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RESUMO 

 
 
 

O presente estudo apresenta um desafio à atual concepção do Esquadrão de 
Cavalaria Mecanizado no cenário, cada vez mais frequente, de Operações de Ajuda 
Humanitária e suas principais consequências para o Regimento de Cavalaria Mecanizado. 
Sua finalidade é verificar em que medida os meios atuais atendem a demanda das 
Operações Humanitárias e quais as alterações com os próprios meios do Regimento de 
Cavalaria Mecanizado e com a adoção de novos meios. Sempre com esse objetivo 
adiante, esta monografia foi desenvolvida de maio de 2018 até dezembro de 2019, 
valendo-se da pesquisa bibliográfica, questionário, entrevistas e observação do Sistema 
de Lições Apreendidas do Centro de Doutrina do Exército Brasileiro. O material de 
pesquisa (nacional e estrangeiro foi organizado, processado e desafiado pela experiência 
profissional do autor, por meio da orientação de seu orientador, o que permitiu identificar 
eventuais lapsos de instrução na Instrução Militar dos Regimentos de Cavalaria 
Mecanizados, cuja alteração permitiria uma maior adequação ao moderno cenário da 
Ajuda Humanitária e Cooperação Civil Militar. O estudo alicerça-se em uma rigorosa e 
criteriosa comparação com países mais experimentados em operações desta natureza – 
do dito Arco do Conhecimento – tais como o Chile e os Estados Unidos da América. 
Objetivando sempre a análise sob os preceitos da mais Nova Doutrina Militar Terrestre e 
proporcionar uma ferramenta de consulta à Força Terrestre e de crítica, a qual seja útil 
aos decisores do Exército Brasileiro, a fim de ajudar na constante busca por um Exército 
mais atual, mais adaptado aos modernos desafios e sempre ao passo e à frente das 
transformações sociais e tecnológicas que os cenários de emprego, cada vez mais 
complexos, exigem. Na conclusão, a hipótese é ratificada e confirmada, enfatizando as 
possibilidades práticas e atuais de um Regimento de Cavalaria Mecanizado nos difusos 
ambientes operacionais hodiernos, nos quais hora se enfrenta um inimigo bem definido e 
hora se realiza Operações Humanitárias com a mesma tropa empregada em ambas 
situações; tais cenários são o desafio à doutrina moderna e são os fatores exigentes que 
obrigam às Forças Armadas a não descansarem na busca pelo conhecimento, pela 
inovação, pelo ineditismo na Era do Conhecimento e no Amplo Espectro dos Conflitos.  

 

 

Palavras-chave: Regimento de Cavalaria Mecanizado, Ajuda Humanitária, Operações 

Humanitárias, Cooperação Civil-Militar, Amplo Espectro, MATAD. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

 

The present study presents a challenge to the most current conception of 
Mechanized Cavalry’s Squadron in the venue, increasingly more frequent, of Human Aid 
Operations and its most relevant consequences to the Mechanized Cavalry Regiment. It 
aims to verify what is the weight of the current material in the ability to execute the needs 
of the Human Aid Operations and what the impact of adopting new materials is. Always 
with this objective ahead, this paper has been developed between March 2018 and 
December 2019 upstanding in a solid research, analysis, interviews, debate and trough 
challenge of doctrine experimentation reports. The base ground material used in this study 
has been cataloged, processed and organized due to diligent work based on author’s 
professional experience grounded on the tutor’s guidance. This work allowed to quantify 
the impact of rearranging the Mechanized Cavalry Regiment in Human Aid Operations and 
Military-Civilian Cooperation and the benefits of that rearranging. This paper is solidly 
ground based in a demanding and criterious comparison between Brazilian doctrine and 
among the most experienced countries in the world – the so called Arch of Knowledge – 
as so: Chile, United States of America and others. With the objective of analyses, under 
the precepts of the Army’s New Military Doctrine, and to provide a criticize and research’s 
tool to the Land Force’s directors in order to help in the non-stopping search for a more 
modern Army, more adapted to the modern challenges and walking by and ahead of social 
and technologic transformations that the employing sceneries demand. In the conclusion, 
the hypothesis is proven and confirmed, emphasizing the real possibilities of the 
Mechanized Cavalry’s Regiment in the diffuse modern operational ambient, in which the 
troops face at a time a targetable and well defined enemy and at other are conducting 
Human Aid Operations; this scenarios are the challenge to the modern military doctrine 
and are de defining factors that make the military forces remain in a relentless seek for 
knowledge and innovation, for a never seen before way of conducting combat in the Era 
of Knowledge and  the Broad Spectrum conflicts. 

  

 

Palavras-chave: Mechanized Cavalry’s Regiment, Human Aid, Human Aid Operations, 

Military-Civilian Cooperation, Broad Spectrum, MATAD. 
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22 
1 INTRODUÇÃO 

 
O Exército Brasileiro (EB), em consonância com a Política Militar de Defesa 

(PMD), aumentou recentemente sua participação em ações humanitárias e 

operações humanitárias. De acordo com a Divisão de Coordenação Civil e Militar 

do Comando de Operações Terrestres (COTer), somente no 2º Semestre de 

2018 foram conduzidas 17 operações humanitárias, fato que comprova a 

hodiernidade e relevância do assunto. 

O C 20-1 Glossário de Termos e Expressões para uso no Exército (2009), 

conceitua a ação humanitária da seguinte forma: 

 
AÇÃO HUMANITÁRIA – Ação que se desenvolve por meio de 
contingente de forças navais, terrestres e aéreas, proporcionadas por 
distinto Estado ou por Estados membros da Organização das Nações 
Unidas ou de qualquer outro organismo internacional (regional ou 
mundial) de que o Brasil seja partícipe, para a urgente prestação de 
socorro de natureza diversa, a nacionais de país atingido pelos efeitos 
de catástrofes naturais, ou decorrentes da devastação de guerra entre 
nações litigantes, tudo com o objetivo de proteger, amparar e oferecer 
bem-estar às populações vitimadas, respeitando o princípio da não-
intervenção. 
 
 

Observa-se, portanto, que a conceituação de ação humanitária é um dos 

caminhos à obtenção da estabilidade. No que diz respeito às Operações 

Humanitárias, o mesmo compêndio de expressões supracitado1 traz um conceito 

não tão abrangente: 

 
OPERAÇÃO HUMANITÁRIA – Operação realizada para reduzir os 
efeitos de desastres naturais ou acidentes provocados pelo homem, 
que representem séria ameaça à vida ou resultem em extenso dano ou 
perda de propriedade, e para prestar assistência cívico-social. 
 
 

 Com base na informação anterior, fica claro que a operação humanitária 

é a atividade específica limitada a mitigar os efeitos de ameaça à vida alheia ou 

extenso dano, e, ainda para aprestar apoio às vítimas. Ou seja, para que uma 

ação humanitária seja desenvolvida, diversas operações humanitárias poderão 

ser desencadeadas. 

 

 
 
1 BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado-Maior do Exército. C 20-1: glossário de termos e 
expressões para uso no exército. Brasília, DF, ed. 4, 2009 
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Este trabalho científico buscou analisar o emprego do Regimento de 

Cavalaria Mecanizado (RC Mec) em ações humanitárias; para tanto, é 

fundamental definir o que é esta unidade de emprego do Exército Brasileiro: 

trata-se de uma tropa valor Unidade, constituída por três Esquadrões de 

Cavalaria Mecanizados e um Esquadrão de Comando e Apoio, cujas missões 

principais são, dentre outras, as de prover segurança e informações – por meio 

de seus reconhecimentos – além de realizar ações ofensivas e defensivas. 

O produto doutrinário que abarca o emprego do Regimento de Cavalaria 

Mecanizado é o manual C 2-20 Regimento de Cavalaria Mecanizado (2002), o 

qual é anterior ao Plano de Emprego das Forças Armadas em Caso de Desastres 

(PEFACD), de 20 de dezembro de 2013, bem como à Proposta do Exército 

Brasileiro no que concerne à Cooperação com a Defesa Civil Nacional, de 27 de 

janeiro de 2011. Há um claro hiato temporal entre o último produto doutrinário e 

a normatização de emprego do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado nas Ações 

Humanitárias. 

Por um lado, existe a crescente necessidade de emprego do Exército 

Brasileiro, e de seus Regimentos de Cavalaria Mecanizados (R C Mec), em 

ações humanitárias; por outro lado existe uma lacuna intelectual, no que diz 

respeito à pesquisa e ao regramento teórico do emprego destas tropas. Este 

distanciamento dificulta o real entendimento, estudo e compreensão do máximo 

potencial de emprego destas frações. 

 O manual de campanha FM 100-23-1 Multiservice Procedures for 

Humanitarian Assistance Operations (Procedimentos para Operações de 

Assistência Humanitárias Multisserviço) das Forças Armadas dos Estados 

Unidos, o qual versa sobre o emprego de todas as armas, quadros e serviços 

das Forças de Defesa estadunidenses, é uma ferramenta de comparação de um 

produto doutrinário, o qual pode ser usado a fim de avaliar alguns aspectos 

doutrinários relevantes e comparar a atualidade da forma de emprego das tropas 

brasileiras. 

O Simpósio de Ajuda Humanitária do COTer, realizado em maio de 2014, 

foi uma ferramenta geradora de questionamentos úteis. No entanto, provou a 

ausência quase absoluta de produtos doutrinários no escalão tático. É 

justamente neste contexto que se insere este trabalho acadêmico: analisar, por 

meio da avaliação, estudo e quantificação do quanto é atual a forma de emprego 

do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado nas ações humanitárias, valendo-se das 
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recentes operações realizadas, bem como por meio da análise de literatura 

estrangeira e das formas de emprego de outros países. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

As fontes nacionais de pesquisa sobre o emprego dos Regimentos e dos 

Esquadrões de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec) não apresentam qualquer 

menção sobre o emprego destas unidades (U) e subunidades (SU) em ações 

humanitárias. O C 2-20 Regimento de Cavalaria Mecanizado (2002), o C 2-1 

Emprego da Cavalaria (1999) e o C 2-36 Esquadrão de Cavalaria Mecanizado 

(1982) não fazem absolutamente nenhuma menção ao emprego de suas SU em 

ações humanitárias e operações humanitárias. 

O Regimento, de acordo com o seu manual C 2-20 (2002), tem por missões 

a realização de ações de reconhecimento e segurança e operações ofensivas e 

defensivas em proveito de suas próprias operações de segurança e 

reconhecimento ou como elemento de economia de forças. 

Tais manuais tratam sobre as formas de emprego das frações de cavalaria 

em ações ofensivas e defensivas, todavia não compreendem conhecimentos 

sobre emprego em situações humanitárias; quer seja em ambiente de guerra, 

quer seja não guerra – é possível encontrar diversos capítulos sobre a forma 

clássica de emprego de frações em combate, apesar de não haver sequer um 

capítulo sobre corredores de evacuados, assistência humanitária, controle de 

não-combatentes, etc. 

Apesar do envolvimento direto e do emprego de Regimentos de Cavalaria 

Mecanizados em Ações Humanitárias, desde apoios à calamidade como a 

Operação Sanga Cheia – a qual tinha por finalidade a normalização da situação 

da região Sul, na área de responsabilidade da 2ª Brigada de Cavalaria 

Mecanizada, após a cheia dos rios Quaraí, Ibirapuitã e Uruguai – realizada em 

abril, maio e setembro de 2017; bem como em operações internacionais sob a 

égide de organismos internacionais, não há qualquer produto doutrinário atual 

que verse sobre o emprego dos Esqd Mec em ações humanitárias. 

Enquanto países com maior número de tropas desdobradas em operações 

atualmente trabalham com uma variada gama de manuais, os quais balizam e 

regem o emprego de tropas, no nível tático, a Força Terrestre está operando por 

meio de costumes, experiências individuais e emprego análogo às situações de 
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combate previstas em manuais de campanha e cadernos de instrução. O mais 

moderno manual que versa sobre o assunto no Brasil é o caderno de instrução 

C 2-36 – Pelotão de Cavalaria Mecanizado – escrito há mais de uma década. 

Durante esta década Produtos de Defesa (PRODE) foram adquiridos e novas 

capacidades foram desenvolvidas pela cavalaria brasileira. 

 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 
 

 

Houve um acréscimo de Operações Humanitárias e Ações Humanitárias, 

com participação do Exército Brasileiro, na última década. É cada vez mais 

comum o emprego de tropas em operações militares as quais tenham como 

questão central – ou estejam cercadas de – ações humanitárias.  

De acordo com o Comando de Operações Terrestres (COTer), valendo-se 

da sua Divisão de Coordenação Civil Militar, cuja missão é coordenar o apoio da 

Força Terrestre nas atividades subsidiárias, excetuando-se as obras de 

Engenharia de Construção, Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e 

as Operações na Faixa de Fronteira, no ano de 2018 foram conduzidas quinze 

operações humanitárias, de acordo com os quadros 1 e 2, constantes do 

Apêndice B – ANEXOS.  

No primeiro quadro (Quadro 02), observam-se 19 operações distintas. 

Destas operações, nove foram operações humanitárias, cujo objetivo era mitigar 

grave dano material ou à vida. 

Já no segundo quadro (Quadro 03), observam-se 16 operações. Destas, 

seis foram operações humanitárias.   

A larga atuação do Exército Brasileiro em Operações de Apoio à Defesa 

Civil é um importante laboratório ao emprego em Operações Humanitárias, uma 

vez que, em inúmeros momentos, as operações assemelham-se sobremaneira. 

Tal fato evidencia-se pela própria Característica da DCCM, a qual conta em seu 

organograma (organograma 1) com a previsão e prontidão para ativação da 

Força de Ajuda Humanitária. 
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O Exército dos Estados Unidos da América, traz em seu manual de 

Fundamentos para emprego de tropas em Operações de Ajuda Humanitária2, a 

Tríade da Ajuda Humanitária (figura 1), a qual é a definição dos atores no campo 

político-estratégico envolvidos em Ajuda Humanitária: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tríade norte-americana é útil para analisar que não é apenas nos 

produtos doutrinários brasileiros que podemos encontrar o papel militar na 

 

2 ______. Headquarters. Department of Army. FM 100-23-1: multiservice procedures for 
humanitarian assistance. Washington, DC, 1995. 
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Organograma 1 – DCCM 
Fonte: COTer, 2018. 

 

Figura 1 - Tríade da Ajuda Humanitária 

Fonte: O autor. 
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solução das graves crises humanitárias, ou seja, é uma percepção mundial de 

um dos diversos papéis das Forças Armadas. 

 O Exército Mexicano também possui, em sua organização, uma tropa a 

ser empregada em casos de desastre. Trata-se da Força de Apoio em Caso de 

Desastre, de acordo com a tradução dada pelo Gen Fernando Sérgio Nunes 

Ferreira, em sua apresentação “Experiência Mexicana em Operações de Ajuda 

Humanitária” no Simpósio de Operações de Ajuda Humanitária, realizado no 

Estado-Maior do Exército (EME) em 07 de maio de 2014.   Nesta apresentação 

o membro do EME apresentou o organograma da Força Terrestre das Forças de 

Apoio em Caso de Desastre do Exército Mexicano, conforme o organograma 2. 

 
 

Organograma 2 - Força Terrestre das Forças de Apoio em Caso de Desastre do Exército 
Mexicano 
Fonte: O Autor. 
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O Exército do Chile possui representação permanente e constante no 

Centro Nacional de Observação de Desastres do Chile e a Unidade Militar de 
Desastres, que é uma Organização Militar no valor Brigada, a qual possui a 
missão e a aptidão para resposta às demandas humanitárias daquela Força 
Armada (organograma 3). 

 
Organograma 3 - a Unidade Militar de Desastres do Exército do Chile 

Fonte: O Autor. 

 

 

Fica evidente, portanto, que o Exército Brasileiro não está em uma busca 
inédita pela capacidade de solução aos problemas típicos das Operações 
Humanitária, na verdade, está inserido em um contexto internacional atual. 

 De acordo com o antigo comandante do Centro de Instrução de Blindados, 
que comandou este estabelecimento de ensino nos anos de 2014 e 2015, TC 
Alex Mesquita, em seu artigo, denominado “A Brigada de Cavalaria Mecanizada 
no Contexto da Transformação da Doutrina Militar Terrestre” à revista 
internacional de assuntos de defesa Military Review no ano de 2014:  

 

[...]ao se considerar o conceito militar terrestre de Amplo Espectro das 
Operações e as denominadas características necessárias à F Ter na 
Era do Conhecimento, o FAMES. Entretanto, não resta dúvida de que 
suas frações constituintes, regimentos, grupos de Artilharia, batalhões, 
companhias e esquadrões necessitam ser modernizados em seu 
material. (MESQUITA, 2014, p. 13.) 
 
