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RESUMO 
Grande parte dos exércitos no mundo empregam tropas de cavalaria, sobretudo, para atuarem como a 
força mais apta em operações de segurança. Dentre as diversas naturezas de tropas de cavalaria 
existentes atualmente, destacam-se com frequência, as tropas de cavalaria mecanizada neste tipo de 
missão, graças às características inerentes como mobilidade, flexibilidade e relativa facilidade de 
desdobramento na área de operações. Neste fulcro, este trabalho busca fazer uma comparação entre 
os exércitos dos seguintes países: Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Chile, levando-se em 
consideração as particularidades apresentadas por cada uma dessas forças armadas no tocante às 
definições doutrinárias, fundamentos observados e valor da tropa empregada nas operações de força 
de cobertura. 
 
Palavras-chave: Comparar. Força de Cobertura. Exército Brasileiro. Exército Norte Americano. 
Exército Argentino. Exército Uruguaio.  
 
ABSTRACT 
Most of the armies around the world uses cavalry troops, mainly, to act as the most capable force in 
security operations. Among the several natures of existent cavalry troops nowadays, frequently 
emphasizes, the mecanized cavalry troops in this kind of mission, thanks to it’s inherent characteristics 
such as mobility, flexibility and easily-deployed in the operations area. In this fulcrum, this essay intends 
to do a comparison amongst the country armies as follows: Brazil, United States of America, Argentina, 
Uruguay and Chile considering the particularities presented by each one of those armed forces 
concerning the doctrinaire definitions, observed fundamentals and the value of the troop employed in 
covering force operations. 
 
Keywords: Comparing. Covering Force. Brazilian Army. United States Army. Argentinean Army. 
Uruguayan Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Regimento de Cavalaria Mecanizado (RC Mec) é a tropa mais apta a cumprir 

missões de reconhecimento e segurança graças à algumas de suas características 

peculiares, como mobilidade, proteção blindada e principalmente, flexibilidade, já que 

possui meios, materiais e pessoal instruído para este fim. 

 Neste trabalho, foram selecionados para fim de comparação de doutrina, os 

exércitos dos seguintes países do continente Americano: Estados Unidos da América, 

Argentina, Uruguai e Chile. 

O Exército dos Estados Unidos da América foi selecionado por ser, 

evidentemente, uma referência a nível mundial, podendo agregar muito durante a 

pesquisa. Na América do Sul, foram selecionados os exércitos da Argentina e do 

Uruguai, por serem países vizinhos, o que torna interessante conhecer suas doutrinas, 

e o Exército Chileno, que apesar de não possuir fronteira com o Brasil, é 

reconhecidamente um exército de grande expressão no continente sul-americano, 

sendo da mesma maneira interessante conhecer sua doutrina. 

A função de combate movimento e manobra, de acordo com uma de suas 

definições, caracteriza-se pela “capacidade de deslocar ou dispor forças de forma a 

colocar o inimigo em desvantagem relativa e, assim, atingir os resultados que, de outra 

forma, seriam mais custosos em pessoal e material.” (BRASIL, 2015, p. 1-1). Tudo 

visando a destruir a coesão do inimigo, por meio das variadas ações localizadas e 

inesperadas. 

Uma Força de Cobertura (F Cob) é uma das três possíveis forças de segurança, 

e é caracterizada principalmente, por ser uma força autônoma e que atua à uma 

considerável distância, à frente, nos flancos ou à retaguarda de uma tropa estacionada 

ou em movimento. Ao ser feita uma comparação entre as doutrinas dos exércitos 

citados, poderão ser colhidos ensinamentos e serem implementadas sugestões 

quanto à nossa doutrina, se for o caso, neste tipo de operação. 

A seguir, serão comparados um RC Mec com tropas análogas do Exército dos 

Estados Unidos da América, Exército Argentino, Exército Uruguaio e Exército Chileno, 

nas operações de Força de Cobertura, sob a égide da função de combate movimento 

e manobra. 
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1.1 PROBLEMA  

 

Isto posto, nos deparamos com os seguintes problemas: um Regimento de 

Cavalaria Mecanizado pode cumprir de maneira satisfatória uma missão de Força de 

Cobertura? 

