tradução nossa). 

 
 

 
FIGURA 10 – Seis princípios da dissimulação militar. 
Fonte: MARTIN (2008, p. 2). 
 
 

Na doutrina militar conjunta dos EUA, existem, de acordo com HANSEN (2008), 

quatro técnicas de dissimulação principais, conforme definido a seguir: 

 

Fintas são as ações ofensivas utilizadas para direcionar erroneamente o 
adversário acerca do horário e local da operação real. Demonstrações são 
uma mostra de força que tem a finalidade de confundir o adversário acerca 
da conformação das forças. O ardil é a exposição intencional de informação 
para o adversário que o conduz ao erro. Por último, a exibição utiliza muito 
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do sentido físico da dissimulação ao retratar tipos e números de forças 
errados para os ativos de inteligência inimigo8 (HANSEN, 2008,p.5, tradução 
nossa). 

 
 
3.2.2.2 Operações Aeroterrestres 

 
 

O Manual FM3-99 – Airborne and Air Assault Operations dispõe que uma 

“Operação Aeroterrestre envolve o movimento aéreo de forças de combate e seu 

suporte logístico, no interior de uma área de objetivo, para execução de missões 

táticas, operacionais ou estratégicas”9 (USA, 2015, p.2-1, tradução nossa). 

Nesse contexto, “o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista é o elemento de 

combate apto a realizar ações de reconhecimento e segurança durante o assalto 

aeroterrestre, normalmente inserido em uma força-tarefa paraquedista”10 (USA, 2015, 

p.2-2, tradução nossa). 

A doutrina americana prevê a divisão do assalto aeroterrestre em três escalões: 

escalão de assalto, escalão de acompanhamento e escalão recuado. Dos quais, o 

escalão de assalto é o que enquadra o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista. Este 

escalão é definido conforme segue: 

 

O escalão de assalto (assalto aeroterrestre), chamado de Escalão Alfa, é a 
força de entrada inicial. Ele é parte da Força de Assalto Aeroterrestre que 
conduz o assalto paraquedista sobre uma Zona de Lançamento não segura 
para ocupar o terreno ou objetivos iniciais de assalto. O escalão de assalto 
aeroterrestre é composto das forças necessárias para conduzir o assalto 
paraquedista na tomada dos objetivos de assalto e estabelecimento inicial da 
cabeça de ponte, e se apropriado, preparar um aeródromo para receber o 
escalão de acompanhamento. Aquele escalão é empregado com suprimento 
suficiente para durar por 72 horas de operação.11 (USA, 2015, p.2-2,tradução 
nossa) (Fig. 11). 

 

Sobre dissimulação, o FM3-99 apresenta as seguintes considerações: 

a) Assalto: uma das capacidades das tropas paraquedistas é “conduzir e 

apoiar a dissimulação com inserções falsas”12 (USA, 2015, p.2-5, tradução nossa); 

b) Fogos: “devem ser realizados fogos de preparação em áreas diferentes 

do objetivo ou zona de lançamento para confundir o inimigo”13 (USA, 2015, p.11-4, 

tradução nossa); 
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FIGURA 11 – Esquema de Manobra da Cabeça de Ponte. 
Fonte: USA (2015, p. 4-7). 
 
 

c) Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP): “podem apoiar operações de 

dissimulação voando sobre determinada área para fazer o inimigo crer que esse é um 

possível objetivo das forças amigas”14 (USA, 2015, p.4-15, tradução nossa); e 

d) Momento do Assalto: o assalto é “ melhor conduzido à noite, sempre que 

possível, ou em condições climáticas que permitam o movimento aéreo, mas favoreça 

o obscurecimento, para facilitar a dissimulação e a surpresa”15 (USA, 2015, p.8-5, 

tradução nossa). 

 
 

3.2.2.3 A Cavalaria nas Operações de Dissimulação 
 
 

A Cavalaria atua à frente do esforço principal, expondo-se ao inimigo e às suas 

tecnologias. Dessa forma, o Maj Irvin Oliver (2013) observa que “a dissimulação será 

crítica contra todos os tipos de meios IRVA (Inteligência, Reconhecimento, Vigilância 

e Aquisição de alvos) dos oponentes”16 (OLIVER, 2013, p.2, tradução nossa).  