 
 

Evidencia-se a preocupação com a modernização das frações da Brigada 

de Cavalaria Mecanizada em face às exigências do Amplo Espectro e dos 

complexos problemas militares apresentados. Trata, também, o artigo 

supracitado acerca do FAMES, que, de acordo com o TC Alex, é um acrônimo 

para: Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e 
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Sustentabilidade. Tais conceitos são relevantes para o estudo das 

consequências da organização e do material do Esquadrão de Cavalaria 

Mecanizado e para o Regimento de Cavalaria Mecanizado nas Operações de 

Ajuda Humanitária. 

Em outro artigo de autoria do TC Alex Mesquita para o periódico do Centro 

de Instrução de Blindados, cujo título é “O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado 

Continua Atual?” o autor elucida o seguinte: 

 
As Operações no Amplo Espectro exigem frações com 

flexibilidade suficiente para rapidamente executarem missões bem 
distintas; com adaptabilidade, para uma rápida evolução frente às 
mudanças nas condicionantes em qualquer faixa do espectro do 
conflito; com modularidade condizente para adotar estruturas de 
combate "sob medida" para cada situação de emprego; com 
elasticidade, que permita variar o poder de combate pelo acréscimo ou 
supressão de estruturas, com oportunidade; e com sustentabilidade, 
conferida pelo Apoio Logístico. Quanto à organização, o fato de possuir 
pelotões de Armas Combinadas, indica que o Esqd C Mec continua 
atual. (MESQUITA, 2013, p. 3) 
 
 

 Mais uma vez este autor faz questão de esclarecer a necessidade de 

frações capazes de mudar de atitude no Amplo Espectro dos acontecimentos, 

pois hora a fração de Cavalaria Mecanizada estará realizando um 

reconhecimento clássico, hora estará realizando um ataque em área 

humanizada e em determinado momento passará à salvaguarda de instalações 

civis e às Operações Humanitárias, tudo sem uma divisão temporal e espacial 

nítida e clara; ainda, sem tempo para emissão de extensas e minuciosas Ordens 

de Operações e diretrizes operacionais do escalão superior. 

Toma-se por premissa que o mundo inteiro (com protagonismo dos países 

do “Arco do Conhecimento”) direciona suas Forças Armadas (FFAA) para o 

emprego em Operações Humanitárias, dentro da lente crítica deste trabalho a 

atenção será dirigida às Forças Terrestres de outros países e da mais nova 

Doutrina Militar Terrestre do Exército Brasileiro, a qual apregoa uma urgência em 

uma Força capaz de atuar em toda a gama de conflitos modernos e em apoio 

aos desassistidos diante de catástrofes – quer elas tenham sido causadas pelo 

conflitos armados; quer tenham sido ocasionadas por desastres. 
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1.1.2 Formulação do problema  
 

Considerados os antecedentes supracitados, como forma de preencher as 

lacunas de conhecimento encontradas, assim como aprofundar as abordagens 

mencionadas, foi formulado o seguinte problema de pesquisa: até que ponto as 
ações humanitárias contemporâneas influenciam a atual forma de emprego 
e instrução militar dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados e de seus 
Esquadrões de Cavalaria Mecanizados? 

 
  

1.2 OBJETIVOS  

 

Com base no problema exposto, a presente pesquisa tem por objetivo 

geral analisar o emprego dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados, dentro de 

um contexto de atuação nas ações humanitárias hodiernas, concluindo sobre a 

necessidade de adequações nas suas formas de emprego e, 

consequentemente, nos impactos que estas mudanças podem causar em sua 

instrução militar. 

Para isto, visando atingir o propósito deste trabalho, foram formulados os 

seguintes objetivos específicos, a saber: 

a. Comparar o emprego em Ações Humanitárias das unidades de 

cavalarias mecanizadas brasileiras com o de frações similares de outros países; 

b. Analisar as técnicas, táticas e procedimentos utilizados nas ações 

humanitárias mais recentes pelos Esqd C Mec; 

c. Analisar os aspectos referentes ao emprego de Esquadrões de 

Cavalaria Mecanizados quanto à sua instrução militar; 

d. Concluir sobre a influência das hodiernas ações humanitárias no 

emprego dos R C Mec; e 

e. Propor atualizações relativas à instrução e ao emprego dos R C 

Mec que, porventura, surjam como necessárias para atender às demandas das 

atuais ações humanitárias. 
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1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Para o perfeito desenvolvimento deste trabalho acadêmico, entende-se que 

o emprego dos R C Mec em ações humanitárias está em consonância com a 

evolução da Doutrina Militar Terrestre (DMT), a qual, por sua vez, está 

relacionada com a constante evolução dos cenários de emprego internacionais 

das Forças Armadas. Portanto, em busca de soluções coerentes com o problema 

de pesquisa proposto, foram estabelecidas as seguintes questões de emprego: 

 
Q1:  O emprego das Organizações Militares de Cavalaria Mecanizadas do 

Exército Brasileiro é idêntico ao de frações similares em outros países? 

Q2:   A instrução militar dos Esquadrões de Cavalaria Mecanizados abarca 

o necessário ao emprego em ações humanitárias e suas operações? 

Q3:  As Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) adotadas pelos Esqd C 

Mec em ações humanitárias estão previstas em algum produto doutrinário? 

Q4:  Há influência direta das ações humanitárias na forma de emprego e 

organização dos Esqd C Mec orgânicos dos RC Mec? 

Q5:  Existem possibilidades de melhor preparar os RC Mec que são 

empregados em ações humanitárias por meio da instrução militar? 

 

A busca pelo entendimento da influência direta entre as ações 

humanitárias, que hoje são realizadas, e a instrução e emprego dos R C Mec 

tomará por base o emprego da Força Terrestre (F Ter) nas Operações no Amplo 

Espectro, normas do Direito Internacional dos Conflitos Armados e demais 

aspectos oportunos e relevantes da Doutrina Militar Terrestre. 

Se, ao final da pesquisa, verificar-se que o emprego dos RC Mec em ações 

humanitárias e suas operações não influencia de maneira alguma a DMT, 

tomara-se por certo que não são necessárias mudanças significativas na 

instrução militar. Todavia, caso seja observado que há uma relação direta entre 

esta nova – e prevista – atuação e uma eventual lacuna nos produtos 

doutrinários, então serão propostas mudanças na instrução militar, a fim de 

mitigar a deficiência. 
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1.4 JUSTIFICATIVAS 

  

O Plano de Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre 2018/2019 

(PDDMT 18/19) é o documento fundamental para o desenvolvimento de um 

trabalho acadêmico dentro da F Ter, uma vez que é o responsável pela 

coordenação e produção da DMT (BRASIL, 2019, p. 1). 

Nos objetivos do PDDMT têm-se os objetivos que alicerçam a condução 

deste processo de coordenação. Dois deles foram elencados como 

indispensáveis à elaboração do presente trabalho: 

O objetivo “G”, o qual versa sobre a revisão e elaboração do Programa 

Padrão (PP) de Instrução Militar (IM) das Organizações Militares (OM) da F Ter 

é o escopo primário desta pesquisa, uma vez que os Regimento de Cavalaria 

Mecanizados (R C Mec) e os Esqd Mec, estão diretamente enquadrados neste 

estudo, tal qual está no Anexo “C” do mesmo PDDMT 18/19. A análise dos Esqd 

C Mec e sua organização nas ações humanitárias alinha-se com a proposta de 

revisão e elaboração do plano supracitado. 

O segundo objetivo em destaque trata sobre o processo de modernização 

e racionalização da estrutura organizacional das OM operativas, buscando 

aproximar a estrutura de paz com a estrutura em tempo de crise ou conflito, 

assegurando uma rápida evolução de uma situação para outra: trata-se do 

objetivo “H”, o qual encontra-se em intimo alinhamento com o objetivo “G”, já 

discutido. 

O EB adotou, recentemente, uma Nova Família de Blindados de Rodas 

(NFBR); que é adoção de viaturas (dentro de um moderno conceito modular) 

sobre a plataforma blindada Guarani e Viatura Blindada Multitarefa Leve de 

Rodas (VBMT-LR).  Tal medida trouxe inovações tecnológicas e novas viaturas 

para algumas tropas do EB. O R C Mec está inserido nesta realidade com a 

chegada das Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Guarani. Novas 

capacidades e competências da tropa passaram a serem exigidas com esse 

agregado tecnológico; todavia, os produtos doutrinários não sofreram as 

modificações justas após importante incremento, apesar de mudanças oriundas 

com a vinda do material, tais como: aumento da capacidade de detecção e 

identificação de alvos e ameaças (ALMEIDA, 2018.). 

É nesta ótica que a análise do emprego do RC Mec em ações 

humanitárias ganha relevância, pois claramente o PDDMT 18/19 abarca este 
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estudo. Ao mesmo tempo, o fato de países como os Estados Unidos da América 

terem manuais de emprego de tropas – inclusive no nível tático – reforça a 

necessidade desta análise; uma vez que a F Ter não possui sequer um manual 

de emprego que englobe esta ação singular. 

Não foi apenas a adoção da NFBR que causou transformações nos R C 

Mec. O EB adotou modernos meios de Vigilância Terrestre (Vig Ter), em função 

dos ilícitos transfronteiriços recorrentes na área do Centro-Oeste brasileiro. Os 

radares de vigilância terrestres adquiridos pelo Projeto Estratégico: Sistema 

Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) trouxeram demandas de 

capacitação de quadros. 

Esta realidade de QDM e QC é também a realidade das ações 

humanitárias. Novos materiais representam novas capacidades de soluções de 

problema, bem como novos desafios logísticos e de gestão de recursos 

humanos. Em consonância com o objetivo “H” do PDDMT 18/19, há a 

necessidade de adequação dos Esqd C Mec a fim de aproveitar os modernos 

materiais e organizar as subunidades mecanizadas de forma que possam 

prontamente migrar da situação de prontidão guerra para não guerra; atendendo, 

assim, as operações humanitárias e operações de combate. 

O Boletim do Exército Número 09, de 04 de março de 2016, traz as 

Diretrizes para as Atividades do Exército Brasileiro para a Área Internacional 

(DAEBAI). Neste documento estão contempladas considerações acerca da 

Política Militar de Defesa: 

 
A Política Militar de Defesa (PMD) lista como objetivos o incremento do 
relacionamento com as Forças Armadas (FA) das nações amigas, 
especialmente com as que compõem o entorno estratégico brasileiro e 
a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), além da 
ampliação da capacitação das FA para participar de operações de paz e 
de ajuda humanitária.  

 

Esta ampliação da capacidade das Forças Armadas para participar de 

operações de paz e de ajuda humanitárias engloba este estudo, uma vez que 

objetiva entender o melhor emprego do Esqd C Mec para atender as ações 

humanitárias. 

Com base no proposto, esta pesquisa científica se justifica por atender à 

demanda do Exército Brasileiro, de acordo com o Simpósio do Estado Maior do 

Exército sobre a Força de Ajuda Humanitária realizado em setembro de 2018,  

no campo pouco estudado das ações humanitárias. Busca diminuir o hiato de 
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produtos doutrinários que abordam o emprego dos R C Mec em situações 

particulares, bem como sua organização, dotação de material e TTP diante da 

atual DMT e as necessidades da F Ter. 

O total atendimento aos objetivos propostos atenderá ao Processo de 

Desenvolvimento e Transformação da Doutrina Militar Terrestre, bem como 

servirá de alicerce às novas pesquisas na área das Ciências Militares. 
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2  METODOLOGIA 
 

Na intenção de atingir os objetivos desta pesquisa, a análise foi conduzida 

a partir do estudo das características do emprego do R C Mec e seus Esqd C 

Mec –  suas possibilidades e limitações – buscando adequar a forma de emprego 

e a organização da tropa brasileira (permitindo uma capacidade de adaptação 

rápida) partindo da composição para operações de guerra convencional às 

ações humanitárias. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O presente trabalho científico teve por finalidade verificar como deve ser o 

emprego dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados em ações humanitárias e, 

por consequência, sob o enfoque da atual Doutrina Militar Terrestre. 

Partindo desta premissa é possível identificar a variável dependente como 

sendo o emprego do R C Mec nas ações humanitárias, a qual sofre influência da 

variável independente, as características contemporâneas das ações 

humanitárias e suas implicações para a Doutrina Militar Terrestre. 

Esta pesquisa encontra-se ambientada no contexto das ações 

humanitárias hodiernas, nacionais e internacionais, caracterizadas pelo período 

compreendido pelos últimos trinta anos, conforme já caracterizado ao longo da 

revisão da literatura. Em face ao cenário nacional e a dependência de órgãos 

públicos e agências estatais do aparato militar para solucionar crises 

humanitárias, o emprego dos RC Mec foi largamente utilizado em ações 

humanitárias; quer seja no território nacional, quer seja em terreno estrangeiro – 

sob a égide de organismos internacionais. O emprego de qualquer tropa da F 

Ter deve estar sempre perfeitamente regrado, enquadrado na literatura militar 

produzida pelo próprio EB e pelo direito nacional e internacional. Como 

consequência, a nova DMT, sob forte e clara influência dos conflitos recentes, 

passa a ser o prisma deste trabalho, segundo a qual o emprego dos R C Mec 

será estudado. 

Tornou-se importante verificar durante o processo investigativo, 

principalmente por meio do questionário, se os comandantes de fração nível 

subunidade os quais foram empregados em ações humanitárias encontraram na 
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literatura militar ao alcance o suporte necessário a condução de seus 

esquadrões. 

De modo a otimizar o trabalho, procuraremos atentar apenas para a solução 

prática que permita – sem grandes mudanças de cargos previstos e valendo-se 

do material já disponível nos Esqd C Mec – rapidamente adaptar as subunidades 

de cavalaria mecanizada nas ações humanitárias que surjam; sem nunca fugir 

ao prescrito na doutrina militar brasileira. 

 
2.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 
 

Neste estudo, a variável: o “Esquadrão de Cavalaria Mecanizado”, provou-

se independente, haja vista que sua manipulação influencia sobremaneira a 

variável independentes “consequências para o Regimento de Cavalaria 

Mecanizado”. 

Dadas as particularidades e características únicas das variáveis, foi 

necessário defini-las em seus aspectos conceitual e operacional, de maneira 

qualitativa, a fim de melhor permitir confrontá-las, desafiá-las e mensurá-las de 

maneira prática. 
 

2.1.2 Definição operacional das variáveis 
 
 

2.1.2.1 Variável Independente 

 

A variável independente “Esquadrão de Cavalaria Mecanizado”, provou-se 

difícil de ser dimensionada, pois as consequências não se apresentam de forma 

quantitativa na maioria das vezes; contudo, foi possível estudá-la levando em 

consideração a dimensão das mudanças propostas nesta variável, isto é: 

mudança em material, mudança em pessoal, reorganização de QDM e QCP, etc. 

 Os indicadores das mudanças escolhidos foram as diferentes 

possibilidades de composições de meios, bem como de adoção de novos 

materiais. A expectativa de estudo é que a manipulação destes indicadores 

agisse sobre a variável dependente. 
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Variável 
Independente 

Dimensões Indicadores Forma de Medição 

Doutrina do  
Esquadrão de 
Cavalaria 
Mecanizado 

Mudanças 
com seus 
próprios 
meios e 
pessoal 

Pelotões 
Provisórios 

I – Revisão bibliográfica 
nacional e estrangeira; 
II – Entrevista com 
militares com notória 
experiência; 
III – Pesquisa de 
experiências por meio de 
ambiente virtual do 
Exército Brasileiro 
(SADLA). 

Pelotões 
Constituídos 

I – Revisão bibliográfica 
nacional e estrangeira; 
II – Entrevista com 
militares com notória 
experiência; 
III – Pesquisa de 
experiências por meio de 
ambiente virtual do 
Exército Brasileiro 
(SADLA). 

Mudanças 
na instrução 
militar 

Novo 
Programa 
Padrão de 
Instrução 
Militar 

I – Entrevistas com 
militares de relevante 
experiência profissional; 
II – Pesquisa em 
bibliografia e forma de 
atuação de Forças 
Armadas estrangeiras. 

Tabela 1 - Definição operacional da variável independente. 

Fonte: O autor 
 

 

2.1.2.2 Variável Dependente 

  

Na análise da variável dependente “consequências para o Regimento de 

Cavalaria Mecanizado” foram observadas as capacidades preconizadas nas 

Bases para Transformação da Doutrina Militar Terrestre, observando sempre as 

características a serem obtidas com tais capacidades: Flexibilidade, 

Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e Sustentabilidade (FAMES) e em 

três características de emprego – baseadas no C 2-36 Esquadrão de Cavalaria 
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Mecanizado e no C 2-20: Mobilidade, Flexibilidade e Comunicações Amplas e 

Flexíveis. 