E ainda, qual é o valor mínimo de uma tropa análoga (mecanizada de 

reconhecimento), pertencente a outro exército, empregada nas operações de Força 

de Cobertura?  

 

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Diante da problemática exposta, o objetivo geral deste trabalho será relacionar 

o emprego de um RC Mec em operações de F Cob com uma tropa análoga de outros 

exércitos, principalmente sob a égide da Função de Combate Movimento e Manobra, 

buscando concluir sobre o valor mínimo da tropa a ser empregada neste tipo de 

operação e sob a dosagem mínima dos meios em reforço para um RC Mec atuar 

isolado como F Cob. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Descrever os fundamentos das operações de F Cob de exército(s) 

estrangeiro(s); 

b) Comparar as doutrinas utilizadas em outro(s) exército(s) com a nossa, numa 

operação de F Cob. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

A Doutrina Militar Terrestre está em constante atualização, haja vista as 

mudanças significativas que ocorrem na Era do Conhecimento.  

A comparação entre a nossa Doutrina e a de outros exércitos, sejam eles de 

países mais desenvolvidos que o Brasil ou não, pode fornecer subsídios quanto ao 

emprego judicioso dos meios disponíveis em uma operação de F Cob, haja vista as 

diferenças entre seus meios empregados. 

 O resultado dessa comparação poderá corroborar com a conclusão sobre qual 

seria a melhor dosagem dos meios empregados em reforço a um RC Mec numa F 

Cob, levando-se em consideração os fatores de decisão, bem como concluir acerca 
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do valor da tropa empregada, buscando definir se uma Unidade reforçada seria o 

suficiente para cumprir este tipo de operação ou se é imprescindível que seja 

empregada uma Grande Unidade. 

Logo, relacionar a Doutrina Militar do Exército Brasileiro com a de outros 

exércitos poderá trazer algum ganho doutrinário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

2 METODOLOGIA 

 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das diversas fontes bibliográficas que o Exército Brasileiro já possui normatizado 

quanto às operações de Força de Cobertura, bem como foram analisadas fontes de 

pesquisa dos Exércitos Norte Americano, Argentino, Uruguaio e Chileno, para permitir 

uma comparação entre as doutrinas. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa pois os dados foram reunidos através das fontes 

bibliográficas citadas. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva, tendo em 

vista relacionar a maneira como são conduzidas as operações de força de cobertura 

naqueles exércitos com a prevista na Doutrina Militar Terrestre, paralelamente, sendo 

realizada uma comparação entre essas doutrinas, permitindo levantar as diferenças e 

propor considerações acerca do tema. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA  

 

A seguir, serão apresentadas as doutrinas a serem comparadas e o que cada 

uma estabelece acerca dos assuntos em pauta, para posterior comparação. 

 

2.1.1 Fundamentos das Operações de Segurança 

 

 Nesta subseção, serão apresentados os fundamentos das operações de 

segurança, adotados nas doutrinas dos exércitos já citados. 
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  O manual C 2 -20 O REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO, apresenta 

os seguintes fundamentos a serem observados nas operações de segurança: 

“Proporcionar um alerta preciso e oportuno ao escalão superior, garantir espaço para 

a manobra, orientar a execução da missão em função da força em proveito da qual 

opera, executar um contínuo reconhecimento, manter o contato com o inimigo.” 

(BRASIL, 2002) 

  Quanto ao previsto na doutrina norte-americana, são observados os seguintes 

fundamentos: “Provide early and accurate warning, provide reaction time and 

maneuver space, orient on the protected force, area, or facility, perform continuous 

reconnaissance, maintain enemy contact.” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2015) 

  Que traduzidos significam: Proporcionar um alerta preciso e oportuno, prover 

tempo e espaço para a manobra, orientar a execução da missão em função da força 

protegida, executar um contínuo reconhecimento, manter o contato com o inimigo. 