O Manual de Operações de Segurança dos Estados Unidos (2013), aborda 

que: “a força de segurança de retaguarda pode conduzir uma substituição em posição 

seja como parte de um plano de dissimulação militar ou como forma de obter uma 

vantagem defensiva no terreno”17 (USA, 2013, p.2-19, tradução nossa). 
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3.2.3 Doutrina Militar Espanhola 
 
 

O Manual espanhol PD 4-100 (ESPANHA, 2020, tradução nossa), que 

disciplina as táticas de empregos da Brigada de Infantaria Paraquedista daquele país, 

elenca a “demonstração” como uma tarefa que pode ser realizada pela Brigada em 

complemento às suas missões principais, e a define da seguinte forma: 

 

As demonstrações de força buscam confundir o inimigo sobre os verdadeiros 
objetivos da manobra própria, ou bem dissuadi-lo de empreender 
determinadas ações. Para isso, a Brigada de Infantaria Paraquedista é capaz 
de atuar sobre um ponto pela surpresa evitando engajar-se no combate, de 
tal forma que o inimigo avalie erroneamente a situação, contribuindo com o 
êxito da manobra geral. Normalmente será levada a cabo em terreno próprio 
ou aliado18 (ESPANHA, 2020, p.7-8, tradução nossa). 

 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A seguir será realizado o confrontamento dos dados colhidos, com a 

finalidade de identificar os pontos de confluência entre as IP 2-33 e as demais fontes 

pesquisadas, bem como os pontos de divergência que possam ensejar uma 

atualização doutrinária referente ao emprego do Esqd C Pqdt nas Op Dsml.  

 
 
4.1 DADOS COLHIDOS POR MEIO DE QUESTIONÁRIO 
 
 

Foi aplicado um questionário contendo questões fechadas e abertas 

(Apêndice A), abrangendo uma amostra composta pelos oficiais e sargentos que 

estão atualmente servindo no Esqd C Pqdt, bem como por aqueles oficiais que já 

serviram na OM e, atualmente, realizam o curso de aperfeiçoamento na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais. 

O público que respondeu ao questionário  teve a composição de 57% de 

oficiais e 43% de sargentos. De todo o efetivo, apenas 14% não tinha conhecimento 

das IP 2-33 e 57% nunca participaram de uma Operação de Dissimulação. 

Com relação às questões abertas, que foram aplicadas com a finalidade de 

colher percepções acerca da doutrina de emprego do Esqd C Pqdt nas Op Dsml, 

45% do público respondeu que não há nada a declarar, 15% responderam que o 
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conteúdo das IP 2-33 é suficiente para o emprego do Esqd C Pqdt e dentre as 

respostas dos 40% restantes foram reunidas as seguintes sugestões: 

a) acrescentar um capítulo ou anexo atualizado sobre Op Dsml ao manual;  

b) atualizar do Quadro de Dotação de Material da OM, de forma que ocorra 

aumento da capacidade operativa direcionada para qualquer tipo de operação; e 

c) alterar a organização da IP 2-33 que classifica Finta e Demonstração 

como Operações Complementares, de forma divergente dos manuais mais 

recentes. 

 
 
4.2 CARACTERÍSTICAS DA TROPA DE CAVALARIA PARAQUEDISTA E SEU 

EMPREGO NAS OPERAÇÕES DE DISSIMULAÇÃO 
 
 
Na comparação entre o previsto nas IP 2-33 e no manual americano FM 3-

99, verifica-se que a tropa de cavalaria paraquedista, nos Estados Unidos da 

América e no Brasil, é empregada inserida no escalão de assalto, encarregado de 

conquistar os objetivos iniciais em área ainda não segura e estabelecer a cabeça de 

ponte aeroterrestre, nesse contexto, o Esqd C Pqdt constitui o elemento de combate 

apto a realizar ações de reconhecimento e segurança durante o assalto aeroterrestre, 

normalmente inserido em uma força-tarefa paraquedista (BRASIL, 1994, p. 1-1). 