Em síntese, trata-se de desafiar o quanto o Regimento de Cavalaria 

Mecanizado será afetado – em suas características de emprego fundamentais e 

nas características obtidas por meio de competências e capacidades alcançadas 

em função da transformação doutrinária – pelas mudanças propostas. Exemplo: 

o quanto a flexibilidade do Regimento aumentará ou diminuirá a partir da adoção 

de novas técnicas, táticas e procedimentos (TTP); o quanto a mobilidade será 

afetada com a adoção de um grupo de combate a mais e recebimento de meios 

em apoio direto ou reforço a fim de melhor atender às demandas humanitárias, 

etc. Tudo, de acordo com a tabela que segue:
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Variável 
Dependente 

Dimensões Indicadores Forma de Medição 

Consequências 
para o Regimento 
de Cavalaria 
Mecanizado 

Características 
obtidas por 
meio das 
competências 
e Capacidades 

Flexibilidade 

I – Revisão da Literatura 
nacional e estrangeira; 
 
II – Questionário e 
entrevista com militares 
de relevante experiência 
profissional. 

Adaptabilidade 

Mobilidade 

Elasticidade 

Sustentabilidade 

Características 
de emprego 
 

Mobilidade 

Flexibilidade 

Comunicações 
Amplas e 
Flexíveis 

Tabela 2 - Definição operacional da variável dependente  
Fonte: O autor. 
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2.2 AMOSTRA  

 

A fim de viabilizar a contento a investigação da variável independente desta 

pesquisa é fundamental apontar que o universo de entrevistados foi composto 

por oficiais da arma de cavalaria, os quais tiveram, em algum momento da 

carreira, comandando pelotões e esquadrões de cavalaria mecanizado em 

ações e operações humanitárias. 

Apesar do cunho qualitativo deste estudo, a pesquisa contou com uma 

amostragem populacional para a coleta de dados. 

O grupo foi criado a partir de majores, capitães e tenentes, os quais servem 

ou serviram nos RC Mec e que foram formados entre as turmas de 2005 e 2009 

da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Os militares que não foram 

empregados em ações humanitárias não compuseram os resultados úteis à 

pesquisa. 

A população de 216 militares, de acordo com consulta ao site da Diretoria 

Geral de Pessoal, ofereceu uma amostra de 97 militares, de acordo com a 

calculadora amostral do site www.comentto.com (com acesso em 22 de março 

de 2018). Foram obtidas 187 respostas à pesquisa, atendo às necessidades.. 

Para a inclusão neste grupo foram adotados os mais variados critérios, tais 

como: 

- Ser oficial formado na Academia militar das Agulhas Negras nos anos de 

2002 a 2018; 

- Ter participado de Ação Humanitária de qualquer sorte; 

- Ter servido em um RC Mec, como Cmt Esqd C Mec ou Cmt Pel; 

- Participação voluntária na pesquisa, e; 

- Ter sido instrutor no corpo de tropa. 

O grupo foi submetido à aplicação de questionário, o qual foi enviado por 

correio eletrônico oferecido pelo cadastro no Departamento Geral de Pessoal. 

Ainda com o objetivo singular de aumentar a fundamentação desta 

pesquisa foram entrevistados militares com notório saber acerca do assunto 

desta pesquisa. 

Utilizou-se também o Sistema Acompanhamento de Lições Aprendidas 

(SADLA) do Exército Brasileiro no portal do sistema. 
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2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

 O presente trabalho encontra-se alicerçado em um método de pesquisa 

indutivo¸ a partir de dados particulares constatados para encontrar uma verdade 

de aceitação geral. 

No que tange à sua natureza, este trabalho pode ser classificado com uma 

pesquisa do tipo aplicada, uma vez que tem o objetivo de gerar conhecimentos 

com aplicação prática, os quais estão orientados com a solução de problemas 

reais e hodiernos relacionados ao emprego dos Esqd C Mec em ações 

humanitárias; uma crescente nas operações brasileiras. 

No que diz respeito à forma de abordagem do problema, esta pesquisa é 

definida como qualitativa, eixada na interpretação dos significados, relações e 

processos que envolvem o objeto forma de estudo.  

Quanto ao objetivo geral deste trabalho, entende-se que esta é uma 

pesquisa do tipo descritiva, pois ela pretendeu aumentar o conhecimento 

existente relacionado ao tema por meio do estabelecimento da relação entre as 

variáveis em estudo. 

Os procedimentos técnicos escolhidos foram a pesquisa bibliográfica e 

documentação, realizada por intermédio de levantamento e da seleção da 

bibliografia afeta ao tema, e da leitura, da coleta e do fichamento de dados. Estes 

procedimentos permitiram a análise sintética do conhecimento materializados 

em uma revisão da literatura atual e pertinente, a qual servirá de base à 

argumentação e à discussão dos resultados alcançados. 

O método comparativo foi utilizado, haja vista que alguns aspectos da 

doutrina dos exércitos norte-americano e chilenos foram estudados, de modo a 

identificar pontos comuns entre a doutrina brasileira e daqueles países. 

 

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 
 

No ensejo de construir sólido alicerce teórico, com o objetivo de assegurar 

a solução do problema proposto pela pesquisa, foram examinados diversos 

manuais, periódicos, relatórios de missão, etc. Ainda que o campo prático para 

esta pesquisa seja o Exército Brasileiro e seus Regimentos de Cavalaria 

Mecanizados, o fato de não haver manual procedimental nos Produtos 

Doutrinários brasileiros fez com que fossem buscados referenciais teóricos 
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chilenos, mexicanos, norte-americanos. Por vezes, este material foi processado 

pelo próprio autor e; por vezes, por militares brasileiros que participaram de 

cursos no exterior e trouxeram o material e apresentaram em forma de 

seminários e relatórios.  

 Dentre as fontes de consulta utilizadas para alcançar uma solução sólida 

e indiscutível estão as seguintes: 

 - Ata do Simpósio: “Transformação da Cavalaria Mecanizada”, realizado 

no Comando Militar do Sul em maio de 2014; 

 - Ata do Simpósio: “Força de Ajuda Humanitária”, realizado no Comando 

Militar do Nordeste em maio de 2014; 

 - Notas de coordenação doutrinária, manuais de campanha e 

fundamentos do Exército Brasileiro; 

 - Apresentações do Estado-Maior do Exército e do Comando de 

Operações Terrestres, no simpósio de criação da “Força Humanitária Brasil” em 

abril de 2013; 

 - Consulta ao Sistema de Lições Aprendidas do Exército Brasileiro 

(SADLA); 

 - Material de estudo e aulas gravadas do Curso “Humanitarian Response 

to Disaster and Conflict” da Universidade de Harvard, atendido pelo autor; 

 - Publicações nas edições em inglês e em português do periódico 

americano “Military Review”; 

 - Publicações da revista “Armour” dos Estados Unidos da América; 

 - Estudos, teses, monografias e trabalhos acadêmicos apresentados à 

Escola de Comando e Estado-Maior (ECEME) à disposição na Biblioteca de 

Doutrina do Exército; 

 - Trabalhos acadêmicos aceitos pela Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO) do Exército Brasileiro; 

 - Manuais de campanha norte-americanos, chilenos; 

 - Publicações da Revista Científica “Ação de Choque”, editada pelo Centro 

de Instrução de Blindados; 

 - Inúmeras consultas aos periódicos online como: “Escotilha do 

Comandante”, “Torreta do Adjunto” e “A Forja” do Centro de Instrução de 

Blindados, bem como periódicos online análogos de outros países, dentre 

outros. 
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A fim de encontrar um referencial prático e tangível, foram estudadas as 

tropas médias (cuja experiência no combate de Amplo Espectro é inegável) do 

exército americano. Além destas, foram estudas as brigadas de Ações 

Humanitárias do Chile, as quais possuem grande experiência em Operações 

Humanitárias, sempre com ênfase no escalão subunidade de cavalaria e 

unidade de cavalaria leve – tropas análogas às tropas de cavalaria mecanizadas 

brasileiras. 

 Os periódicos que não apresentavam autoria ou fonte teórica para sua 

apresentação foram descartados. As fontes foram checadas, todas as traduções 

realizadas foram supervisionadas. 

 Na busca eletrônica foi adotado o registro dos termos descritores, tais 

como: “ajuda humanitária, força humanitária, operações humanitárias, tropas 

humanitárias, amplo espectro, humanitarian aid, humanitarian troops, 

engagement troops in aid, broad spectrum, amplio espectro, ayuda humanitaria, 

dentre outros. Toda a base de dados passou por criterioso crivo, no que diz 

respeito às fontes, procedência e autoria. Autores desconhecidos foram 

utilizados apenas como base de sustentação para outros artigos e trabalhos 

científicos mais robustos, exceção feita aos casos nos quais os autores 

desconhecidos tenham apresentado referência e base em manuais doutrinários 

das Forças Armadas de seus países. 
 

2.3.2  Procedimentos Metodológicos 
 

O ponto de partida pesquisa teve como foco apresentar, com o maior grau 

de detalhamento que for possível, as características, possiblidades e limitações 

do Esqd C Mec, destacando os aspectos que forem relevantes futuramente à 

melhor compreensão da adequabilidade às ações humanitárias. Foi feito um 

paralelo entre as tropas blindadas leves brasileiras e as americanas, bem como 

chilenas, a fim de viabilizar uma comparação doutrinária mais precisa. 

Em uma etapa seguinte foram abordados aspectos atinentes à doutrina 

americana e chilena de emprego de tropas em ações humanitárias, em um nível 

tático e foi feita uma comparação da forma como o EB tem empregado seus 

Esqd C Mec em ações humanitárias, a fim de verificar se, mesmo sem produtos 

doutrinários sobre o tema, há semelhança ou diferença no emprego. 
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No prosseguimento da pesquisa, foram consultados os principais 

problemas do emprego da tropa, valendo-se de relatórios e lições aprendidas 

registradas, a fim de verificar se há lacunas de instrução nos PP vigentes e se 

os Esqd C Mec poderiam ser empregados de outra forma ou com outra 

composição de seus próprios meios. 

Os critérios para inclusão de dados na pesquisa foram os que seguem: 

bibliografias oficiais de exércitos estrangeiros, literatura crítica de 

estabelecimentos de ensinos reconhecidamente capazes e idôneos, publicação 

de veículos de informações isentos de opinião que, porventura, sejam 

identificados como úteis. 

Foram excluídas da pesquisa as publicações com notícias com viés político 

claro, bem como entrevistas com fuga absolutamente ao senso comum, a 

legalidade do emprego ou meramente uma opinião sem possuir qualquer base 

teórica útil e comprovada. 

 

2.3.3  Instrumentos  
 

Partindo de uma coleta bibliográfica e documental e utilizando como 

instrumento os diversos manuais brasileiros, bem como estrangeiros, foi feita 

uma análise inicial da utilização do Esqd C Mec na DMT e tropas similares em 

outros países. No prosseguimento da pesquisa o levantamento de dados foi feito 

por meio da aplicação de um questionário ao grupo de militares denominados, 

nesta pesquisa, de GRUPO 1. Neste mesmo momento foram consultados o 

SADLA, bem com os bancos de dados de lições aprendidas do CIBld e do 

CCOPAB. Surge como importante informar que os dois centros de instrução do 

Exército Brasileiro, disponibilizaram as informações, as quais não são 

classificadas com restritas ou secretas, no que diz respeito à segurança da 

informação. 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS  

 
 Os dados obtidos e as informações levantadas valendo-se da pesquisa 

bibliográfica e documental foram analisados e criticados, ao passo que os 

questionários e, eventuais, entrevistas receberam a devida categorização e 

tabulação para a análise e inferência de tendências, a fim de atingir os objetivos 
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propostos para esse trabalho, possibilitando responder às questões elencadas e 

estabelecer uma proposta útil à solução. 
 Uma vez que se trata de uma pesquisa qualitativa, foram usados 

discursos subjetivos dos eventuais entrevistados e as respostas aos 

questionários, por intermédio da análise do conteúdo dos textos e dos 

depoimentos coletados, objetivando a adequação de uma linha de pesquisa, 

viável, racional e coerente para a solução do problema de pesquisa. 
 Os dados obtidos por meio das entrevistas que ocorreram, foram 

apresentados em um resumo das falas obtidas nos depoimentos, não foram 

utilizados isoladamente, no intento de promover uma visão holística total dos 

aspectos da pesquisa. No que diz respeito ao questionário, as respostas obtidas 

e tabuladas proporcionaram uma identificação de tendência a respeito da 

situação atual de emprego dos Esqd C Mec nas ações humanitárias. 
 A partir dos dados organizados, ambicionou-se comparar as principais 

ideias de cada indicador da pesquisa com a teoria da bibliografia revisada. Por 

concluso, esperou-se tornar possível reunir subsídios suficientes que garantam 

a eliminação de dados inconsistentes ou incoerentes, em uma intenção de 

elaborar conclusões capazes de verificar a hipótese de estudo. 
 No que diz respeito aos limites da pesquisa, foi focada a participação dos 

Esqd C Mec orgânicos dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados que 

participaram de operações humanitárias, dado este obtido por meio dos 

questionários.  

Para fins de questionário, os limites foram impostos para que a pesquisa 

fosse feita entre Cap e Ten que comandaram – respectivamente – esquadrões 

e pelotões de cavalaria mecanizada em ações humanitárias. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Com o propósito de alicerçar a pesquisa em uma base teórica concreta, 

foi consultada a biblioteca de produtos doutrinários do Exército Brasileiro; isto é, 

foram observados os manuais pertinentes acerca do assunto: ações 

humanitárias. Alguns manuais referentes à função manobra provaram-se 

pertinentes, da mesma forma. 

 Em um segundo momento da pesquisa, foram consultadas as legislações 

as quais tratam sobre o emprego da F Ter em ações humanitárias. 

Posteriormente, foram consultados manuais norte-americanos e chilenos sobre 

o emprego de frações de natureza similar destes países, viabilizando, dessa 

forma, um paralelo de comparação útil e coerente entre a forma de emprego da 

F Ter brasileira e a de outros países. 

Foram estudados casos de emprego do Regimento de Cavalaria 

Mecanizado em Operações Humanitárias ou operações de segurança e 

reconhecimento (levantamento de dados táticos e operacionais) dentro de um 

Ação Humanitária. Foram estudados, ainda, casos clássicos de emprego de 

tropas pelos Estados Unidos da América – tais casos foram estudados com 

material de pesquisa fornecido pelo Curso de Especialização em Resposta 

Humanitária a Conflitos e Desastres, da Universidade de Harvard nos Estados 

Unidos1. 

 Foram analisados, finalmente, os Programas Padrão de Instrução em 

Vigor no Exército Brasileiro, com o objetivo principal de verificar em que nível 

havia lacunas de instrução ao emprego do Esqd C Mec e do R C Mec em 

operações humanitárias e ações humanitárias. 

 

3.1 DOUTRINA MILITAR TERRESTRE 

 

O mais recente manual de Doutrina Militar Terrestre (2014, p. 1-1), define 

a doutrina como “o conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos, 

 

 

 
1 Humanitarian Response to Conflict and Disaster, Harvard Humanitarian Initiative, Harvard 
University [tradução do autor]. 
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fundamentadas principalmente na experiência, destinada a estabelecer linhas de 

pensamentos e a orientar ações, expostos de forma integrada e harmônica”. 

O estudo da doutrina militar é um dos estudos mais antigos conduzidos nas 

ciências. Este estudo vem sofrendo constantes mudanças e evoluções. Há 500 

anos Sun Tzu redigia um dos primeiros estudos doutrinários que se tem notícia; 

trata-se do livro “A Arte da Guerra”, cujas páginas trazem a definição do autor 

para a doutrina como “a organização, o controle, a distribuição correta dos postos 

de comando, a ordenação das vias de abastecimento e o fornecimento do 

necessário às suas tropas” (TZU, 2005, p. 26). 

Da doutrina, o manual de DMT (2014, p. 1-3) define que derivam: 

 
a) as normas e procedimentos que constituirão o objeto das publicações 
doutrinárias da F Ter; 
b) as bases para a elaboração dos planos/programas de adestramento 
das unidades e de instrução das tropas; 
c) os fundamentos da educação militar que delinearão os planos de ensino 
nos diversos níveis; 
d) os critérios para o aperfeiçoamento das estruturas operativas e a 
determinação de meios com tecnologia adequada; e 
e) as bases para a formação moral, intelectual e física do combatente. 

 

 Este subcapítulo objetiva mostrar a constante evolução doutrinária ao 

longo da história, a fim de identificar uma necessidade atual de transformação e 

adequação da Doutrina Militar Terrestre e seus produtos doutrinários e, por 

conseguinte abarcar as ações humanitárias e evoluções tecnológicas e do 

cenário nacional e internacional à Cavalaria Mecanizada. 