De acordo com a Doutrina Argentina, os seguintes fundamentos devem ser 

observados: “Orientar su actividad por la tropa asegurada. realizar exploración. 

mantener el contacto con el enemigo, adelantarse lo más posible a la tropa 

assegurada, empeñarse en combate cuando sea necessário.” (ARGENTINA, 2009) 

Que traduzidos seriam: Orientar sua atividade em função da tropa protegida, 

realizar exploração (reconhecimento), manter o contato com o inimigo, adiantar-se o 

máximo possível em relação à tropa protegida, engajar-se em combate quando 

necessário. 

  Para o Exército Uruguaio são utilizados os seguintes fundamentos:  

“Proporcionar una alerta preciso y oportuno al escalón superior, asegurar 
espacio para la manobra, orientar la ejecución de la misión en función de la 
fuerza en provecho de la cual se opera, ejecutar reconocimiento continuo, 
mantener el contacto con el enemigo.” (URUGUAI, 1991) 

  

Que podem ser traduzidos como: Proporcionar um alerta preciso e oportuno ao 

escalão superior, garantir espaço para a manobra, orientar a execução da missão em 

função da força em proveito da qual se opera, executar um reconhecimento contínuo 

e manter o contato com o inimigo. 
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  O manual BRIGADA ACORAZADA – RDO 30301 traz os seguintes 

fundamentos adotados no Exército Chileno: “dar tiempo y alarma oportuna, dar 

espacio de maniobra, ubicación basada en la de la unidad asegurada, reconocimiento 

continuo y permanente, mantenimiento del contacto.” (CHILE, 2011) 

  Que traduzidos, significam: Proporcionar tempo e alarme oportunos, 

proporcionar espaço para manobra, localizar-se de acordo com a tropa protegida, 

executar um reconhecimento contínuo e permanente, manter o contato com o inimigo. 

 

2.1.2 Definição de Força de Cobertura 

 

Segundo definido pela Doutrina Militar Brasileira, Força de Cobertura é: 

“uma força taticamente autônoma que opera à considerável distância, a 
frente, no flanco ou retaguarda de uma tropa amiga estacionada ou em 
movimento. É empregada quando a força em proveito da qual opera está 
engajada em operações ofensivas ou defensivas.” (BRASIL, 2002) 

 

  Conforme definido no manual FM 3-98 RECONNAISSANCE AND SECURITY 

OPERATIONS, a Doutrina Militar Norte Americana entende o seguinte sobre Força de 

Cobertura: “a covering force is a self-contained force capable of operating 

independently of the main body, unlike a screening or guard force, to conduct the cover 

task.” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2015) 

 Que pode ser traduzido como: “Força de cobertura é uma força 

autossustentável, capaz de operar independente do corpo principal, diferentemente 

da força de vigilância ou força de proteção, para conduzir uma missão de cobertura”.  

  Para a Doutrina Militar Argentina, a definição de Força de Cobertura é a 

seguinte, conforme o manual ROP-02-04 CONDUCCIÓN DEL REGIMIENTO DE 

CABALLERÍA LIGERO: “Fuerza de cobertura es una fuerza de seguridad rápida y 

móvil, tácticamente autosuficiente como para operar a considerable distancia del 

frente, flanco o retaguarda de uma fuerza estacionada o em movimiento.” 

(ARGENTINA, 2009) 

  Que traduzido significa: “Força de cobertura é uma força de segurança rápida 

e com mobilidade, taticamente autossuficiente com capacidade para operar a uma 
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distância considerável, à frente, flanco ou retaguarda de uma força estacionada ou em 

movimento.” 

  Já na Doutrina Militar Uruguaia, encontramos a seguinte definição para Força 

de Cobertura: “La Fuerza de Cobertura, es un medio de seguridad tácticamente 

independiente, que opera normalmente a una considerable distancia, orientada en la 

dirección del enemigo, en provecho de una fuerza estacionada o en movimiento” 

(URUGUAI, 1991) 

  Que pode ser traduzido como: “Força de cobertura é um meio de segurança 

taticamente independente, que opera normalmente a uma distância considerável, 

orientada na direção do inimigo, em proveito de uma força estacionada ou em 

movimento”. 