Sobre as particularidades de emprego das tropas aeroterrestres, não há 

divergências significativas entre as fontes de consultas consultadas, havendo 

pertinência o que já consta das IP 2-33 (BRASIL, 1994). 

As IP 2-33 definem que o emprego do Esqd C Pqdt após o seu desembarque 

é similar ao emprego do Esqd C Mec (BRASIL, 1994). Por isso, é pertinente utilizar o 

manual  EB 70-MC-10.354 - Regimento de Cavalaria Mecanizado (BRASIL, 2020), 

bem como fontes externas que tratam do emprego da cavalaria mecanizada para 

traçar paralelos ao emprego do Esqd C Pqdt nas Operações de Dissimulação. 

O Maj Irvin Oliver (2013, tradução nossa), do Exército dos Estados Unidos, 

lembra que a Cavalaria atua à frente do esforço principal, expondo-se ao inimigo e às 

suas tecnologias e, por isso, deve entender a dissimulação como atitude essencial 

para fazer frente aos meios IRVA do oponente. 

O Manual de Campanha EB70-MC 10.222 – A Cavalaria nas Operações, que 

expõe a base doutrinária para o emprego da arma de cavalaria, dispõe que as frações 

de Cavalaria participam ou conduzem uma operação de dissimulação e são altamente 
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capacitadas a compor esse tipo de operação, em virtude da peculiaridade de seus 

meios e das suas “características de mobilidade tática e flexibilidade, que lhe 

possibilitam deslocar, concentrar e dispersar meios com rapidez” (BRASIL, 2018, p.4-

9).  

Tal fato, também é endossado pelo Manual de Campanha – Brigada de 

Infantaria Paraquedista, que expões que após o desembarque, pela sua mobilidade, 

o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, é a tropa da Bda Inf Pqdt mais apta a realizar 

ações de dissimulação (BRASIL, 202? no prelo). 

O Manual A Cavalaria nas Operações afirma ainda que as frações de Cavalaria, 

normalmente, participam das operações de dissimulação, realizando fintas e 

demonstrações (BRASIL, 2018), emprego que também é admitido pelas IP 2-33. 

Da análise dos dados colhidos sobre o emprego da cavalaria paraquedista nas 

operações de dissimulação, verifica-se que não há divergências operativas 

significativas entre a IP 2-33 e as outras fontes comparadas. No entanto, algumas 

divergências conceituais necessitam de maior discussão que será realizada na seção 

abaixo. 

 
 
4.3 DIVERGÊNCIAS CONCEITUAIS SOBRE OPERAÇÕES DE DISSIMULAÇÃO 

 
 
Na comparação entre as doutrinas brasileira, estadunidense e espanhola, 

verifica-se que não existem grandes diferenças conceituais que ensejem uma 

mudança na doutrina militar terrestre sobre as operações de dissimulação. O manual 

brasileiro de Operações de Dissimulação dispõe o tema de uma forma clara, de fácil 

entendimento e em consonância com o que é adotado em outros países. No entanto, 

devido a defasagem de publicações, existem dissonâncias internas, basicamente 

entre o que está previsto pelas IP 2-33 e as demais publicações doutrinárias do 

Exército Brasileiro que serão discutidas nesse subcapítulo. 

As IP 2-33, não possuem um capítulo ou subcapítulo tratando de Operações 

de Dissimulação, no entanto, em seu capítulo 9 que trata de operações 

complementares, são abordadas a finta e a demonstração, passando o entendimento 

de que essas seriam dois tipos de operações complementares (BRASIL, 1994). 
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O Manual do Regimento de Cavalaria Mecanizado, alinhado com a Doutrina 

vigente no Exército Brasileiro confirma a Dissimulação (Dsml) como uma operação 

complementar (BRASIL, 2020). 

O Manual de Operações de Dissimulação explica que para cada tipo de 

operação militar a Operação de Dissimulação será conduzida de uma maneira 

diferente, mas que algumas táticas e técnicas devem ser observadas nas ações de 

dissimulação (BRASIL, 2014). 