 

3.1.1 CAPACIDADES DA FORÇA TERRESTRE 
 
O Exército Brasileiro passou, desde 2014, a ser organizado de acordo com 

as suas capacidades. A necessidade premente de desenvolver as mais 

complexas e completes capacidades para a geração de forças – valendo-se do 

Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) – motivou a força a adotar uma 

sistemática busca pelo desenvolvimento destas capacidades, que seriam muito 

bem definidas pela norma da Doutrina Militar Terrestre: 
 
Capacidade é a aptidão requerida a uma força ou organização militar, 
para que possa cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir 
de um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e 
indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, 
Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – que formam o acrônimo 
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DOAMEPI. Para que as unidades atinjam o nível máximo de prontidão 
operativa, é necessário que possuam as capacidades que lhes são 
requeridas na sua plenitude. (BRASIL. 2014, p. 3-3). 
 
 

 O estudo dos fatores necessários à construção das capacidades é bem 

exemplificado pelo acrônimo supracitado (conforme a Figura 2), o qual, 

compreende os campos nos quais a Força Terrestre deve focar seus esforços 

enquanto busca obter novas capacidades, tais como “capacidade de mudar de 

atitude diante de um cenário”, ou seja, sair de uma operação clássica de combate 

para uma operação humanitária com os mesmos meios e pessoal empregado. 

 

 
Figura 2 - Fatores determinantes da geração de Capacidades 

Fonte: BRASIL. (2014, p. 3-2). 
 

 O estudo do conceito de capacidades é importante para esta pesquisa, 

pois sem ele seria impossível avançar ao próximo ponto de pesquisa, que é a 

análise de qual a função do Poder Militar Terrestre, de acordo com a Doutrina da 

Força Terrestre.  
 O Poder Militar Terrestre deve ser capaz, por ameaça, força ou 
ocupação, de obter, manter e/ou explorar o controle sobre a terra, 
recursos e pessoas. Normalmente, solidifica o resultado, mesmo 
quando não é o instrumento definitivo. Está no cerne das operações 
militares desencadeadas no amplo espectro dos conflitos e inclui a 
capacidade de: 
a) impor a vontade da Nação a um inimigo, pela força se necessário; 
b) contribuir para influenciar, moldar, prevenir e deter ameaças em um 
ambiente operacional; 
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c) estabelecer e manter um ambiente seguro e estável, que define as 
condições para a política e desenvolvimento econômico; 
d) lidar com as consequências de eventos catastróficos (naturais ou 
provocados pelo homem); 
e) restaurar infraestruturas e restabelecer os serviços básicos; e 
f) apoiar e fornecer uma base a partir da qual forças conjuntas podem 
obter superioridade aérea e domínios marítimos de um Teatro de 
Operações. (BRASIL. 2014, p. 3-2). 
 
 

Antes de serem definidos os conceitos de capacidades, deve-se destacar, 

de antemão, a importância dada aos conceitos de alínea “b”, “c”, “d” e “e”. Devem 

ser analisados separadamente para melhor extrair os fundamentos básicos à 

esta pesquisa. 

 

 

3.1.1.1 Contribuir para influenciar, moldar, prevenir e deter ameaças em 

um ambiente operacional 

 

A capacidade de deter ameaças da Força Terrestre deve ser analisada 

em função da lente do objeto de estudo desta pesquisa: O RC Mec. 

O Regimento deve ser capaz de deter ameaças no ambiente operacional. 

De maneira clássica, infere-se que o Regimento deve ser capaz de deter seus 

inimigos em um campo de batalha bem definido, todavia o Amplo Espectro das 

operações apresenta outros tipos de ameaças. Como já visto anteriormente, as 

Operações Humanitárias são desenvolvidas dentro de um contexto de mitigar 

danos e eliminar ameaças humanitárias. A definição de ameaça de acordo com 

o Glossário C 20-1 Glossário de Termos e Expressões para uso no Exército, é 

a que segue: 

 

 
CALAMIDADE PÚBLICA – Situação de emergência, provocada por 
fatores anormais e adversos que afetam gravemente a comunidade, 
privando-a, total ou parcialmente, do atendimento de suas 
necessidades ou ameaçando a existência ou a integridade dos 
elementos que a compõe. 

 

 É possível observar um amadurecimento da literatura militar na direção 

de conceitos mais modernos e abrangentes. Neste caso, a atualização de 

ameaça – dentro de um escopo de calamidade pública – que passa a ser definida 

por situações que provoquem fatores adversos e anormais; quer seja causado 

pelo homem, ou não. 
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É justo e razoável julgar que para atingir a capacidade de prevenir e deter 

ameaças em um ambiente operacional, a Força Terrestre e seus RC Mec 

precisam ser capazes de atuarem no ambiente das calamidades públicas, por 

conclusão. 

 
3.1.1.2 Estabelecer e manter um ambiente seguro e estável, que define as 

condições para a política e desenvolvimento econômico 
 

Para que a capacidade de estabelecer e manter um ambiente seguro e 

estável a força terrestre deve ser apta a empregar – por períodos indeterminados 

de tempo – considerável força militar em ambientes desafiadores e exigentes à 

tropa. 

O RC Mec é uma tropa vocacionado às operações de segurança e 

reconhecimento. Tais missões clássicas estavam ligadas, de certa forma, à 

manutenção de um ambiente seguro e estável em um contexto de combate. No 

que diz respeito a um contexto mais complexo, mais assimétrico e multifacetado, 

tal qual as operações no Amplo Espectro tendem a se apresentar, é interessante 

o que pode ser extraído deste trecho do artigo de Julia Brooks “Tensões no 

engajamento Civil-Militar em Emergências Complexas: O caso Paquistão”2. 

 
 
À medida que o envolvimento militar em ajuda humanitária se torna 
mais e mais frequente e visível, é inevitável que atores militares e de 
ajuda humanitária tomem cada vez mais contato em uma atividade de 
resposta humanitária de grande escala. Os militares podem trazer 
capacidades únicas para uma resposta a emergências. (BROOKS. 
2017, p. 14). 
 
 

Não é apenas no exército brasileiro que há um engajamento de tropas em 

operações humanitárias. 

A Doutrina Militar de Defesa (DMD) de 2007, é o documento de 

fundamentos que estabelece as bases para o emprego “de forças militares na 

defesa da Pátria e em outras missões previstas na Constituição Federal, nas leis 

complementares”. 

 

 

 
2 Tensions in Civil-Military Engagement in Complex Emergencies: The Case of Pakistan, em 
tradução do autor. 
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Como supracitado, a presença na manutenção de um ambiente seguro do RC 

Mec é clara e óbvia; porém a sua presença em um contexto de Operações 

Humanitárias é bem mais complexa. De acordo com a DMD (2007), em seu capítulo 

6, há a previsão de emprego das FA em ambiente de não guerra: 
 
Situações extraordinárias são aquelas que, embora empregando o 
Poder Militar, no âmbito interno e externo, não envolvem o combate 
propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais, onde este 
poder é usado de forma limitada. 
 
 

O emprego do Poder Militar em ambiente de não guerra em ações de 

combate pode ser exemplificado em ações humanitárias, tais como: enchentes, 

deslizamentos, incêndios florestais, etc.; todavia, as operações humanitárias 

também são comuns às operações militares clássicas. 

Na campanha militar internacional na Somália em meados de 1980, houve 

duas facetas do emprego de tropas, em um ambiente clássico de combate, em 

operações humanitárias. Sendo a primeira destas, a necessidade extrema de 

segurança, alimentação, controle de um verdadeiro corredor de evacuados que 

se formava da Somália em direção aos países vizinhos, como podemos precisar 

a partir do estudo de caso apresentado por Valerie Lofland, que leva o título 

“SOMALIA: Intervenção Norte-americana e Operação RESTORE HOPE”3: 

 
Entre 1977-1978, a guerra causou um fluxo massivo de somalis para a 
Etiópia. O governo somali apelou para o Alto Comissariado para 
Refugiados das Nações Unidas. Milhares de soldados foram 
empregados na Operação RESTORE HOPE. 

 

 

Outro exemplo, do mesmo estudo de caso4, trata sobre a necessidade do 

emprego de tropas para a proteção de agentes internacionais que prestavam 

ajuda humanitária em sítios de organismos internacionais em território somali, 

durante a Guerra Civil da Somália, em 1980: 

 

 
3 LOFLAND, Valerie J. "Somalia: US intervention and operation restore hope." Case Studies 

in Policy-making and Implementation: Pew Case Studies in International Affairs, Institute for the 

Study of Diplomacy Publications, School of Foreign Service, Georgetown University, Washington 

DC, 1995, p4. 
4  Ibid., p.8. 
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A Somália permaneceu em perpétuo estado de violência à medida que 
clãs diferentes e grupos rebeldes continuaram a ocupar o vácuo de 
poder. Dois principais grupos armados emergiram, um apoiando o 
presidente interino Ali Mahdi Mohamed, outro por trás do General 
Mohamed Farah Aideed. Enquanto a luta aumentava em Mogadíscio, 
os atores internacionais em território somali foram forçados a decidir 
se ficariam ou não na Somália em meio ao caos. [Tradução do autor]. 
 
 
 

Pode-se observar, portanto, que o emprego de tropas, em operações 

humanitárias, dentro de um ambiente de combate – embora mais incomum – é 

uma realidade. Portanto, não é apenas em operações de não guerra que é 

possível observar esse emprego. 

 Por experiência do autor, durante o transcurso da Operação Arcanjo – 

operação de Pacificação das comunidades do Alemão e da Penha, nos anos de 

2010 e 2011 – foram realizadas operações pelo Esqd C Mec, no qual o autor 

estava inserido, para garantia do suprimento de água em áreas dominadas por 

grupos armados relacionados ao tráfico de drogas. Outro exemplo do emprego 

de tropas em operações humanitárias, dentro do contexto de Garantia da Lei e 

da Ordem. 

Pode-se concluir que a capacidade de estabelecer e manter um ambiente 
seguro e estável está intimamente ligada às operações humanitárias, uma vez 

que tanto em um contexto de guerra, quanto em um contexto de não guerra o 

emprego do Regimento de Cavalaria Mecanizado poderá ser empregado em 

operações humanitárias; por vezes enquadrado em uma ação humanitária, por 

vezes não. Ou seja, se o Exército Brasileiro busca atingir tal capacidade, deve 

dar especial atenção à capacidade de suas tropas em trabalhar em operações 

humanitárias. 

 

3.1.1.3 Lidar com as consequências de um ambiente catastrófico 

 

De todas as capacidades estudadas neste trabalho científico, é justo dizer 

que mais comum de ser vista é a de lidar com as consequências de um ambiente 

catastrófico. 

Dentre os inúmeros exemplos hodiernos desta sorte de atuação, o 

terremoto ocorrido no Haiti, durante a Missão das Nações Unidas para 

Estabilização do Haiti (MINUSTAH). De acordo com ESPÍNDOLA (2011), o Brasil 

mobilizou forças, juntamente com outros países, para promover a assistência 
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humanitária, como pode-se observar na figura 03. A catástrofe de imensas 

proporções que atingiu o país caribenho não diminui a necessidade das 

operações militares, tal fato fez com que a mesma tropa empenhada em 

combater os grupos armados presentes naquele país, fosse obrigada a atuar, 

também, no apoio humanitário direto, isto é, em ajuda humanitária e não só em 

operações humanitárias. 

 

 
Figura 3 - Militar brasileiro na Operação Restauração durante a MINUSTAH 

Fonte: Banco de imagens da Organização das Nações Unidas, 2018 

 

 Além das catástrofes naturais, os conflitos são grandes geradores de 

catástrofes. É justo dizer que o enfrentamento de tropas é um dos maiores 

causadores de catástrofes, ao longo da história. No caso recente da Guerra do 

Kosovo5, houve um dos maiores episódios de morte por inanição e fome da 

história; tal fato foi gerado pelo combate entre tropas e consequente fuga em 

massa do território dos Balcãs por civis. Pode-se observar um dos imensos 

corredores de refugiados na figura abaixo: 

 
5 Conflito entre forças de segurança sérvias, Iugoslávia e o Exército de Libertação do 
Kosovo (ELK), uma guerrilha formada por integrantes de origem étnica albanesa que lutava pela 
independência da província. 
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Figura 4 - Refugiados da Guerra do Kosovo. 
Fonte: Rede mundial de computadores, 
http://mundialissimo.blogfolha.uol.com.br/files/2016/08/kosovo-750x564.jpg, 
acesso em: 17 de fevereiro de 2018. 
 

 A análise dos fatos históricos leva à conclusão que a capacidade de lidar 
com as consequências de um ambiente catastrófico está intimamente ligada 

às operações humanitárias, um exército em busca do atendimento a esta 

capacidade deve ter em mente formas de emprego coerentes para suas tropas. 

O emprego do RC Mec não deve ser estudado apenas à luz de suas capacidades 

clássicas; deve ser voltado também para as atitudes desejadas pelos novos 

preceitos da DMT. 

 

 

3.1.1.4 Restaurar infraestruturas e restabelecer os serviços básicos 

 

A capacidade restaurar infraestruturas e restabelecer os serviços básicos, 

em um primeiro momento, pode parecer pouco afeta à atividade do RC Mec, no 

entanto para que as atividades que compõe esta capacidade sejam 

desenvolvidas, é necessária a segurança aos atores que desempenham tal 

atividade. 
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Mais uma vez podemos remeter à Missão das Nações Unidas para a 

Estabilização do Haiti (MINUSTAH). O foco da missão do Organismo 

Internacional estava na recuperação do país em manter sua própria segurança 

jurídica, política e administrativa. 

O manual de campanha MC EB70-MC-10.223 Operações (2017) 

fundamenta com muita oportunidade as “Ações comuns às operações militares”, 

dentre as diversas ações comuns. Destaca-se, no contexto das operações de 

pacificação, a Cooperação Civil-Militar (CIMIC): 

 
As atividades CIMIC abrangem o apoio à missão e às comunidades, 
incluindo reparações e reconstrução de infraestruturas, incremento das 
condições da saúde pública e apoio à administração civil, o que 
possibilita a conquista da confiança da população. 
BRASIL. (2017, p. 5-8). 
 
 

Esta capacidade está diretamente ligada às atividades de CIMIC. Cabe a 

análise de que mesmo tendo sido escolhida a MINUSTAH como caso para apoio 

e estudo, não é exclusiva às Operações de Manutenção da Paz a atividade de 

CIMIC. Como o próprio manual fundamenta: são ações comuns às operações 

militares. Ou seja, toda a operação militar contará com a atividade de CIMIC; em 

um maior ou menor grau. 

 

De acordo com o Capitão de Cavalaria Luis Umberto Silva Rodrigues Filho, 

que serviu no 12º Esqd C Mec de 2016 até 2018, durante a Operação Acolhida6, 

no estado de Roraima, tropas de cavalaria mecanizada foram e são empregadas 

em segurança de instalações, segurança de comboios, segurança de áreas de 

refugiados, dentre inúmeras outras atividades. Todas as atividades são 

realizadas com a presença de organismos internacionais, Organizações Não-

governamentais (ONG), autarquias públicas federais, órgãos governamentais 

estaduais e federais, civis voluntários, etc. (como é possível observar na figura 

5) tal característica singular, requer a coordenação de CIMIC. 

 

 
6 Operação Acolhida é a operação das Forças Armadas Brasileiras, a qual destina-se a apoiar - 
com pessoal, material e instalações - a montagem de estruturas e a organização das atividades 
necessárias ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade oriundas do fluxo 
migratório partindo da Venezuela para o Brasil. Teve início no ano 2018. 
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Figura 5 - Centro de Coordenação CIMIC da Operação Acolhida. 
Fonte: Acervo do 2º Sgt Bruno Percut em sítio eletrônico do Exército Brasileiro. 
http://www.eb.mil.br/operacao-acolhida. Acesso em: 17 de fevereiro de 2018. 
 

 

A conclusão de que a capacidade de restaurar infraestruturas e 
restabelecer os serviços básicos, é comum à toda tropa empregada em 

qualquer natureza de operação vêm à tona, a partir do embasamento teórico 

permitido pelos produtos doutrinários do Exército Brasileiro, bem como pelos 

exemplos cotidianos das operações. Dentro de um escopo de busca constante 

pela obtenção e aprimoramento das capacidades operativas da Força Terrestre, 

é necessário que o RC Mec seja capaz de atuar em um cenário de mudança 

constante e imediata de atitudes. É fundamental que o RC Mec seja capaz de 

participar da capacidade operativa em tela, uma vez que será um dos atores 

quando a Força Terrestre for empregada. 