  Por fim, na Doutrina Militar Chilena encontramos a seguinte definição para uma 

operação de Força de Cobertura, conforme o manual RDO 20001 - OPERACIONES:  

“Materializada por medio de la cobertura táctica, que cumple misiones 
actuando en forma separada del grueso, independiente y autosuficiente; 
desarrolla acciones ofensivas y defensivas para verificar la situación del 
adversario con mucha anticipación. Normalmente, materializa acciones de 
engaño para cumplir su misión y requiere comprometerse en combate con el 
adversario, constituyendo un grado mayor de protección a la fuerza. Es una 
actividad activa de protección para materializar la seguridad; la realiza, por 
ejemplo, una unidad organizada en forma independiente y separada del 
grueso, con el objeto de anticiparse y buscar el contacto con el adversário.” 
(CHILE,2012) 

 

Que podemos extrair que uma Força de Cobertura é “materializada por meio 

da cobertura tática, que cumpre missões atuando de forma separada do corpo 

principal, independente e autossuficiente, desenvolve ações ofensivas e defensivas 

para verificar a situação do adversário com muita antecipação. Normalmente, 

materializa ações de dissimulação para cumprir sua missão e requer que se engaje 

no combate com o adversário, constituindo um grau maior de proteção a força. É 

organizada de forma independente e separada do corpo principal, com o objetivo de 

antecipar-se e buscar o contato com o adversário.” 
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2.1.3 Valor da Tropa Empregada 

 

  No tocante ao valor da tropa empregada numa operação de Força de 

Cobertura, o manual C 2-20 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO estabelece 

o seguinte: 

 “A força de cobertura (F Cob), normalmente uma Bda C Mec. O R C Mec, 
eventualmente operando isolado como F Cob, como por exemplo um R C 
Mec divisionário, deverá ser reforçado com uma subunidade blindada (FT 
Esqd CC ou FT Cia/Esqd Fuz Bld), uma Bia O e um Pel E Cmb, além de ter 
a sua estrutura logística reforçada. A dosagem dos meios em reforço ou 
integração será função de criteriosa análise dos fatores da decisão e da Z Aç 
atribuída a F Cob.”(BRASIL, 2002) 

 

 A Doutrina Militar Norte-Americana prevê, segundo o manual FM 3-98 

RECONNAISSANCE AND SECURITY OPERATIONS, que o valor da tropa 

empregada numa operação de Força de Cobertura seja uma Brigada Blindada, como 

observa-se a seguir: 

“the corps covering force is normally built around an armored BCT or a 
division. Both have the control structures necessary for the forces involved 
and the capability to cover the geographical area typically required in a cover 
security mission. The corps commander tailors this unit to be self-contained 
by reinforcing it. (...) A covering force is usually allocated additional artillery 
and engineer support beyond that normally given to a force of its size because 
it is operating beyond the main body’s supporting range.” (ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA, 2013) 

 

Do extrato, entende-se que: “a força de cobertura é normalmente construída 

em torno de uma Brigada Blindada ou uma Divisão. Ambas possuem as estruturas de 

controle necessárias para as forças envolvidas e a capacidade de cobrir a área 

geográfica tipicamente demandada numa missão de cobertura. O comandante molda 

sua tropa de maneira que esta seja autossuficiente por meio de reforços. 

Normalmente, a força de cobertura é reforçada com uma artilharia e suporte de 

engenharia adicionais, além daqueles normalmente a uma força do mesmo valor, 

devido ao fato desta operar além do alcance de suporte do corpo principal.” 

Quanto ao emprego da tropa valor Unidade, a Doutrina Norte Americana 

estabelece o seguinte: “The squadron may participate in a cover mission as part of a 

larger force.” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2016, p. 4-1). Apesar da 

semelhança com o Português, o termo squadron não está relacionado com o 

Esquadrão, tropa valor subunidade como entendemos na Doutrina Militar Brasileira, 
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mas sim com uma tropa valor Unidade, ou seja, um Regimento. No caso, a Doutrina 

Militar Norte Americana estabelece que o Regimento pode participar de uma missão 

de força de cobertura como parte de uma força maior, que seria a Brigada. 