O manual citado define como táticas de dissimulação a projeção de uma tropa 

de maior valor, a finta, a demonstração e os deslocamentos furtivos, e exemplifica, 

como técnicas de dissimulação, o ardil, a simulação, a utilização de armas de tiro 

curvo, a repetição incessante, a utilização de sistemas de alto-falantes,  a localização 

de postos de comando e a localização e operação de locais de apoio logístico 

(BRASIL, 2014). 

Pode-se apontar, do exposto acima, que a principal divergência conceitual 

existente é o status de operação complementar dado pelas IP 2-33 à finta e à 

demonstração e falta da menção em operações de dissimulação nessas instruções 

reguladoras, havendo, portanto, a necessidade de adequar os conceitos com a 

doutrina mais atualizada considerando operação de dissimulação como uma operação 

complementar e a finta e a demonstração como táticas de dissimulação. 

Além disso, as IP 2-33 não mencionam as demais táticas de dissimulação, 

tampouco as técnicas de dissimulação consideradas pela doutrina mais atualizada do 

Exército Brasileiro. 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÃO 
 
 

Com o intuito de verificar em que medida a Doutrina vigente é adequada para 

o preparo e o emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista nas Operações de 

Dissimulação (Op Dsml) foram analisados casos históricos, publicações nacionais 

acerca do tema e publicações dos Estados Unidos da América e Espanha, bem como 

um questionário aberto aplicado aos integrantes do Esqd C Pqdt. 

Os casos históricos elencados no trabalho, versando sobre a Operação Just 

Cause e a Operação Tempestade no Deserto, ressaltam a contemporaneidade do 
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tema e, também, mostram o nível estratégico em que está inserida uma Operação de 

Dissimulação, da qual o Esqd C Pqdt pode participar como parte da Bda Inf Pqdt. 

Foi analisado como as IP 2-33 tratam o emprego do Esquadrão de Cavalaria 

Paraquedista nas Operações de Dissimulação e como esta publicação se relaciona 

com as demais do Exército Brasileiro, em especial as que tratam do emprego de 

tropas de cavalaria mecanizada, que possuem funções semelhantes às daquela 

Subunidade Paraquedista, e o Manual de Operações de Dissimulação. 

Todas as publicações brasileiras analisadas foram comparadas com o que 

havia publicado sobre este tema na doutrina dos Estados Unidos da América e na 

Espanha para verificar se havia alguma defasagem de conteúdo. 

Como resultado dessa análise, verificou-se que a doutrina publicada brasileira 

se encontra em consonância com as doutrinas estrangeiras estudadas, não sendo 

verificada nenhuma defasagem importante, e que as IP 2-33 já fornecem subsídios 

mínimos para a geração de capacidade daquele elemento de combate, necessitando 

apenas de um alinhamento de conceitos devido a mudança de categorização de 

técnicas e táticas de dissimulação ocorridas na doutrina mais recente. 

Dessa forma, sugere-se a atualização doutrinária do preparo e emprego do 

Esqd C Pqdt em Operações de Dissimulação, visando eliminar contradições de 

categorização e nomenclatura dos assuntos atinentes a esse tipo de operação. Para 

isso foi apresentado como produto deste trabalho o Subcapítulo “Operações de 

Dissimulação, no Apêndice C deste trabalho. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

TCC - O Esquadrão de Cavalaria Paraquedistas nas Operações de 

Dissimulação. 

Esta pesquisa tem como finalidade a coleta de dados para o TCC do Cap Cav 

DIEGO LOPES DE PAULA, matriculado no  Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(CAO) 2021 da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

Nos últimos anos, o Exército Brasileiro passou por diversas atualizações 

doutrinárias, no entanto, o emprego do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista ainda é 

norteado pelas IP 2-33, Instruções Provisórias: Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista 

(Esqd C Pqdt), publicadas em 1994. Desta forma, esta pesquisa visa coletar dados 

para apontar quais as atualizações doutrinárias necessárias para que o Esqd C Pqdt 

possa ser empregado nas Operações de Dissimulação (Op Dsml) em consonância 

com a atual doutrina vigente no Exército. Para isso, solicito sua colaboração para 

responder algumas questões abaixo. 