 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS DE EMPREGO DA FORÇA 
TERRESTRE 

 
 

O ambiente operacional contemporâneo apresenta-se multifacetado, 

dinâmico, difuso, complexo e desafiador. Diante disso, a DMT busca algumas 

características dos elementos de emprego da Força Terrestre. 
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De acordo com o manual de fundamentos da DMT (Brasil, 2014, p. 6-12) 

reforça a necessidade de um Força dotada de armamentos e equipamentos com 

alta tecnologia agregada e sustentada por uma doutrina dinâmica e capaz de 

evoluir constantemente, a fim de enfrentar os cenários descritos. Para isso, 

baseia sua organização em estruturas com as seguintes características: 

 

-Flexibilidade; 

- Adaptabilidade; 

- Modularidade; 

- Elasticidade, e; 

- Sustentabilidade. 

 

 O acrônimo FAMES, já apresentado por autores conceituados nesta 

pesquisa, é a mola propulsora para que a Força Terrestre seja capaz de alcançar 

resultados decisivos nas Operações de Amplo Espectro, com prontidão 

operativa e com capacidade emprego do poder militar de forma gradual e 

proporcional à ameaça. 

 Cabe à pesquisa inter-relacionar as características com o emprego do RC 

Mec e seus Esqd C Mec em Ações Humanitárias. 

 

3.1.2.1 Flexibilidade 

 

Dentro da DMT brasileira, é a característica de uma força que dispõe de 

estruturas com a mínima rigidez preestabelecida, o que possibilita sua 

adequação às especificidades de emprego considerados os fatores da decisão.  

Sendo o Esqd C Mec (o qual possui o organograma visualizado no 

Organograma 4) capaz de adotar rápida e prontamente pelotões provisórios, a 

fim de cumprir distintas missões, reorganizar suas comunicações de modo a 

garantir o fluxo constante de mensagens, é justo dizer que é uma fração com 

característica pouco rígidas e bastante habituado a mudança de atitudes. 
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Organograma 4 - Quatro métodos de organização para o combate do Esqd C 
Mec. 
Fonte: BRASIL. 2002b. 
 

 

 

 Tal flexibilidade garante ao comandante um número maior de opções para 

reorganizar os elementos de combate em estruturas temporárias. O que 

coaduna com a necessidade da DMT. 

 Dentro de um cenário de ação humanitária, tal característica do Esqd C 

Mec é fundamental, uma vez que uma tropa pode estar em marcha para o 

combate e deparar-se com um grande contingente de refugiados, ou realizar a 

escolta de um comboio de alimentos em uma área de terremoto, tal qual 

aconteceu com Esqd Fuz Mec brasileiros pertencentes ao BRABAT em fevereiro 

de 2010. 
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3.1.2.2 Adaptabilidade 

 

Característica que pode ser bem definida pela definição no manual de 

fundamentos que está sob análise no momento: 

 
Característica de uma força ou do comandante e integrantes dessa 
força que lhes permite ajustarem-se à constante evolução da situação 
e do ambiente operacional e adotarem soluções mais adequadas aos 
problemas militares que se lhes apresentam. 
Também, esta característica possibilita uma rápida adaptação às 
mudanças nas condicionantes que determinam a seleção e a forma 
como os meios serão empregados, em qualquer faixa do espectro do 
conflito, nas situações de guerra e não guerra. 
(BRASIL, 2014b, p 6-13) 
 
 

A adaptabilidade está, desde o seu conceito, ligada a uma rápida 

adaptação e mudança na seleção dos meios nas situações de guerra e não 

guerra. O Esdq C Mec é a tropa que além de possuir a possibilidade de constituir 

frações provisórias (como já analisado), possui grande mobilidade.  

No manual C 2-20 Regimento de Cavalaria Mecanizado, o conceito de 

mobilidade é assim explorado: 

 
Resultante da grande velocidade em estrada, da possibilidade de 
deslocamento através campo, da capacidade de transposição de 
obstáculos e do raio de ação de suas viaturas, parte das quais são 
anfíbias. 
(BRASIL, 2014a, p 1-2). 
 
 

Essa possibilidade de ser rapidamente deslocado e empregado em outra 

área de interesse é garantidora da adaptabilidade. Observa-se também que sua 

capacidade de transposição de obstáculos e cursos d’água é fundamental ao 

acesso às áreas flageladas pelos desastres naturais ou causados pelo homem. 

 

 

3.1.2.3 Modularidade 

 

Esta característica refere-se à condição de, a partir de uma estrutura básica 

mínima, receber módulos que ampliem seu poder de combate ou lhe agreguem 

capacidades, de acordo com a doutrina. 
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O Esqd C Mec poderá receber elementos de apoio ao combate e de 

combate – quando os fatores da decisão assim determinarem – orgânicos ou 

não ao RC Mec (BRASIL, 2014b, p. 1-4). 

As operações humanitárias constantemente carecem de apoios não 

orgânicos ao RC Mec; quer seja uma equipe médica de trabalho específica, quer 

seja um grupo de bombeiros, dentre infinitas outras possibilidades. 

 Essa possibilidade do Esqd C Mec está diretamente alinhada com a 

característica modularidade. Na figura 6 pode-se observar os militares do 1º 

Regimento de Cavalaria Mecanizado operando com meios orgânicos de uma 

unidade de outra natureza, demonstrando a modularidade tão característica das 

tropas de cavalaria mecanizada. 

 

 

 
Figura 6 - Botes pneumáticos do 12º Batalhão de Engenharia de Combate 
Blindado em apoio ao 1º RC Mec, durante a Operação Enchente II. 
Fonte: Acervo eletrônico do 1º RC Mec. 
http://www.eb.mil.br/image/journal/article?img_id=7258941&t=1451416264732. 
Acesso em: 17 de fevereiro de 2019. 
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 A característica também está relacionada com a divisão de um sistema 

em componentes, que levam o nome de módulos, os quais podem operar de 

forma independente. Permite ao comandante, abrir mão de suas Viaturas 

Blindadas de Reconhecimento (VBR) e substituí-las por Viaturas EE-11 Urutu, 

as quais são anfíbias, caso os fatores da decisão assim determinarem, por 

exemplo. 

 

3.1.2.4 Elasticidade 

 

A quarta característica do acrônimo FAMES é definida no arcabouço 

doutrinário brasileiro como a característica de uma força que, dispondo de 

adequadas estruturas de Comando e Controle e de Logística, lhe permite variar 

o poder de combate pelo acréscimo ou supressão de estruturas, com 

oportunidade. (BRASIL, 2017. p 6-13). Como o próprio manual de Doutrina Militar 

Terrestre aponta, a característica elasticidade está diretamente ligada à 

modularidade, pois esta possibilidade de acréscimo ou supressão de estruturas 

é influenciada pela modularidade. 

A análise desta possibilidade do Esqd C Mec em operações e ações 

humanitárias já foi escrutinada no subcapítulo 3.1.2.4 Modularidade. 

 

 

3.1.2.5 Sustentabilidade 

 

 

Este termo é aplicado no processo de obtenção de determinada 

capacidade operativa, para referir-se ao estudo do impacto que a solução 

adotada trará para o EB ao longo dos anos (ou seja, pelo período antevisto como 

o ciclo de vida dessa capacidade), de acordo com a DMT. 

Tal análise é de ordem logística no nível operacional, portanto foge um 

pouco ao escopo desta pesquisa científica, a qual busca verificar as 

necessidades de adequação do RC Mec e Esqd C Mec no nível tático, dentro 

dos campos de instrução militar e reorganização do pessoal, a fim de atender – 

da melhor maneira possível – as demandas das ações humanitárias e suas 

operações. 
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3.1.3 O EMPREGO DA CAVALARIA MECANIZADA 

 

 

Neste momento da pesquisa, restringe-se o estudo dos produtos 

doutrinários para uma análise do emprego da arma de cavalaria, valendo-se do 

manual específico que trata do assunto em pauta. 

O manual C 2-20 Regimento de Cavalaria Mecanizado (2002) aponta uma 

grande capacidade de emprego nas diversas operações, principalmente no 

combate moderno; dando grande ênfase as operações de Reconhecimento 

(Rec) e Segurança (Seg), tanto nas operações ofensivas, quanto defensivas. 

Aponta, para fins de planejamento e emprego operacional, que se trata de uma 

tropa blindada leve, a qual tem suas frações – os Esqd C Mec – maior aptidão 

para missões de aproveitamento do êxito e de perseguição, em função do 

material de que dispõe. Não há qualquer menção às ações e operações 

humanitárias, as quais viriam a ser definidas pelo Exército Brasileiro apenas em 

2009, no C 20-1 Glossário de Termos e Expressões para uso no Exército (2009): 

 

 
OPERAÇÃO HUMANITÁRIA- Operação realizada para reduzir os 

efeitos de desastres naturais ou acidentes provocados pelo homem, 

que representem séria ameaça à vida ou resultem em extenso dano ou 

perda de propriedade, e para prestar assistência cívico-social. 

 

Tal fato, traz à tona um dos fatores definidores problema dessa pesquisa: 

estará faltando à tropa, em maior ou menor grau, instrução específica e produtos 

doutrinários que regulem o emprego dos Esqd C Mec e RC Mec em Operações 

Humanitárias? 

Ao consultar o manual de campanha que regula o emprego dos Esqd C 

Mec, o C 2-36 Esquadrão de Cavalaria de 1982, não há, da mesma forma, 

qualquer menção à realização de operações humanitárias. Tal fato parece óbvio, 

haja vista que o conceito de Ação Humanitária e de Operação Humanitária só foi 

incluído no arcabouço formal do EB em 1999. No entanto, não há qualquer 

menção a tipo de operação que remonte (mesmo que remotamente) às ações 

humanitárias.  

No manual C 2-36 Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (1982), são 

elencadas como características da tropa de Cavalaria Mecanizada a mobilidade, 
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a potência de fogo, a proteção blindada, a ação de choque, o sistema de 

comunicações amplo e flexível e a flexibilidade. Todas as características que 

permitem a tropa ser apta a realizar diversos tipos de reconhecimento, são 

também as características essenciais à condução de ações e operações 

humanitárias, haja vista a necessidade de grande mobilidade, de comunicações 

amplas, de flexibilidade e, por vezes, à necessidade de proteção blindada. 

Já o manual C 2-1 Emprego da Cavalaria (1999) ao abordar a concepção 

do emprego da Cavalaria em geral, cita como principal participação da tropa C 

Mec a atuação antes do combate, da seguinte forma:  

 

 
a. No início das operações, a Cavalaria é empregada à frente das 

demais forças terrestres como elemento de segurança. Nessa 

oportunidade, concorre para a busca de informações sobre o inimigo e 

a área de operações e para a cobertura da concentração. Além disso, 
retarda o inimigo, realiza destruições e dificulta a sua concentração.  

b. Para executar tais missões, a Cavalaria manobra utilizando os 

espaços livres existentes na frente das primeiras forças postas em 

ação pelo inimigo e, aproveitando os intervalos que essas possam 

apresentar, opera atrás de suas linhas.  

c. No desempenho das missões de reconhecimento e segurança, as 

unidades e grandes unidades de Cavalaria trabalham em intima ligação 

com a Força Aérea (F Ae) e a Aviação do Exército (Av Ex). (BRASIL, 
1999, p. 2-24.)  

 

Toma-se por evidente que a as operações abarcadas no manual não 

contemplam as operações humanitárias, já definidas nessa pesquisa. O 

aumento do espectro de possibilidades que o cenário atual exigiu da arma de 

cavalaria, não foi trazido aos manuais brasileiros, até o presente momento. 

 

 

3.1.4  CARACTERÍSTICAS DAS OPERAÇÕES 
 

 

O manual de campanha EB70-MC-10.223 “Operações”, do ano de 2017, traz 

a mais recente conceituação sobre estado de paz que os produtos doutrinários 

brasileiros possuem, apontando que o estado de paz representa a ausência de lutas 

ou graves perturbações, sejam internas, sejam as que envolvam as relações 
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internacionais. Observa-se, portanto, que o manual de operações identifica a 

necessidade de resolução de graves perturbações à ordem. 

As ações humanitárias são os caminhos pelos quais a obtenção da paz 

desejada torna-se possível.  

De acordo com o manual da DMT (2015, p. 4-1), o espectro dos conflitos é 

representado por uma escala (figura 7) onde se visualizam os graus de violência 

politicamente motivada: “O espectro dos conflitos varia do estado de paz até o 

conflito armado (estado de guerra), passando pela crise. As capacidades do 

oponente influenciam na mudança e gravidade das situações” (BRASIL, 2017, 

p. 2-17). 

 

 
Figura 7 - O espectro dos conflitos 

Fonte: Brasil (2017, p. 2-17) 

 

 

É de maneira paralela às operações de cooperação e coordenação de 

agências; quer seja em guerra, quer seja em não guerra, que as ações 

humanitárias geralmente ocorrem. 

No manual EB 70-MC-10.221 CIMIC (2017), o qual versa sobre a 

Cooperação Civil-Militar (CIMIC), o conceito do amplo espectro das operações 

também é explorado. Na figura 8 é possível observar a relação da intensidade 

das ações de CIMIC e espectro das operações militares. 
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Figura 8 - Intensidade dos CIMIC no espectro das operações militares. 
Fonte: BRASIL, 2017b. 

 

 

Observa-se na imagem retirada do manual supracitado, que há uma 

percepção do escalonamento direto entre a intensidade das ações de CIMIC e 

espectro das operações militares. Após uma rápida análise, fica patente que há 

uma distinção entre os seguintes conceitos: “apoio em catástrofes”, “apoio às 

autoridades civis”, “operações humanitárias”, dentre outros. 

No inicio desta pesquisa científica, foram conceituadas as ações e 

operações humanitárias, de acordo com os manuais do exército brasileiro. 

Dentro do arcabouço de pesquisa do EB o apoio em catástrofes, o apoio às 

autoridades civis está dentro de um conceito amplo de ação humanitária. As 

ações humanitárias são desenvolvidas após inúmeras operações humanitárias 

que, por sua vez, possuem objetivos orientados com o Estado Final Desejado de 

um esforço militar. 

Outro momento do amplo espectro dos conflitos no qual as Ações 

Humanitárias são recorrentes é em operações de pacificação e apoio aos órgãos 

governamentais. O manual de DMT (2014), na situação de não guerra trazia as 

operações de pacificação e de apoio à órgãos não governamentais (BRASIL, 

2014, p. 1-2). 
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As operações de cooperação e coordenação com agências são 
aquelas que normalmente ocorrem nas situações de não guerra, nas 
quais o emprego do poder militar é usado no âmbito interno e externo, 
não envolvendo o combate propriamente dito, exceto em 
circunstâncias especiais. São elas: 
a) garantia dos poderes constitucionais; 
b) garantia da lei e da ordem; 
c) atribuições subsidiárias; 
d) prevenção e combate ao terrorismo; 
e) sob a égide de organismos internacionais; 
f) em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e 
g) outras operações em situação de não guerra.  
(BRASIL, 2017b, p. 3-15). 
 

  

É justo afirmar que os conceitos das operações típicas de não guerra, 

discutidos anteriormente, são o mais perto que a produção doutrinária da Força 

Terrestre chegou de discutir ações humanitárias. Fica claro, porém, que é 

insuficiente, pois não trata de TTP, escalões de emprego, e das funções de 

combate necessárias ao cumprimento das missões humanitárias. 

 

3.1.4.1 Operações básicas 

 

O manual EB 70-10-MC-10.223 Operações (2017) conceitua as operações 

básicas e complementares.  

A definição dada para as operações básicas é a de operações que, por si 

mesmas, podem atingir os objetivos determinados por uma autoridade militar ou 

civil, em situação de guerra ou em situação de não guerra.  

As operações básicas são as operações clássicas de combate e as de 

cooperação com agências:  

 
a) situação de guerra: 
 - ofensiva; e - defensiva.  
b) situação de não guerra:  
- de cooperação e coordenação com agências. [grifo do autor] 
(BRASIL, 2017b, p. 2-9) 
 
 

Dentre as operações descritas, somente a “de cooperação e coordenação 

com agências” poderia se aproximar a definir as operações humanitárias e, 

portanto, merece ser analisada. 
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O mesmo compêndio sobre operações7, define da seguinte maneira o tipo 

de operação que, por hora, é analisado:  
 
 
As operações de cooperação e coordenação com agências são 
executadas precipuamente em situações de não guerra, mas podem 
ser desencadeadas em situações de guerra, simultaneamente com as 
operações ofensiva e defensiva. 
(BRASIL, 2017b, p. 2-10) 

 
 

Apesar de confirmar o já discutido sobre esse tipo de operação não ocorrer 

apenas em situação de não guerra, tal definição é pouco útil no objetivo de 

aprofundar o conhecimento e tentar encontrar no arcabouço doutrinário algum 

subsídio aos comandantes de tropas de cavalaria mecanizadas empregados em 

ações humanitárias. 