Com relação ao valor da tropa empregada nas operações de força de 

cobertura, a Doutrina Militar Argentina estabelece o seguinte: 

“El Regimiento de Caballería Ligero es el elemento de la Gran Unidad de 
Combate más apto para desempeñarse como Fuerza de Cobertura. Cuando 
asi lo hiciere, deberá ser reforzado com elementos de combate, de apoyo de 
fuego, de apoyo de combate y apoio logístico.” (ARGENTINA, 2009) 

 

 Ou seja, “O Regimento de Cavalaria Ligeiro é o elemento da Grande Unidade 

mais apto para desempenhar a missão de Força de Cobertura. Quando assim o fizer, 

deverá ser reforçado com elementos de combate, de apoio de fogo, de apoio ao 

combate e apoio logístico.” 

  A Doutrina Militar Uruguaia estabelece que o valor de uma tropa para cumprir 

missões de Força de Cobertura é uma Brigada de Cavalaria Mecanizada, como pode-

se observar a seguir: 

“Para el cumplimiento de misiones de seguridad, la B.C.Mec. se podrá 
constituir en: 

(a) Fuerza de cobertura, para actuar en el curso de operaciones ofensivas, 
defensivas o movimientos retrógrados, en provecho de un Ejército en 
Campaña de una D.E.  o también, de una región determinada.” (URUGUAI, 
1991) 

 

 Que traduzido seria: “Para o cumprimento de missões de segurança, a Bda C 

Mec poderá se constituir em: Força de Cobertura, para atuar no curso de operações 

ofensivas, defensivas ou movimentos retrógrados, em proveito de uma Divisão de 

Exército ou ainda, de uma região determinada.” 

Quanto ao valor da tropa empregada nas operações de segurança, a Doutrina 

Militar Chilena indica que poderá ser empregada a sua Brigada Acorazada (BRIACO), 

em parte ou como um todo, conforme a missão que lhe for designada de acordo com 

o Manual RDO-30301 BRIGADA ACORAZADA: 

 “La seguridad debe existir en todas las acciones tácticas, independiente de 
los medios de la BRIACO empleados, ya que podrá establecerse desde 
pequeñas unidades hasta la BRIACO misma, según la misión que se le 
asigne.” (CHILE, 2011) 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Comparando-se a Doutrina do Exército Brasileiro com a doutrina dos exércitos 

Norte-Americano, Argentino, Uruguaio e Chileno, no tocante ao emprego de um 

Regimento de Cavalaria Mecanizado (ou o seu equivalente nesses exércitos) nas 

Operações de Segurança, especificamente nas de Força de Cobertura, foi possível 

constatar as seguintes semelhanças e algumas diferenças, conforme cada fator  de 

comparação levado em consideração, como pode-se observar: 

 

3.1 FUNDAMENTOS DAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA 

 

 As comparações foram feitas com base nos seguintes fundamentos: 

“Proporcionar um alerta preciso e oportuno ao escalão superior, garantir espaço para 

a manobra, orientar a execução da missão em função da força em proveito da qual 

opera, executar um contínuo reconhecimento, manter o contato com o inimigo.” 

(BRASIL, 2002) 

 

3.1.1 Exército Brasileiro X Exército Norte-Americano 

 

 Após a comparação, pode-se perceber que os fundamentos das operações 

de segurança são idênticos nas duas doutrinas. 

 

3.1.2 Exército Brasileiro X Exército Argentino 

 

  Na Doutrina do Exército Argentino, foi possível notar uma diferença com 

relação aos fundamentos de emprego para as operações de segurança. O 

fundamento que difere é o seguinte: “adelantarse lo más posible a la tropa 

assegurada”, que pode ser traduzido como “adiantar-se (ou até mesmo, distanciar-se) 

o máximo possível da tropa protegida.  

  Apesar de não ser um dos fundamentos empregados na Doutrina Militar 

Brasileira, acredita-se que tal ação será inevitavelmente realizada, principalmente no 
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que tange às operações de Força de Cobertura, já que neste caso, a força de 

segurança será lançada a uma distância considerável (a maior possível) da tropa 

principal, desde que conte com as estruturas necessárias de Comando e Controle, 

apoio logístico e apoio de fogo, capazes de cobrir estas grandes distâncias. 

   

3.1.3 Exército Brasileiro X Exército Uruguaio 

 

 Após a comparação, pode-se perceber que os fundamentos das operações de 

segurança são idênticos nas duas doutrinas. 