Esclarecimento: O Manual de Campanha EB20-MC-10.215 - Op Dsml, define 

a Dissimulação Militar (Dsml Mil) como um conjunto de atividades destinadas a induzir 

o oponente ao erro, contribuindo para o êxito das nossas operações. Normalmente, 

ela está associada a uma operação de maior vulto, contribuindo, como elemento 

multiplicador do poder de combate, para a ação principal. 

Agradeço a disponibilidade e estou à disposição para esclarecimentos sobre o 

assunto.  Contato: (21) 96599-3791 ou diegolopes2012@hotmail.com. 

1. E-mail (preencha seu e-mail abaixo) 

2. Qual o seu posto ou graduação? 

Cel 

Ten Cel 

Maj 

Cap 

mailto:diegolopes2012@hotmail.com
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1º Ten 

2º Ten 

Asp 

ST 

1º Sgt 

2º Sgt 

3º Sgt 

3.O Sr tem conhecimento das IP 2-33 - Esqd C Pqdt? 

Sim 

Não 

4.O Sr já participou de alguma Op Dsml como integrante do Esqd C Pqdt? 

Sim 

Não 

5.Fruto da sua experiência, quais as melhorias, nas IP 2-33, o Sr acredita serem 

necessárias para o torná-las adequadas ao preparo e o emprego do Esqd C Pqdt nas 

Op Dsml? (Por favor, fique à vontade para expor a sua opinião apontando os possíveis 

assuntos que poderiam ser melhorados ou acrescentados às IP) 

6.Em relação a terminologia utilizada pela IP 2-33, quais seriam, na sua opinião, as 

alterações necessárias para facilitar a compreensão do usuário em relação ao 

emprego do Esqd C Pqdt em Op Dsml, levando em consideração a doutrina atual da 

Bda Inf Pqdt e do Exército Brasileiro. (Fique à vontade para discorrer livremente, 

considerando, principalmente, os termos que são diferentes dos utilizados no dia a dia 

da Bda Inf Pqdt e aqueles que estão em desacordo com outros manuais do Exército, 

neste caso, solicito, por favor, que informe qual o manual em sua resposta). 
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APÊNDICE B 
 
 

CITAÇÕES EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
 

1 Relations between Noriega’s government and the United States had become 

increasingly tense through most of the 1980s. The last two years, however, had been 

especially difficult. One of Noriega’s principal lieutenants charged the dictator with 

murder, drug trafficking, and election fraud. Riots broke out in Panama City, and the 

internal crisis grew worse as the country’s economy deteriorated. To deflect rising 

criticism within Panama, Noriega resorted increasingly to anti-American rhetoric. At 

his direction, the PDF was responsible for initiating relatively insignificant incidents of 

harassment Against U.S. military personnel in the country, such as the arbitrary arrest 

and detention of nine servicemen in October 1987. The soldiers were detained 

overnight, refused outside contacts, and then released. The frequency and 

seriousness of these incidents increased soon after two U.S. federal grand juries 

indicted Noriega on 4 February 1988 for drug trafficking. The Reagan administration 

responded to the increased tension by sending a company of U.S. Marines and 

several Military Police units to bolster the forces already in Panama (PHILLIPS, 2004, 

p.5). 

 

2 The 1978 Panama Canal Treaty had authorized U.S. military personnel unrestricted 

movement within the Canal Zone for training exercises, and that included occasional 

forays through Panamanian territory en route to specific objectives. Thus, U.S. 

military forces were able to practice movement to preselected targets potentially 

critical to a military operation in the country. These exercises, including the arrival 

and departure flights of military organizations coming from and going to the United 

States, also tended to desensitize the PDF to the increasingly frequent troop 

movements, many of which occurred at night (PHILLIPS, 2004, p.11). 

 

3 The Desert storm ground operational scheme consisted of a demonstration, a feint, 

three supporting attacks, an economy-of-force measure to isolate—guard, if you 

will—the battlefield, and a main attack that featured a penetration early on and in itself 

was an envelopment. The U.S. Navy demonstrated with the 5th Marine Expeditionary 

Brigade (MEB) in the Persian Gulf to create the impression that an amphibious 
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assault was imminent. Like many, the Iraqis had been exposed to Marine Corps 

publicity concerning its ability to wreak havoc across the shore and had believed what 

they heard. The Iraqis dug four divisions in along their seaward flank specifically for 

the purpose of defending Against amphibious assault. Instead, once the ground war 

was well under way, the 5th MEB landed behind friendly lines and became an 

operational reserve for the supporting attack. 