Ao recorrer ao verbo que trata sobre Operações em Ambiente 

Interagências, o manual EB20-MC-10.201 (2013), é possível encontrar a 

conceituação mais próxima das operações de cooperação e coordenação com 

agências ao estudo dessa pesquisa científica. Trata-se das operações da força 

terrestre no ambiente interagências. No primeiro – de apenas dois – trecho que 

trata sobre ações humanitárias, extrai-se o que segue: 

 
As operações no amplo espectro dos conflitos incluem desde a defesa 
da soberania e da integridade do patrimônio nacional a ações 
subsidiárias de apoio às políticas governamentais, passando pelas 
ações de cunho humanitário e de atendimento a emergências e 
catástrofes, pelo apoio no restabelecimento de infraestruturas básicas 
e de governança, o atendimento a compromissos internacionais e a 
atuação contra delitos transnacionais e ambientais. [grifo do autor] 
(BRASIL. 2013, p. 4-1) 
 
 

Em mais uma consulta, há apenas uma breve citação sobre ação 

humanitária: 
Nas Operações no Amplo Espectro, no desempenho de suas 
atividades de interesse ou tarefas específicas necessárias em prol da 
população local, com possível envolvimento de agências civis de 
órgãos nacionais, internacionais e interestatais, cuja presença 
testemunha e proporciona legitimidade às ações militares. Essas 
ações, desde a ajuda humanitária àquelas voltadas à pacificação e 
reconstrução local, estarão sendo desenvolvidas em ambiente 
interagências.  
(BRASIL. 2013, p. 4-2) 
 

 
7 ______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado-Maior do Exército. EB70-MC-10.223: 
operações. Brasília, DF, ed. 5, 2017. 
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Mais uma manifesta importância dada pela organização da força terrestre 

às ações humanitárias. No entanto, não há (tal qual já visto) qualquer menção 

às operações humanitárias dentre as operações básicas previstas no manual de 

operações. 

Ainda que o RC Mec e seus Esqd participem de operações humanitárias 

executando missões clássicas do emprego da arma de cavalaria, tais como 

segurança e reconhecimento, para toda a infinita gama de possibilidades de 

emprego que possa surgir, há um hiato muito grande de material de consulta e 

que regule o emprego das tropas mecanizadas nesse tipo de operação. É um 

claro paradoxo: tantos manuais de campanha e de fundamentos reforçando a 

importância da existência de ações humanitárias e nenhum manual de 

procedimentos tratando sobre o emprego de tropas. 

A deficiência cresce uma vez que o número de operações humanitárias 

tende a crescer mais e mais. 

 

3.1.4.2 Operações complementares 

 

Seguindo a pesquisa no manual EB 70-10-MC-10.223 Operações (2017); 

desta vez, sobre as operações complementares, extrai-se o seguinte conceito: 

 
São operações que se destinam a ampliar, aperfeiçoar e/ou 
complementar as operações básicas, a fim de maximizar a aplicação 
dos elementos do poder de combate terrestre. Abrangem, também, 
operações que, por sua natureza, características e condições em que 
são conduzidas, exigem especificidades quanto ao seu 
planejamento, preparação e condução, particularmente, 
relacionadas às táticas, técnicas e procedimentos (TTP) ou aos 
meios (pessoal e material) empregados. [grifo do autor]. 
(BRASIL, 2017, p. 2-10). 
 
 

Momento importante da pesquisa, pois reforça a especificidade, 

principalmente no que tange às TTP e ao pessoal empregado nesse tipo de 

operação. Tais fatores, tão difíceis – para não afirmar, prematuramente, que são 

inexistentes – de serem encontrados nos manuais em vigor no EB. 

Em mais uma tentativa de encontrar no arcabouço doutrinário conceitos 

que auxiliem no emprego das tropas mecanizadas em ações humanitárias, cabe 

a análise das operações complementares. 
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O manual de operações8 elenca as operações complementares, em seu 

capítulo quarto. Das dezessete operações listadas no referido manual, apenas 

duas aproximam-se dos conceitos de ações humanitárias: 

 
Incluem as seguintes operações:  
a) aeromóvel;  
b) aeroterrestre;  
c) de segurança;  
d) contra forças irregulares;  
e) de dissimulação;  
f) de informação;  
g) especiais;  
h) de busca, combate e salvamento; [grifo do autor] 
i) de evacuação de não combatentes; [grifo do autor] 
j) de junção;  
k) de interdição;  
l) de transposição de curso de água;  
m) anfíbia;  
n) ribeirinha;  
o) contra desembarque anfíbio;  
p) de abertura de brecha; e  
q) em área edificada. 
(BRASIL, 2017b, p. 4-1) 
 
 

 

O conceito de operação de busca e salvamento é encontrado no mesmo 

manual:  
A operação de busca, combate e salvamento (BCS) consiste no 
emprego de todos os meios disponíveis a fim de localizar e socorrer 
aeronaves abatidas ou acidentadas, navios, materiais e instalações 
diversas, avariadas ou sinistradas, no mar ou em terra e, também, 
socorrer suas tripulações ou pessoas em perigo. 
As tropas mais aptas para a condução de operações de BCS são a 
Aviação do Exército e as tropas de operações especiais. As ações são 
conduzidas em terra ou massa de água, o que pode exigir a utilização 
de especialistas. 
(BRASIL, 2017b, p. 4-6; 4-7) 
 

 

De maneira bastante clara, a doutrina aponta que esta operação deve ser 

conduzida por tropas de natureza diferente da tropa considerada nesta pesquisa, 

por este motivo não será alvo de estudo. 

No que diz respeito à operação de evacuação de não combatentes, fica 

definido: 

 

 
8 ______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado-Maior do Exército. EB70-MC-10.223: 
operações. Brasília, DF, ed. 5, 2017. 
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Operação conduzida pelo MD, por solicitação do MRE, para evacuação 
de não combatentes, preferencialmente brasileiros, impossibilitados de 
prover adequadamente sua autodefesa, fora do território nacional, de 
seus locais no país anfitrião para um local de destino seguro (LDS). 
A operação de evacuação de não combatentes (Op Ev N Cmb) é 
decorrente de situações de crise no país anfitrião, as quais podem ter 
consequências nas áreas humanitárias, militares ou políticas, como 
nos casos de conflitos regionais, instabilidade interna, catástrofes 
causadas por fenômenos naturais ou acidentes de grandes proporções 
ambientais. 
(BRASIL, 2017b, p 2-7) 
 
 
 

Em entrevista com o Cap Luis Umberto Rodrigues Filho, antigo integrante 

do 12º Esqd C Mec e participante da Operação Acolhida (enquadrado no EM da 

SU), o mesmo afirma que o conceito se aproxima bastante da operação que 

ocorre em Roraima e alvo de estudo nesta dissertação de mestrado. 

Conclui-se que apenas em uma das operações complementares há a 

descrição dos elementos característicos às operações humanitárias; ao passo 

que o Exército Brasileiro está conduzindo uma série de operações e ações 

humanitárias, possuindo, inclusive, uma Força Humanitária. Ainda, é correto 

afirmar que o material teórico afirma que este tipo de operação requer TTP, 

pessoal e material específico ao passo que não há nos manuais de emprego e 

de procedimentos da arma de cavalaria qualquer menção às TTP, instrução e 

material. 

 

 

3.2 CONCEITOS CONSOLIDADOS EM EXÉRCITOS E INSTITUIÇÕES 

ESTRANGEIRAS 

 

 A carência de literatura militar brasileira, faz com cresça de importância a 

consulta aos materiais de outros exércitos, bem como instituições 

internacionalmente consagradas. 

O manual do Exército dos Estados Unidos FM 100-23-1 Multiservice 

Procedure For Humanitarian Assistance Operations (2004) é o manual para 

todas as Armas, quadros e serviços, o qual rege a condução das operações e 

ações humanitárias americanas. Este documento aponta que a condução de 

ajuda humanitária é comum a condução de qualquer operação militar no cenário 

atual. Não há, de acordo com o manual americano, operação sem a condução 
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de ajuda humanitária decorrente dos efeitos colaterais do combate, uma vez que 

os combates ocorrem próximos às concentrações populacionais. 

A pesquisadora Julia Brooks escreveu em sua obra “Tensions in Civil-

Military Engangement in Complex Emergencies” (Tensões no Envolvimento 

Cívico-Militar em Emergências Complexas), no ano de 2017, para a 

Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, que: 

 
Envolvimento militar em operações humanitárias não é nada novo – 
quer seja na forma de resposta militar a desastres naturais, ou 
respondendo a uma nação afetada – está ficando cada vez mais 
comum devido a frequência crescente e a escala de desastres naturais 
e a complexidade de emergências em vários pontos do globo. 
(BROOKS, 2017, tradução nossa). 
 
 

Observa-se, portanto, que não é assunto novo, tampouco incomum a 

utilização de tropas em outros países, bem como não é uma característica 

apenas brasileira. 

Em um nível tático as tropas são geralmente utilizadas em missões de 

organização e segurança de campos de refugiados, providenciar suporte aéreo, 

levar evacuados até o campo de refugiados, reconhecer e prover informações 

críticas em tempo real, montar e mobiliar um sistema de distribuição logístico, 

providenciar transporte e supervisionar a distribuição de comida e água, montar 

e escoltar comboios e garantia da mobilidade, além da missão fundamental de 

prover a segurança de todo o aparato de segurança necessário às ações 

humanitárias, de acordo com o FM 100-23-1 (EUA, 2004). Neste contexto as 

tropas de cavalaria mecanizadas encontram-se mais aptas a realizar as ações 

de segurança, escolta e reconhecimento necessárias à obtenção de informações 

pertinentes ao processo decisório da missão. 

O Plan para Mejorar la Orientacion y Asseoria de la JID al Sistema 

Interamericano em casos de Desastres (Plano para melhorar a Orietanção e 

Assessoria da Junta Interamericana de Defesa ao Sistema Interamericano em 

caso de Desastres), do ano de 2012 é um documento da Junta Interamericana 

de Defesa (JID) para prevenção de desastres, o qual prevê a utilização de tropas 

de alta mobilidade prontas, adaptadas e aptas à condução de ações 

humanitárias em todo o território nacional. É neste contexto que se insere o 

modelo brasileiro. As tropas C Mec estão presentes em praticamente todo o 

território nacional, possuem grande mobilidade e capacidade de rápida 

mobilização. 
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3.2.1 Doutrina do exército dos Estados Unidos da América para emprego 
em ações humanitárias 

 
 Como já explorado, o exército americano possui um vasto acervo de 

produtos doutrinários sobre o assunto sobre o qual se debruça esta pesquisa. 

Tal fato se dá por dois motivos fundamentais: a grande estrutura vocacionada ao 

ensino e produção de produtos doutrinários da qual as forças armadas 

americanas dispõem, e; o elevado número de vezes em que as forças armadas 

dos EUA foram empregadas em ações humanitárias – quer seja em um contexto 

de combate; quer seja em um contexto clássico de paz. 

No manual de campanha FM 100-23 Peace Operations (1994)9, em sua 

pagina 05, a assistência humanitária é definida como uma atividade de 

imposição da paz. Tal fato já apresenta a ótica norte-americana sobre a não 

dissociação das operações de combate e da assistência humanitária, em total 

consonância com os produtos doutrinários brasileiros. 

No manual FM 100-23-1 (1994), que trata sobre os procedimentos para as 

armas combinadas em operações humanitárias, diversos outros conceitos são 

explorados. 

 

Talvez, o conceito que deva ser primordialmente analisado é o próprio 

conceito de ajuda humanitária: 

 
Ajuda Humanitária é o conjunto de programas conduzidos para mitigar 
ou eliminar os resultados de um ameaças naturais ou causadas pelo 
homem, bem como de situações endêmicas, tais como: moléstia ao 
homem, doenças, fome, ou privações que possam representar uma 
série ameaça à vida ou grande dano à propriedade. A Ajuda 
Humanitária provida pelas Forças Armadas americanas é limitada 
em alcance e duração e é realizada para suplementar ou 
complementar os esforços das autoridades civis da nação anfitriã, 
sobre a qual repousa a responsabilidade de prover a Ajuda 
Humanitária. [grifo do autor] 
(EUA, 1994a, p. 2)10 
 
 

 As FFAA americanas possuem uma clara orientação que suas tropas não 

devem ter um papel de protagonismo nas ações humanitárias, como pode ser 

observado. Outro dado relevante é a caracterização que suas forças de combate 

 
9 Operações de Paz em tradução do autor. 
10 tradução do autor. 
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não devem ser empregadas em tempo indeterminado em ações de ajuda 

humanitárias. 

 No mesmo manual é definido o conceito de operações militares, que difere 

um pouco do conceito do EB: 

  
O propósito chefe da condução de operações humanitárias é prover 
um ambiente seguro para a ajuda humanitária poder desempenhar o 
seu papel. Assim sendo, missões de ajuda humanitária desenvolvidas 
por militares americanos podem apresentar multifacetamento e 
abranger uma vasta gama de tarefas. Em todos os casos, os requisitos 
operacionais exigidos de cada soldado serão orientados pela situação. 
Ajuda Humanitária pode abranger tanto programas reativos – como 
ajuda ao desastre – como programas proativos – como assistência civil 
e suporte civil.11 
 

Observa-se que um dos exércitos mais experimentados em combate no 

mundo adota um panorama que baseia suas ações em tarefas e requisitos 

operacionais, pois o complexo ambiente das operações humanitárias pode se 

apresentar de infinitas maneiras e em local impreciso. O que exige que todo 

soldado e seja possuidor de capacidades que garantam à própria força a 

capacidade de oferecer uma resposta humanitária. 

No mesmo manual é dada relevância ao fato que as operações 

humanitárias são geralmente conduzidas concomitantemente com outros tipos 

de operações militares e raramente serão operações isolados no tempo e espaço 

e no teatro de operações (EUA, 1994a, p. 6). Este compêndio de conhecimentos 

elenca alguns tipos de operações humanitárias comuns às operações militares: 
 
- prover comida, água potável, abrigo, transporte e suporte de 
engenharia à população local. 
- apoiar a entrega de ajuda humanitária, em especial às comunidades 
isoladas. 
- prover tratamento de emergência e programas de assistência médica 
para a prevenção de doenças. 
- prover extração e evacuação de feridos, doentes e civis molestados. 
(EUA, 1994a, p. 8). 
 
 

A doutrina norte-americana crê na formação de uma Força-Tarefa (FT) para 

a condução de operações humanitárias. De acordo, com o manual FM 100-23-1 

a criação de forças tarefas temporárias traz a flexibilidade necessária à condução 

de uma operação humanitária bem-sucedida, bem como garante o comando e 

controle vocacionado para uma operação não convencional. De acordo com este 

 
11 tradução do autor. 
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manual, em sua página 122, além dos benefícios supracitados, há a 

possibilidade de adoção de novas capacidades à tropa, tais como um eventual 

apoio de Defesa Química Biológica e Nucelar (DQBN) ou um apoio suplementar 

de meios de saúde, dentre outros. 

A doutrina daquele país também conceitua o ambiente operacional no qual 

a tropa atuará. 
Forças americanas envolvidas em operações desta natureza podem 
não encontrar exércitos profissionais, ou mesmo grupos organizados, 
respondendo a uma cadeia de comando. Ao invés disso, podem ter 
que lidar com grupos organizados sem limites claros de atuação: tais 
como forças irregulares, terroristas ou outros segmentos perturbadores 
como forças predominantes. Tais elementos tentarão capitalizar sua 
atuação usando como arma um descrédito e desestabilização das 
forças junto à população. Organizações criminosas também podem 
estar envolvidas. 
(EUA, 1994a, p. V). 
 

 

Tal colocação é fundamental no momento social em que o Brasil se 

encontra, uma vez que o Brasil tem empregado suas tropas em um ambiente 

operacional de definição semelhante. É oportuna a análise deste conceito, já que 

o EB tem participado ativamente em operações humanitárias, dentro de um 

contexto de apoio aos órgãos governamentais, em ambientes com presença de 

grupos armados ligados ao crime organizado. Pode-se tomar como exemplo as 

operações de ajuda aos desabrigados pelos deslizamentos de terra que 

ocorreram durante a Intervenção de Segurança Pública no Estado do Rio de 

Janeiro. 