 

3.1.4 Exército Brasileiro X Exército Chileno 

 

 Após a comparação, pode-se perceber que os fundamentos das operações de 

segurança são idênticos nas duas doutrinas. 

 

3.2 DEFINIÇÃO DE FORÇA DE COBERTURA 

 

 As comparações foram feitas com base na seguinte definição de Força de 

Cobertura:  

“uma força taticamente autônoma que opera à considerável distância, a 
frente, no flanco ou retaguarda de uma tropa amiga estacionada ou em 
movimento. É empregada quando a força em proveito da qual opera está 
engajada em operações ofensivas ou defensivas.” (BRASIL, 2002) 

 

3.2.1 Exército Brasileiro X Exército Norte-Americano 

 

 As duas doutrinas são muito semelhantes, principalmente no tocante à força de 

cobertura operar à considerável distância do corpo principal e, por este motivo, 

necessitar ser taticamente autônoma. 
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3.2.2 Exército Brasileiro X Exército Argentino 

 

 Pode-se constatar que as duas doutrinas possuem definições semelhantes no 

tocante a autonomia tática da tropa e das distâncias que opera afastada do corpo 

principal, no entanto, a Doutrina Argentina acrescenta que a força de cobertura deve 

possuir as características de ser rápida e com mobilidade. 

 

3.2.3 Exército Brasileiro X Exército Uruguaio 

 

 Foi observado que as duas definições não possuem diferenças significativas. 

 

3.2.4 Exército Brasileiro X Exército Chileno 

 

Pode-se constatar que apesar das duas definições serem semelhantes, a 

Doutrina Militar Chilena dá uma definição mais completa para uma força de cobertura, 

acrescentando que esta força normalmente, materializa ações de dissimulação para 

cumprir sua missão e requer que se engaje no combate com o adversário, constituindo 

um grau maior de proteção o corpo principal. Acrescenta ainda que uma força de 

cobertura possui como um objetivo antecipar-se e buscar o contato com o adversário. 

 

3.3 VALOR DA TROPA EMPREGADA 

 

 Quanto ao valor da tropa empregada, foi levado em consideração que a 

Doutrina Militar Brasileira adota como ideal o emprego de uma Brigada de Cavalaria 

Mecanizada para atuar como força de cobertura de uma Divisão de Exército e que, 

eventualmente, um Regimento de Cavalaria Mecanizado pode ser empregado nesse 

tipo de operação, desde que tenha seus meios de apoio reforçados. 
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3.3.1 Exército Brasileiro X Exército Norte-Americano 

 

  Ambas doutrinas estabelecem como ideal o emprego de uma Brigada nas 

operações de Força de Segurança, no entanto, segundo a doutrina do Exército Norte 

Americano, este conceito vai um pouco além, uma vez que se considera a 

possibilidade de reforçar uma Brigada empregada em força de cobertura de uma 

divisão, de maneira que seja aumentada a distância e o tempo que esta tropa pode 

operar afastada do corpo principal, conforme o manual FM 3-90-2 

RECONNAISSANCE, SECURITY, AND TACTICAL ENABLING TASKS - VOLUME 2:  

“A division covering force is normally a reinforced BCT, and it performs 
reconnaissance or other security missions. (...) the amount of reinforcement 
provided to the covering force determines the distance and time it can operate 
away from the main body.” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2013) 

 

 Observa-se ainda, a importância dada ao caráter de dissimulação que se 

pretende com o emprego da força de cobertura, buscando induzir o inimigo a crer que 

as tropas da força de cobertura são, na verdade, tropas do corpo principal. Isto é 

alcançado por meio do emprego, na composição da força de cobertura, de materiais 

de emprego militar ou natureza da tropa, que são representativos do corpo principal. 