The 1st Cavalry Division began its ground war by feinting up the Wadi al Batin, 

ultimately drawing the attention of five Iraqi divisions. After exchanging shots and 

doing some damage, the 1st Cavalry backed out of the wadi and swung west to catch 

up with the VII Corps and serve as its operational reserve. 

Demonstrations and feints work best if the deception they are intended to promulgate 

is plausible and one the enemy is inclined to believe. The Iraqis had reason to be 

anxious concerning their 200-plus-kilometer coastline, particularly since importante 

supply routes ran along it. They also fully expected an attack up the Wadi al Batin, 

recognizing that the prominent terrain feature would facilitate land navigation deep 

into the heart of their theater. Indeed, when the VII Corps did conduct its attack from 

the west, it came across mile after mile of vehicle defensive positions aligned 

precisely along the azimuth described by 240 degrees magnetic—facing in the 

direction of an attack up the Wadi al Batin. Without much effort, the theater deception 

plan had taken 20 percent of the Iraqi force structure out of the fight. By the time the 

Iraqis realized their mistake and attempted to redeploy, it was too late (STUART, 

2012, pp. 32-33). 

 

4 According to current U.S. military joint doctrine, military deception is one of the 

major elements that can be leveraged to wage a successful Information Operation 

campaign or operation and is defined as “… those actions executed to deliberately 

mislead adversary decision makers as to friendly military capabilities, intentions, and 

operations, thereby causing the adversary to take specific actions (or inactions) that 

will contribute to the accomplishment of the friendly mission.” At the operational level, 

military deception is described as influencing “…the decisions of adversary 

commanders before, during, and after battle so the tactical outcome can be exploited 

at the operational level.”(HANSEN, 2008,p.2). 
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5 When conducting military deception operations, the operational commander has 

three primary means of deception at his disposal: physical, technical, and 

administrative (HANSEN, 2008,p.3). 

 

6 Physical means of deception include operational activities and resources such as 

movement of forces, the use of decoy equipment, tactical actions, and 

reconnaissance and surveillance. Technical means of deception can be used to either 

deny or convey information to the adversary. Some of the technical means include 

the emissions of radar signals, radio transmissions, biological odors, and use of the 

internet. The final means of deception is administrative and includes the use of 

military orders, messages, papers, or pictures that may be useful in conveying the 

deceptive message to the adversary. These administrative items may be real or, 

depending on the objective or objectives of the deception operation. These means of 

deception can easily be applied to actions against both a traditional military force and 

other types of enemy force (HANSEN, 2008,p.3). 

 

7 Focus, integration, timeliness, security, objective, and centralized control (MARTIN, 

2008, p. 2) 

 

8 Feints are offensive actions utilized to misdirect the adversary as to the time and/or 

place of the true operation. Demonstrations are a show of force that is intended to 

misdirect the adversary’s consolidation of forces. Ruses are the intentional exposure 

of information to the adversary with the intent of misdirection. Lastly, displays utilize 

many of the physical means of deception to portray misleading types or numbers of 

forces to the adversary’s intelligence assets (HANSEN, 2008,p.5). 

 

9 An airborne operation involves the air movement into an objective area of combat 

forces and their logistic support for execution of a tactical, operational, or strategic 

mission (USA, 2015, p.2-1). 

 

10 The cavalry squadron of the airborne IBCT, assigned to perform reconnaissance and 

security missions within the assault phase, usually is reinforced for the airborne 

assault into a task force (USA, 2015, p.2-2). 
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11 The assault echelon (airborne assault) referred to as the Alpha Echelon, is the initial 

entry force. It is part of the ABNAF that conducts the parachute assault on na 

unsecured drop zone to seize the lodgment or initial assault objectives. The airborne 

assault echelon is composed of those forces required to conduct the parachute 

assault to seize assault objectives and establish the initial airhead, and if appropriate, 

prepare an airfield to receive follow-on echelons. This echelon is deployed with 

sufficient supplies to sustain operations for 72 hours (USA, 2015, p.2-2). 