Ainda a partir dos produtos doutrinários das forças armadas americanas, é 

possível encontrar o que o Departamento de Defesa daquele país chama de 

“modelo clássico de operação militar na Ajuda Humanitária”; tal definição está 

em um manual do Departamento da Defesa dos Estados Unidos (produto 

doutrinário semelhante aos manuais aprovados e expedidos pelo Ministério de 

Estado da Defesa do Brasil) – DODOA008159, de 28 de dezembro de 2014: 

 
Forças militares participaram de inúmeras operações de ajuda 
humanitária ao redor do globo nos últimos anos. Muitas missões de 
ajuda humanitária podem ser desencadeadas no início dos 
desdobramentos. No entanto, em outros casos forças hostis podem 
interferir nas missões humanitárias. Operações podem ser lançadas 
para proteger aqueles que estão provendo o suporte humanitário ou os 
suprimentos alocados à ajuda. Forças de Ajuda Humanitária devem 
estar equipadas com sistemas de armas apropriados a estas missões. 
Tais situações podem requerer o estabelecimento de pontos fortes, os 
quais muitas vezes incluem terminais aéreos ou marítimos, rotas 
protegidas ou corredores de transporte de suprimentos e, ainda, locais 
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seguros para a entrega final dos suprimentos aos necessitados. Se a 
entrega dos suprimentos for negada por forças oponentes, forças de 
combate e forças de segurança serão necessárias para conduzir tais 
operações. 
 
 

Mais uma vez o país cujas forças armadas figuram entre as mais 

experimentadas em combate no mundo propõe, em seu acervo doutrinário, uma 

forma de emprego de operações humanitárias em um contexto de ações 

humanitárias. É importante entender a preocupação de não subempregar 

capacidades tão caras à nação como as Forças Armadas; bem como, entender 

os riscos da decisão de empregar uma força treinada e vocacionada ao emprego 

da violência legitima12 com o fim de destruir e neutralizar um inimigo claro e bem 

definido – pois está é, primordialmente, a função de uma força armada, a partir 

das quais desdobra-se um infinito de capacidades que podem ser úteis. 

O estabelecimento de Zonas Protegidas é, para o exército dos Estados 

Unidos da América, parte fundamental para a solução de conflitos militares em 

áreas com presença de civis (EUA, 2004b). Na Figura 9, pode-se ver um soldado 

americano em operação para estabelecimento de Zona Protegida. 

 

 
Figura 9 - Soldado americano na Zona Protegida Zakho, durante a 

operação “Iraq Freedom”. 
Fonte: EUA, 2004b, p. 16. 

 

12 HUNTINGTON, Samuel P. O Soldado e o Estado: Teoria e Politica das relações civis 
e militares. Tradução de José Lívio Dantas. Biblioteca do Exercito – Editora Rio de 
Janeiro, 1996.  
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É bastante claro que os conflitos atuais estão ocorrendo no entorno de 

centros urbanos e no seu interior (SCALES, 2005), tal fato leva à conclusão que 

os conflitos atuais possuem uma característica comum de causar grandes 

traumas à população do local no qual o combate ocorre. Diante deste cenário 

imposto, os doutrinadores militares norte-americanos passaram a avaliar como 

tarefa fundamental às operações militares a criação de Zonas Protegidas, a fim 

de mitigar os problemas causados pela presença de tropa e de seus meios de 

combate nos centros urbanos. 

A criação destes locais de proteção à população civil acarreta uma série de 

operações humanitárias, dentro de um quadro tático de ações humanitárias, tais 

como: criação de corredores de evacuados, criação de pontos fortes aos agentes 

de ajuda humanitária, proteção de comboios de suprimentos, segurança de 

aeródromos, segurança de sítios de evacuados, controle de áreas próximas às 

Zonas Protegidas, operações de informação, operações de inteligência, dentre 

outras. 

Observa-se, que o conceito de Zonas Protegidas trouxe a certeza da 

condução de operações humanitárias em toda operação de combate, com 

presença de civis, na qual as FFAA norte-americanas tomem parte. Talvez, este 

seja um dos diversos motivos para a crescente produção de produtos de defesa 

no Departamento de Defesa americano, bem como em suas forças singulares. 

 

3.2.1.1 Conclusão parcial 

 

Os Estados Unidos da América possuem um dos exércitos mais 

experimentados em combate no mundo. Tanto este exército, quanto seus órgãos 

estratégicos passaram a desprender muita energia no estudo e na padronização 

das operações humanitárias. 

As forças supracitadas foram muito exigidas, nos últimos anos, no que 

tange sua capacidade de conduzir operações humanitárias, no desenrolar das 

operações de combate regulares – bem como o oposto, a condução de 

operações de combate durante uma operação humanitária – este fator imposto 

fez com que algumas lições fossem absorvidas e convertidas em formas de 

emprego padronizadas e normatizadas às tropas. 

Com base na literatura surgida da situação descrita, fica claro que as FFAA 

americanas creem que toda tropa deve ser capaz de ser empregada – com maior 
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ou menor vocação – em operações humanitárias. Seus produtos doutrinários 

apontam que as capacidades exigidas são infinitas e cada missão apresentará 

mudanças, cabendo aos chefes militares empregarem a sua tropa e resolver os 

problemas militares de acordo com as características dos seus subordinados e 

meios disponíveis. 

Fica claro, também, que aquele país não vê o protagonismo de suas tropas 

em operações humanitárias; pelo contrário, acredita que sua participação deva 

ser dada como força de segurança, como aumento da capacidade logística dos 

agentes civis e que sua participação deve ter tempo limitado e objetivos militares 

claros e bem definidos. 

A definição do ambiente operacional que os manuais americanos trazem é 

extremamente oportuna, pois traz a participação de um componente difuso e 

difícil de ser definido: os grupos armados sem farda (muitas vezes ligados ao 

crime organizado), os quais muitas vezes tentam impedir a condução de 

operações militares, a fim de impedir que a população assistida pelas ações 

humanitárias passe a cooperar com as forças que as conduzem. 

Estes ensinamentos não foram escolhidos em vão. Todos eles têm imensa 

relevância ao modelo de emprego da tropa brasileira e merecem 

contextualização. 

Nos últimos anos, todos os Comandos Militares de Área foram empregados 

em operações humanitárias; quer seja em operações como a Operação Acolhida 

(na qual a tropa têm um papel claro de apoio aos evacuados transfronteiriços 

que fogem da Venezuela), quer seja em operações de apoio aos órgão 

governamentais como a Operação Arcanjo (na qual a tropa foi empregada para 

garantir a atuação dos órgãos de segurança pública estatais e se viu diante de 

crises como desabamentos, falta de água, endemias, etc.). Tal emprego provou 

o que os manuais americanos apontam: toda tropa deve ser capaz de conduzir 

operações humanitárias, de acordo com suas características e produtos de 

defesa à sua disposição e deve ser capaz de adaptar-se rapidamente e com 

grande flexibilidade para sair de uma situação de combate para uma situação 

humanitária. 

Nos insumos desta pesquisa, ficou claro que aquele exército acredita que 

não cabe às forças armadas o papel principal em operações humanitárias, bem 

como sua participação deve ter objetivos militares claros e bem definidos. Talvez 

o Brasil tenha ferido esta crença estadunidense ao empregar tropas 



 

 

78 
indiscriminadamente e sem delimitação temporal; pode-se exemplificar a 

Operação Carro-Pipa13. É evidente que o contexto político-social daquele país 

não se assemelha ao brasileiro, todavia é prudente ter atenção aos riscos de não 

atender tão importante ensinamento da doutrina daquelas FFAA. 

 No que tange à definição do ambiente operacional, o Exército Brasileiro 

tem sido empregado em inúmeros casos nos quais a definição americana é 

precisa: na Operação Acolhida em Roraima, grupos paramilitares venezuelanos 

impediram a entrada de mantimentos brasileiros naquele país e queimaram tais 

estoques e o governo acusou as forças brasileiras, colombianas e norte-

americanas de serem responsáveis por atearem fogo nos suprimentos, como 

pode ser visto na figura 10. 

 

 
Figura 10 - Caminhão com ajuda humanitária queimado na fronteira 

venezuelana 
Fonte: VALOR, publicação do dia 23 de fevereiro de 2019 

 

Durante operações de apoio aos órgãos de segurança pública do Rio de 

Janeiro, nos anos de 2010 e 2011 – as operações Arcanjo – descobriu-se uma 

forma de controle da população pelos grupos armados envolvidos no tráfico de 

 
13 Operação para garantia do acesso à água no sertão nordestino para a população atingida 
pelas secas que ocorre desde dezembro de 2009. 
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drogas: o domínio da distribuição de água. O grupo criminoso chamado 

“Comando Vermelho” detinha, por meio da associação de moradores, o controle 

de uma “adutora clandestina” que era utilizada como uma benfeitoria em prol sob 

comando do crime. Foi estabelecido como um dos objetivos da Força de 

Pacificação a distribuição de água a todas as comunidades. Diante da perda 

desta verdadeira ferramenta de controle, os traficantes passaram a atacar as 

operações de distribuição de água, em um primeiro momento. Como não 

obtiveram o êxito esperado, passaram, então, a utilizar protestos fabricados com 

o intuito de desmoralizar as operações para garantia da distribuição de água. 

O quadro acima exigiu uma leitura apurada dos comandantes, ao 

perceberem que o fracasso em conduzir a operação pelo combate clássico era 

certo. Tal mudança de postura da tropa demandou uma mudança de atitude por 

parte dos traficantes, os quais passaram a promover protestos na esperança que 

a tropa respondesse violenta e indiscriminadamente. Ou seja, quer seja na fase 

inicial, na qual os traficantes obrigaram a tropa a combater; quer seja quando 

tropas foram utilizadas em controles de distúrbios, houve a materialização do 

problema observado pela doutrina americana. Mais uma vez a doutrina dos EUA 

provaram-se atuais e em compasso com as operações militares que ocorrem no 

Brasil. 

 

 

3.2.2 Doutrina do exército da República do Chile para emprego em ações 
humanitárias 

 
A Republica do Chile possui uma realidade extremamente desafiadora. O 

Chile é assolado por alguns desastres naturais em função de sua geografia e da 

física de seu solo. 

 
Inundações, incêndios florestais, erupções vulcânicas e agora um 
potente terremoto seguido de alerta de tsunami. Os chilenos 
enfrentaram durante esse ano todas as tragédias conhecidas em um 
país com uma geografia louca e pessoas acostumadas a se reerguer. 
(Jornal Zero Hora, Porto Alegre, edição de 17 de setembro de 2015, p. 
18). 

 

 

Tal situação obrigou aquele país a desenvolver uma capacidade de 

resposta aos desastres extremamente eficaz. Existem diversas instituições 
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vocacionadas ao atendimento aos desastres naturais; não é diferente no seu 

Exército. 

A busca constante pela capacidade de atuar em desastres naturais tornou 

o Exército Chile uma referencia no que diz respeito à ajuda humanitária, uma vez 

que muitas das capacidades para o emprego no ambiente de desastre natural 

são semelhantes às necessárias em ações humanitárias. 

O Exército chileno criou, então a Unidad Militar de Emergencias14. Esta 

unidade com valor de uma Brigada é a força-tarefa permanente criada no Chile 

para responder às demandas do estado para um aporte militar diante de 

catástrofes. Está unidade é responsável, também, por cooperar com a División 

Doctrina15 no que diz respeito às novas doutrinas de emprego do exército chileno. 

As FFAA do Chile dispõem de 3500 militares das Forças Armadas em sua 

brigada especializada em catástrofes, sendo 3063 do exército. O impressionante 

número obriga este país a contar com uma doutrina atualizada e eficaz no 

emprego de tropas em operações em catástrofes. O ensino e estudo chileno se 

dá mais por meio do seu sistema de lições aprendidas do que na emissão de 

manuais. Nesta pesquisa, as duas ferramentas serão utilizadas, a fim de criar 

um panorama de comparação entre o contexto de emprego de tropas brasileiras 

em ações humanitárias e o emprego do exército do Chile em catástrofes. 

 O exército do Chile adota forças-tarefas para a solução de problemas 

militares de ordem humanitária (organograma 5). Tal metodologia garante a 

flexibilidade necessária para o cumprimento da missão que se apresente. 

 

 
14 Unidade Militar de Emergências, em tradução do autor. 

15 Divisão de Doutrina – órgão responsável pelo estudo doutrinário, pela aprovação e pela 
difusão de produtos doutrinários do exército chileno. 
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Organograma 5 - exemplo de força-tarefa temporária prevista para emprego em 
terremotos no Chile 
Fonte: CHILE, 2017a, p. 10. 
 
 

Ao contrário das doutrinas norte-americana e brasileira, o exército do Chile 

não utiliza tropas regulares de combate em operações humanitárias, tal fato se 

dá pelo grande efetivo de tropas de ajuda humanitária que aquele país dispõe. 

O fato de as FFAA chilenas disporem de tropas em todo território nacional – com 

mobilidade estratégica garantida – faz com que as tropas de combate possam 

dedicar-se inteiramente às ações clássicas de combate. O fato de o território 

chileno ser consideravelmente menor do que os países analisados no escopo 

desta pesquisa também deve ser levado em conta; ainda mais quando o exército 

americano prevê sua atuação em qualquer ponto do globo. 
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Na própria lei de criação da Unididade Militar de Emergências chilena, 

pode-se encontrar a previsão de emprego em todo o território daquele país. 
 
 
A unidade militar de emergências é uma força conjunta, organizada 
com caráter permanente, que têm como missão a intervenção em 
qualquer lugar do território nacional para contribuir com a segurança, o 
bem-estar de seus cidadãos. [tradução do autor] 
(CHILE, 2005, p. 4) 
 

 

As tarefas a serem desempenhadas por cada força-tarefa sempre serão 

distintas e se apresentam das mais variadas formas, todavia são sempre 

balizadas por um caráter de segurança, estabilidade e alívio às mazelas. 

As tarefas específicas para uma força-tarefa que atuou no terremoto nas 

cidades de Arica e Iquique, em abril de 2014, foram as seguintes, por exemplo: 

 
1. Abastecimento e distribuição de água. 
2. Serviço de saúde (2 postos de emergência médica 

especializada).  
3. Abastecimento e distribuição de pacotes de ajuda familiar 

(mantimentos). 
4. Demolição de obstáculos, remoção de escombros e limpeza 

de terrenos. 
5. Construção e adequação de moradias de emergência. 
6. Transporte e distribuição de contêineres de “banheiros 

químicos” e “duchas”.  
7. Coordenação para o reestabelecimento dos serviços básicos. 
8. Segurança e proteção à população civil para evitar saques. 

[tradução e grifos do autor]  
(CHILE, 2017a, p. 10) 
 

 Já no caso do emprego para o grande incêndio na cidade de Valparaíso, 

em abril de 2014, foram adotadas as seguintes tarefas: 

 

 
1. A segurança da população no interior da área atingida. 
2. Reconhecimento das localidades e das zonas atingidas. 
3. Apoio humanitário. 
4. Vigilância e proteção. 
5. Apoio às tarefas de distribuição de água, alimentos e abrigos. 
6. Criação de alojamentos. 
7. Avaliação de danos. 
8. Resgate de Pessoas. 
9. Tarefas de desobstrução de vias. 
10. Remoção de escombros. 
11. Restauração ou criação de pontes e purificação de água. 
12. Transporte de pessoal e material solicitado por 

autoridades competentes. 
13. Apoio a eventuais evacuações medicas e aero médicas. 
14. Atendimento médico, sanitário e veterinário 
15. Tarefas de reconstrução posteriores a emergência. 
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16. Combate aos incêndios florestais conforme as capacidades 

disponíveis. [tradução e grifos do autor] 
(CHILE, 2017b, p. 16)  

 
Foram grifadas algumas tarefas. O motivo dos grifos foi facilitar a análise 

do fato que mesmo a doutrina chilena sendo absolutamente diferente da doutrina 

brasileira – para ações humanitárias – há um paralelo claro entre as missões a 

serem desempenhadas pelas tropas em caso de crise humanitária. O cenário de 

atuação em caso de combate será sempre diferente do cenário de desastre 

natural, no entanto a preocupação com a busca constante por novas informações 

(obtidas pelos seus reconhecimentos), com a segurança da população, com a 

segurança dos militares e civis envolvidos, com a salvaguarda do transporte dos 

materiais e comboios, com a garantia do trabalho seguro dentro dos sítios de 

ajuda humanitária sempre será comum a este tipo de operação. 

Mesmo a República do Chile tendo uma tropa específica para emprego em 

ações humanitárias, o uso de produtos de defesa típicos das operações militares 

de combate é comum, como pode-se observar na figura 11. Este indicador claro 

das possibilidades destas viaturas (concebidas e construídas para operarem em 

terrenos negados e com salvaguarda de sua guarnição) aponta que é adequado 

o uso dos meios militares disponíveis nos RC Mec para a solução de problemas 

militares em ações humanitárias. 
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Figura 11 - emprego de viaturas de reconhecimento de tropas de cavalaria 
mecanizada no terremoto em Iquique, em 2014. 
Fonte: CHILE, 2017b, p. 12 

 

 

A divisão de doutrina chilena possui um sistema de lições aprendidas, 

similar ao SADLA do COTer, e esta ferramenta gera cadernos de lições para 

cada emprego da tropa chilena. 