“Since one task of the covering force is to deceive the enemy commander into 
thinking that enemy forces have found the main body, the commander should 
supply the covering force with combat systems that are representative of the 
main body. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA,2013)  

 

 Quanto ao emprego de tropas nível Unidade nas operações de força de 

cobertura, a doutrina Norte Americana prescreve o seguinte, conforme (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 2013, p.2-20): “(...) battalions typically organize a guard force 

instead of a covering force because their resources are limited.”, ou seja, batalhões 

(Unidades) normalmente organizam uma força de proteção em vez de uma força de 

cobertura, devido a seus recursos limitados. 
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3.3.2 Exército Brasileiro X Exército Argentino 

 

 Comparando-se estas duas doutrinas percebe-se que são semelhantes quanto 

ao emprego de um Regimento de Cavalaria Mecanizado reforçado para atuar como 

Força de Cobertura. 

 

3.3.3 Exército Brasileiro X Exército Uruguaio 

 

 Uma diferença que se pode notar na comparação entre estas duas doutrinas é 

que a Doutrina Militar Uruguaia não cita o emprego de um Regimento reforçado como 

Força de Cobertura, apenas o emprego da Bda C Mec. 

  

3.3.4 Exército Brasileiro X Exército Chileno 

 

 A comparação entre estas duas doutrinas foi a que apresentou maiores 

divergências, já que o Exército Chileno não possui uma tropa de características 

semelhantes ao nosso RC Mec, uma vez que suas viaturas de combate e as de 

transporte de pessoal são sobre lagartas, e não sobre rodas. 

 Devido a essa peculiaridade, a tropa empregada em operações de Força de 

Cobertura é doutrinariamente uma Brigada Acorazada, que seria equivalente a uma 

Brigada Blindada. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Conforme pôde ser verificado neste trabalho, e com base na Doutrina Militar 

Brasileira, o Regimento de Cavalaria Mecanizado é especialmente organizado, 

equipado e preparado para cumprir missões de segurança com grande eficácia, 

graças a algumas de suas características como mobilidade, flexibilidade e proteção 

blindada. 

 As comparações apresentadas no capítulo anterior mostraram que, guardadas 

as devidas particularidades, não existem diferenças marcantes entre as doutrinas 

destes exércitos, no que se refere aos fundamentos doutrinários para emprego nas 

operações de segurança e às definições de Força de Cobertura. No que se refere ao 

valor da tropa empregada, foi possível concluir que o ideal seria empregar uma 

Brigada de Cavalaria Mecanizada nas operações de Força de Cobertura, sendo que 

a Doutrina Militar Norte-Americana e a Chilena adotam o emprego de uma Brigada 

Blindada.  

Conclui-se assim que, os Regimentos que por imprescindível necessidade de 

economia de meios, sejam empregados neste tipo de operação, recebam em reforço 

pelo menos: uma Bateria de Artilharia 155mm Autopropulsada, para prover uma 

relativa autonomia em apoio de fogo com alcance de aproximadamente 23,5 km, bem 

como uma Seção de Artilharia Antiaérea, das Baterias de Artilharia Antiaérea de uma 

das brigadas blindadas; uma tropa de natureza blindada (se possível, uma Força-

Tarefa subunidade, forte em carros de combate, a quatro pelotões), por apresentar 

melhores condições de fazer frente a blindados inimigos, barrando mais vias de 

acesso; um ou mais pelotões de engenharia de combate, com os meios necessários 

para proporcionar apoio satisfatório à mobilidade da tropa e um destacamento 

logístico (conforme nominação e composição previstas no Manual de Campanha C 

17-20, Forças-Tarefas Blindadas) para a subunidade blindada ou FT em reforço,  

composto por uma Turma de Manutenção de Apoio Direto do Pelotão de Manutenção, 

uma Turma de Evacuação do Pelotão de Saúde, uma Turma de Aprovisionamento do 

Pelotão de Suprimento, uma viatura de suprimento de classe III e uma viatura de 

suprimento de classe V; uma Seção Leve de Manutenção, do Batalhão Logístico da 

Brigada enquadrante, possibilitando uma relativa autonomia logística para fins de 

manutenção das viaturas mecanizadas, e meios de Guerra Eletrônica e 
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retransmissoras que aumentem a capacidade de Comando e Controle e a distância 

de comunicações entre as peças de manobra e o Comandante da Unidade. 