 

12 Conduct and support deception with false insertions (USA, 2015, p.2-5). 

 

13 False preparations can be fired into areas other than the objective or landing zone 

area to deceive enemy forces if rules of engagement allows (USA, 2015, p. 11-4). 

 

14 UAS also can support military deception by flying in na area to make the enemy think 

it is a friendly objective (USA, 2015, p. 4-15). 

 

15 Best conducted at night or during weather conditions that allow aircraft operation but 

obscure enemy observation to facilitate deception and surprise (USA, 2015, p. 8-5). 

 

16 Deception will be critical against all forms of technical ISR (OLIVER, 2013, p. 2). 

 

17 The rear guard may conduct a relief in place as part of a military deception plan or to 

take advantage of the best defensive terrain (USA, 2013, p.2-19). 

 

18 Las demostraciones de fuerza buscan confundir al enemigo sobre los verdadeiros 

objetivos de la maniobra propia, o bien disuadirlo de emprender determinadas 

acciones. Para ello la BIPAC/GTPAC es capaz de actuar sobre un punto por sorpresa 

evitando fijarse en combate, de tal forma que el enemigo evalúe erróneamente la 

situación, contribuyendo al éxito de la maniobra general. Normalmente se llevará a 

cabo en terreno propio o aliado (ESPANHA, 2020, p.7-8). 
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APÊNDICE C 

CAPÍTULO V 

MOVIMENTO E MANOBRA – OPERAÇÕES COMPLEMENTARES 

5.3 OPERAÇÕES DE DISSIMULAÇÃO 

5.3.1 A Dissimulação (Dsml) é classificada como uma operação complementar, seu 

objetivo é iludir o inimigo, conduzindo-o a uma interpretação errônea  do dispositivo 

das tropas amigas, suas intenções e possibilidades, levando-o a reagir de uma forma 

desvantajosa. 

5.3.2 No contexto das Op Aet, é fundamental o uso da dissimulação, tendo em vista 

que elas acontecem, a priori, em território sob domínio inimigo. 

5.3.3 O emprego do Esqd C Pqdt nas Operações de Dissimulação ocorrerá em ação 

conjunta com outras frações da Bda Inf Pqdt e atenderá ao princípio da 

modularidade na composição dos meios nos escalões Brigada (com o Esqd C Pqdt 

sendo empregado com valor SU) ou FT Unidade (preferencialmente com o Esqd C 

Pqdt sendo empregado com valor SU, podendo ser facultado  emprego de frações 

com menor valor). 

5.3.4 O planejamento das Op Dsml ocorre dos escalões mais altos para os mais 

baixos, devendo haver coerência entre os planos dos diferentes escalões. O 

Comandante do Esqd C Pqdt, com o seu EM, deve desenvolver o seu plano de 

dissimulação coordenado com o planejamento da Bda Inf Pqdt, com a finalidade de 

garantir a unidade do esforço de dissimulação. Um exemplo de plano de dissimulação, 

bem como maiores detalhes sobre a Dsml Militar, encontram-se no Manual de 

Campanha - Operações de Dissimulação (EB20-MC-10.215). 

5.3.5 Os procedimentos das frações durante uma Operação Dsml são similares aos 

das demais Operações básicas ou complementares nas quais ela esteja inserida. No 

entanto, algumas observações acerca de técnicas e táticas de dissimulação devem 

ser seguidas para obter o efeito esperado de ilusão do inimigo. Essas informações 

estão expostas abaixo e podem ser consultadas, também nos Manuais de Campanha 

- Operações de Dissimulação (EB20-MC-10.215) e Regimento de Cavalaria 

Mecanizado (EB70-MC-10.354). 

5.3.6 TÁTICAS DE DISSIMULAÇÃO MILITAR 

5.3.6.1 Projeção de uma tropa de maior valor 

5.3.6.1.1 A projeção de uma tropa de maior valor consiste em simular o valor de uma 

força de um escalão acima.  