Por fim, pode-se concluir que a comparação entre as doutrinas mencionadas, 

aponta que a Doutrina Militar Brasileira está alinhada com as demais doutrinas 

analisadas no que tange ao valor da tropa empregada e às necessidades de reforço 

a um regimento, para cumprir uma missão de Força de Cobertura, restando como 

oportunidade de melhoria para o Exército Brasileiro a modernização de suas tropas 

de Cavalaria Mecanizada, conforme sugestões apresentadas no anexo “Soluções 

Práticas”, tornando-as mais aptas a cumprirem este tipo de missão. 
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APÊNDICE – SOLUÇÕES PRÁTICAS 

 

Conforme foi verificado no decorrer desta pesquisa, o emprego de um 

Regimento de Cavalaria Mecanizado isolado como força de cobertura, seria inviável 

e fadado ao insucesso, caso este não seja devidamente reforçado com mais meios 

de manobra, apoio de fogo, apoio à mobilidade e logísticos. 

Buscando suprir estas necessidades de reforço, algumas soluções práticas que 

podem ser levadas em consideração durante um possível planejamento para o 

emprego do RC Mec como força de cobertura, são:  

a. reforçar o RC Mec com uma Força Tarefa Subunidade, forte em carros de 

combate, para atuar como reserva flexível do Regimento, possibilitando um 

considerável aumento no poder de fogo da Unidade e um rápido contra-

ataque, caso alguma Subunidade de Cavalaria Mecanizada esteja prestes 

a engajar-se decisivamente; 

b. reforçar o RC Mec com uma Subunidade extra de Cavalaria Mecanizada, 

proveniente de uma das brigadas blindadas, aumentando suas 

possibilidades quanto à ocupações de posições de bloqueio ou vigilância no 

decorrer da operação; 

c. reforçar o RC Mec com pelo menos, uma bateria de um Grupo de Artilharia 

de Campanha 155mm Autopropulsado, dotado de viaturas VBC OAP M109 

155 mm, com um alcance de 23,5 km, que aumentaria consideravelmente 

a autonomia de fogos deste Regimento, possibilitando-o atuar a uma maior 

distância do grosso da tropa e, consequentemente, tornando-o 

independente do apoio de fogo da Divisão ou da Brigada; 

d. reforçar o RC Mec com pelo menos, uma Seção Leve de Manutenção, do 

Batalhão Logístico da Brigada enquadrante, possibilitando uma relativa 

autonomia logística para fins de manutenção de viaturas mecanizadas, bem 

como com um destacamento logístico de subunidade blindada, para ter 

condições de apoio de manutenção para as viaturas blindadas da 

Subunidade Força-Tarefa que recebeu em reforço. 

e. reforçar o RC Mec com um pelotão de Engenharia de Combate Mecanizado 

e um Pelotão de Engenharia de Combate Blindado, ou na impossibilidade 

de receber os dois, pelo menos o Pelotão de Engenharia de Combate 
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Blindado, para prover os meios necessários ao apoio à mobilidade da tropa 

por ocasião dos obstáculos que possam surgir no decorrer da operação; 

f. reforçar o RC Mec com meios de Guerra Eletrônica e retransmissoras que 

aumentem a capacidade de Comando e Controle e a distância de 

comunicações entre as peças de manobra e o Comandante da Unidade; 

g. investir no Projeto Estratégico Guarani, para substituir o quanto antes as 

antigas Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal URUTU, bem como, 

adquirindo as demais plataformas da Subfamília Guarani, como a viatura 

morteiro, viatura central de tiro e viatura com torre 105mm, proporcionando 

maior poder de fogo, proteção blindada e flexibilidade aos RC Mec; 

h. dar continuidade ao Projeto Fênix, para aumentar a frota de viaturas VBTP 

URUTU e VBR CASCAVEL repotencializadas, e, se possível, investir no 

projeto de modernização da viatura VBR CASCAVEL EE 9 U, desenvolvida 

pela empresa Equitron® ou a aquisição das torres de 30mm TORC 30, da 

empresa ARES®. 

Com estas sugestões apresentadas, acredita-se que um Regimento de 

Cavalaria Mecanizado possa cumprir satisfatoriamente a missão de Força de 

Cobertura de uma Divisão de Exército. 

 