5.3.6.1.2 O Esqd C Pqdt, por conta da versatilidade de seus meios, tem a capacidade 

de simular que possui um valor maior que SU. As opções de manobrar suas peças 
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para causar esse efeito são frutos da engenhosidade do Cmt. Por exemplo: utilizando 

as VBTP para simular o deslocamento de um Pel Fuz Mec em uma via e empregando 

os fuzileiros a pé em outra via para iludir o inimigo acerca do real valor da tropa. 

5.3.6.1.3 Sempre que possível, a Bda Inf Pqdt deve reforçar o Esqd C Pqdt para a 

realização de projeções de tropa de maior valor. 

5.3.6.2 Finta 

5.3.6.2.1 A finta é empregada para iludir o inimigo tirando seu foco do ataque principal. 

Em geral, caracteriza-se por um ataque de pouca profundidade, com objetivo limitado, 

executado por pequena parte da força que realiza uma operação. O poder de combate 

empregado nessa ação deve ser adequado para forçar o inimigo a desdobrar suas 

forças para fazer frente à finta. 

5.3.6.2.2 Na Bda Inf Pqdt, o Esqd C Pqdt é o elemento de combate mais vocacionado 

para a realização de fintas devido à sua flexibilidade e capacidade de ser empregado 

com economia de meios. 

5.3.6.2.3 O Esqd C Pqdt, quando realizando uma finta, terá como principais objetivos 

forçar o inimigo a empregar prematuramente a reserva e/ou desviar os fogos inimigos 

do ataque. 

5.3.6.2.4 É a Bda Inf Pqdt quem escolhe a área em que será realizada a finta, mas o 

Cmt Esqd C Pqdt deve verificar se os seguintes aspectos serão atendidos pelo local: 

a área deve ser de interesse para o inimigo; a finta nesse local não deve interferir no 

ataque principal; e deve estar a uma distância de outras forças inimigas suficiente para 

que o inimigo seja obrigado a deslocá-las. 

5.3.6.3 Demonstração 

5.3.6.3.1 A demonstração é caracterizada por uma ação em área onde não se procura 

obter uma decisão, visando atrair a atenção do Inimigo para uma zona de ação 

diferente daquela do ataque principal. 

5.3.6.3.2 O Esqd C Pqdt será empregado em uma demonstração em uma frente onde 

a sua manobra não vise obter uma decisão e que o realismo da ação iluda o inimigo 

efetivamente. 

5.3.6.3.3 Preferencialmente, a demonstração deve ser realizada em um local onde as 

forças amigas e inimigas estejam separadas por um obstáculo. Um exemplo de 

emprego do Esqd C Pqdt  em uma demonstração é posicionando para figurar uma 

concentração para transposição de curso d’água, desviando a atenção do inimigo para 

sua Z Aç enquanto outra força realiza o Atq Pcp. 

5.3.6.3.4 A demonstração necessita de menor quantidade de pessoal em relação à 

finta, porém necessita de maior quantidade de material para figurar todos os fatores 

da ação demonstrada. 
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5.3.6.3.5 Por ser uma ação mais estática que a finta, sua logística é mais simples e 

há possibilidade de retraimento dos meios e seu emprego em outras áreas com 

facilidade. 

5.3.6.3.6 As considerações elencadas para o planejamento da finta são aplicáveis, 

também, à demonstração. 

5.3.6.4 Deslocamentos Furtivos 

5.3.6.4.1 O deslocamento furtivo, em que a fração se desloca sem ser percebida pelo 

inimigo, deve ser buscado sempre que possível, em quaisquer operações. Para isso, 

as frações devem estar bem adestradas em: uso de EVN, Ocp Z Reu, orientação 

noturna, rigorosas Mdd Coor Ct e camuflagem. 

5.3.7 TÉCNICAS DE DISSIMULAÇÃO MILITAR 

5.3.7.1   Para maior efetividade das táticas de Dsml Mil, elas devem ser adotadas em 

conjunto com as seguintes técnicas, descritas no  Manual de Campanha - Operações 

de Dissimulação (EB20-MC-10.215): ardil, simulação, utilização de armas de Tir 

curvo, repetição incessante, utilização de sistemas de alto-falantes e Loc PC. 

 

 

 