Em uma das edições destes cadernos, mais especificamente a que trata 

sobre o terremoto em Iquique, uma importante lição sobre as frações táticas de 

nível pelotão e subunidade pode ser extraída: 

 
As missões e tarefas específicas que serão designadas a cada unidade 
subordinada devem ser mantidas a todo tempo em uma determinada 
área da missão; evitando que uma unidade nível pelotão ou OM seja 
desdobrada a cada dia em uma área diferente. Com isso, se 
conseguirá maior eficiência no emprego dos meios e maior efetividade 
no cumprimento das tarefas designadas. [tradução do autor] 
(CHILE, 2014, p. 17)  
 
 

Este ensinamento é relevante, pois uma força armada experiente nesta 

natureza de operações observou uma oportunidade de melhoria, a qual pode ser 

fundamental no emprego das tropas brasileiras em ações humanitárias, pois 

caso fosse decidido pelo emprego de tropas de combate já presentes em 

determinado local do território brasileiro, essa dificuldade seria diminuída, uma 

vez que as tropas que ali estão já são familiarizadas com a região e suas 

particularidades. 

 Durante o terremoto em Iquique e Arica, no ano de 2014, o exército do 

Chile teve mais uma grande lição aprendida: a necessidade de segurança. Como 

boa parte da população pretendia sair da área atingida e os serviços essenciais 

estavam paralisados, houve uma onda de saques a postos de gasolina e 

supermercados na busca de combustíveis e suprimentos para a retirada da 

população civil da área afetada, demandando a presença de tropas para a 

segurança de tais atividades, como demonstram as figuras 12 e 13 abaixo. 
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Figura 12 - Soldado Chileno na segurança de um posto de gasolina, durante a 
operação “HÉROES DEL MORRO”, ocorrida durante o terremoto em Iquique. 
Fonte: CHILE, 2017c, p. 21 
 

 

 
Figura 13 - Militares chilenos fazendo segurança de supermercado durante a 
Operação “HÉROES DEL MORRO”, ocorrida durante o terremoto em Iquique. 
Fonte: CHILE, 2017c, p. 21 

 

As ações humanitárias chilenas seguem outro princípio operativo 

fundamental: o emprego de tropas em reconhecimento para aumentar o 

nível de consciência situacional dos decisores. Na figura 14 há o quadro de 

patrulhas de reconhecimento durante o terremoto em Iquique. 
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Figura 14 - Quadro de patrulhas de reconhecimento durante o terremoto 
em Iquique, em 2014. 
Fonte: CHILE, 2014c, p. 26 
 
 O aproveitamento da expertise, dos meios e do pessoal militar em 

reconhecimentos é útil e coerente, uma vez que em situações desta natureza é 

comum o esgotamento dos meios estatais. Ou seja, provavelmente a Defesa 

Civil e outros órgãos civis estarão sobrecarregados e será de grande valia o 

emprego de unidades militares capacidades e prontas para este tipo de 

operação. 

 
 

3.2.2.1 Conclusão parcial 

 

Embora as Forças Armadas chilenas adotem uma sistemática de ajuda 

humanitária totalmente voltada aos desastres e calamidades – com vocação 

primordialmente para acidentes naturais – diversas lições são retiradas da forma 

de emprego daquele país. 

A utilização de produtos de defesa é amplamente utilizada naquele país, tal 

fato é útil a esta pesquisa, uma vez que questiona a utilização dos Esqd C Mec 

e RC Mec e seus meios orgânicos para a solução de problemas militares dentro 

de um contexto de ação humanitária. 
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Apesar das tarefas específicas das forças-tarefas chilenas serem 

completamente flexíveis e mutáveis, algumas são recorrentes e estão sempre 

presentes, tais como as mais diversas atividades de segurança (tanto de 

instalações, quanto pessoal e material) e de reconhecimento. 

Uma vez que o escopo desta pesquisa são as tropas mecanizadas 

brasileiras, as quais apresentam uma vocação para as operações de segurança 

e reconhecimento, é prudente ver que o emprego chileno comprova a eficácia e 

a necessidade deste tipo de tropas em ações humanitárias. 

 

 

3.3 CASOS DE EMPREGO DA CAVALARIA MECANIZADA EM AÇÕES 

HUMANITÁRIAS 

 

As Ações Humanitárias estão presentes em todo tipo de operações 

militares. Por vezes apresentam-se isoladamente e são a missão principal de 

uma força empregada, tal como a missão da ONU na República Centro Africana; 

por vezes, são parte integrante de uma missão militar – e fator garantidor do 

sucesso militar das operações – como o caso da investida norte-americana no 

Afeganistão na guerra contra o terrorismo internacional. 

É conveniente o estudo de alguns casos relevantes, a fim de trazer à tona 

os problemas militares que a história vivenciou e quais foram as soluções tomada 

à época; desta forma, é possível colher ensinamentos e utilizá-los em uma 

análise apurada da melhor forma de emprego dos RC Mec e seus Esqd C Mec 

em ações humanitárias. 

 

3.3.1 Operação Restore Hope 
 

No ano de 1992 as Organizações Unidas lançaram a Operação PROVIDE 

RELIEF16, a qual tinha como objetivo a garantia do reestabelecimento das rotas 

de alimento para a população civil da Somália (DURANT, 2004). A necessidade 

desta operação se deu pelo fato de as Nações Unidas especularem que haviam 

cerca de 1.3 milhões de refugiados em outros países, em função da guerra civil 

 
16 Fornecer alívio em tradução do autor. 
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causada pelos partidos que tentavam depor o presidente General Mohamed Siad 

Barre (WRITENET, 1995). 

Quando a ajuda humanitária chegou, o governo de Barre passou a tomar 

ajuda humanitária para si e utilizá-la para manter tropas recrutadas nos campos 

de refugiados. Ou seja, era uma política de causar refugiados em massa, pedir 

ajuda para a comunidade internacional e atacar os comboios para conseguir os 

mantimentos necessários à manutenção das tropas. A situação tornou-se 

insustentável com os helicópteros, sítios da ONU e comboios sendo atacados e 

as nações unidas decidiram agravar sua atuação (WRITENET, 1995). 

Os Estados Unidos da América tomaram parte da missão das Nações 

Unidas para ajuda humanitária na Somália chamada UNITAF (United Nation 

International Task Force). O contexto da missão era o fim da guerra civil naquele 

país, cuja particularidade era a utilização da fome como arma de controle da 

população civil por parte dos dois partidos oponentes (DURANT, 2004). 

De acordo com o United States Forces, Somalia After Action Report17, do 

exército dos EUA, foram empregados 1300 fuzileiros navais, mais de 10000 

militares do exército (2 batalhões de infantaria, 1 brigada de aviação, uma 

unidade de artilharia divisionária e mais apoios ao combate), sem mencionar os 

38000 militares dos diversos países que compunham a UNITAF (EUA, 2003). 

 O principal desafio da impressionante tropa era manter o fluxo continuo 

de ajuda humanitária, o qual era palco da rivalidade entre os “senhores da 

guerra” locais – principalmente entre o Gen Muhammed Farah Aideed e do Gen 

Mahdi Mohamed. Em um primeiro momento as tropas lograram êxito e foram 

capazes de controlar as hostilidades entre os partidos. 

As operações militares estavam ocorrendo dentro do esperado, até a 

tentativa de captura de Aideed, na qual helicópteros americanos foram abatidos 

e centenas de militares americanos foram feridos e alguns mortos (DURANT, 

2004). 

Dentro do objeto de estudos desta pesquisa, o mais relevante são as 

consequências desta operação militar, pois após este episódio a população e as 

milícias passaram a ver as tropas da ONU como vulneráveis e intensificaram os 

níveis de violência contra os prédios da ONU, seus comboios e seus centros de 

 
17 Análise Pós-Ação da Somália, dos Estados Unidos da América em tradução do autor. 
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distribuição de alimentos (LOFLAND, 1995). Tal fato fez com que a necessidade 

de emprego de tropas por parte da ONU e dos Estados Unidos aumentasse. 

 
 
Em um dos incidentes mais violentos e custosos, em 8 de setembro 
forças americanas e paquistanesas estavam limpando bloqueios nas 
estradas para a passagem de ajuda humanitária, perto de um local 
chamado de “fábrica de cigarros”, quando foram atacados por 
Somalianos usando rifles 106mm, lançadores de granadas e armas 
pequenas. Foi necessária uma quantidade imensa de fogos de aviação 
para conter o fogo inimigo. No mesmo dia, perto de um posto de 
checagem aliado, uma tropa com a mesma missão foi atacada pela 
milícia. (EUA, 2003, p. 10) 
 
 

Tais fatos resultaram na perda de um blindado, por parte do exército 

paquistanês, além de dezenas de mortos. Com isso o General Garrison, 

comandante das tropas na Somália, decidiu empregar largamente tropas de 

reconhecimento muito a frente das tropas e dos comboios (figura 15), a fim de 

evitar que concentrações de tropa fossem alvos inimigos. Esta atitude fez com 

que não houvessem novos ataques a colunas de blindados e comboios (EUA, 

2003). 

 
Figura 15 - Tropa de reconhecimento norte-americana durante Operação 
“RESTORE HOPE”. 
Fonte: WRITENET, disponível em: 
https://www.refworld.org/docid/3ae6a6c98.html, acesso em 15 de fevereiro de 
2018. 
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Outro tipo de missão cuja necessidade tornou-se maior foram as operações 

de segurança. Uma vez que os somalianos tiveram a dimensão que as tropas da 

ONU estavam a mercê de baixas, passaram a atacar instalações com grupos 

pequenos, a fim de desencorajar os organismos civis internacionais – como a 

cruz vermelha ou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura – a trabalharem na Somália (EUA, 2003). 

Passaram a ser realizados cordões de isolamento e triagem em todos os 

pontos listados como “com presença da ONU” por tropas leves e móveis da 

UNITAF. 

 

3.3.2 Operação Desert Hope 
 

 

Em 14 de dezembro de 2008, um artigo no Jornal New York Times escrito 

por James Ganzá e T. Christian Miller criticou o governo norte-americano por 

falhar em conduzir operações pós-combate no Iraque. Um documento de 513 

páginas foi apresentado no congresso americano pelo partido republicano, em 

função disso. Tal fato, tornou-se um marco legal nos Estados Unidos da América, 

pois a partir desta sessão do congresso uma série de desdobramentos surgiram 

em suas forças armadas, incluindo a exigência da condução de operações 

humanitárias passo a passo com as operações de combate em território 

estrangeiro. 

Neste contexto, surge a operação Restore Hope: uma operação voltada 

para a normalização e estabilização da vida no Iraque, após os conflitos entre as 

tropas americanas e as tropas iraquianas, e; após a derrota do exército 

iraquiano, entre as tropas estadunidenses e grupos irregulares (TORRENTE 

2004). 

Após a fase de alta intensidade do conflito, começaram uma série de 

atentados terroristas e ataques por tropas irregulares aos agentes internacionais 

e às tropas americanas no Iraque. Em 27 de Outubro de 2003, “homens-bomba” 

explodiram uma ambulância dentro do complexo do Comitê Internacional da 

Cruz Vermelha (IRCV) em Bagdá (figura 16), matando 18 civis e ferindo dezenas 

de outros; apenas dois meses após uma bomba no prédio da ONU matar 23 

pessoas, inclusive o Secretário Geral Brasileiro Sérgio Vieira de Mello 

(TORRENTE, 2004), tais atentados mandaram uma mensagem clara à 

comunidade de ajuda internacional: todos estão em perigo. 
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Figura 16 - Ataque à ambulância da Cruz Vermelha no Iraque 
Fonte: MSF, disponível em: https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-
do/news-stories/research/humanitarian-action-under-attack-reflections-iraq-war. 
Acesso em: 12 de fevereiro de 2019. 
 

 
 

Como diminuir a insegurança em um cenário no qual sequer existem 

órgãos públicos naquele país? Só havia uma solução, uma operação militar em 

larga escala com objetivos militares específicos para a manutenção da 

segurança de todos os agentes internacionais e, principalmente, a diminuição da 

sensação de insegurança para estrangeiros e habitantes locais – a Operação 

Restore Hope. 
O exército dos Estados Unidos respondeu com o emprego maciço de 

tropas em proteção aos agentes internacionais de ajuda humanitária. Ocorreram 

operações para colocação de barreiras em vias, proteção direta de prédios 

públicos (figura 17), criação de zonas de segurança ao redor de prédios da ONU, 

mesquitas (figura 18), segurança de comboios, segurança de aeródromos, etc. 
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Figura 17 - Ponto de checagem iraquiano à frente do Hospital de Bagdá 
Fonte: i24News, disponível em: 
https://www.i24news.tv/en/news/international/middle-east/101659-160204-iraq-
building-wall-trench-around-baghdad-in-bid-to-stop-attacks, acesso em: 12 de 
fevereiro de 2019. 
 

 O emprego de tropas de segurança se tornou uma necessidade óbvia, no 

entanto outras facetas deste complexo ambiente surgiram, a proteção da própria 

população iraquiana e a escolta de comboios. 

 Os terroristas passaram a atacar vários pontos com civis, com dois 

objetivos militares: atrair a opinião pública internacional e pressionar a saída 

norte-americana do país, e; obrigar as tropas americanas a abandonarem os 

prédios ocupados por estrangeiros e tomarem um dispositivo mais diluído no 

interior do Iraque, facilitando, desta forma os ataques às tropas e aos prédios 

americanos. 

 



 

 

93 

 
Figura 18 - Soldados de um pelotão Scout norte-americano fazem segurança de 
mesquita no Iraque 
Fonte: Instituto Stars and Stripes, disponível em: 
https://www.stripes.com/news/dawn-patrol-in-iraq-1.14109, acesso em: 13 de 
fevereiro de 2019. 
 Com o crescente ataque aos comboios norte-americanos, o exército 

daquele país passou a adotar reconhecimentos prévios aos comboios (figura 

19), a fim diminuir os riscos diante da atuação das forças irregulares do Iraque: 
 
A tropa reconhece uma seção da rota principal de suprimento que 
todos os comboios utilizam. 
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Mesmo que os grupos de reconhecimento tentem variar as rotas, 
patrulhar as mesmas áreas todos os dias fazem dos soldados em 
reconhecimento um alvo, no entanto patrulhar apenas a rota utilizada 
faria os insurgentes saberem que a rota patrulhada anteriormente seria 
utilizada pelo comboio horas depois. 
(HELMER, Kendra, 2003) 
 
 

A utilização de tropas de reconhecimento médias e leves em prol das 

operações humanitárias é uma necessidade constante em ambientes mais ou 

menos hostis, uma vez que a percepção pública está sempre mais preparada 

para aceitar a morte de soldados do que de médicos, enfermeiro e voluntários 

da ajuda humanitária. 

 

 
Figura 19 - Segurança de comboio no Iraque. 
Fonte: AirFreshener free media, disponível em: 
 https://airfreshener.club/quotes/military-convoy-security-iraq.html. Acesso em: 
13 de fevereiro de 2019. 
 

 
 

 
3.3.3 Operação Arcanjo 

 
 

A Operação Arcanjo foi uma operação interministerial para a pacificação e 

ré estabilização das comunidades do Rio de Janeiro compreendidas como 

Complexo do Alemão e Complexo da Penha. Sua atuação e limitação se deu 
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pelo Acordo Interministerial assinado pelo Ministro da Defesa e pelo Governador 

do Estado do Rio de Janeiro à época (figura 20). 

 

 

 
Figura 20 - 15º RC Mec durante a Operação Arcanjo 
Fonte: Acervo do autor 

 

 
A operação, hoje definida como de apoio aos órgãos governamentais, foi 

definida como operação de Garantia da Lei e da Ordem, por ocasião do seu 

desencadeamento. 

Um dos maiores ensinamentos desta operação foi a necessidade da 

integração de vários atores para a solução de um problema complexo que em 

uma primeira análise parece ser um problema militar, todavia tratava-se de um 

problema de ausência estatal absoluta. 

 
A Força de Pacificação (F Pac) que atuou nesta imensa operação era 

composta de duas Forças-Tarefa valor Batalhão do Exército, 3 Batalhões de 

Campanha de Polícia Militar e uma Delegacia de Polícia Civil. As ações 

inicialmente deveriam ser apenas de policiamento extensivo e repreensão ao 

crime organizado e tráfico de armas e drogas (MONTENEGRO, 2012). 
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No início das operações foi definido que o centro de gravidade sobre o qual 

o crime estava alicerçado era seu armamento; tal colocação provou-se imprecisa 

e demonstrou que o verdadeiro centro gravitacional que envolvia a operação era 

a população. No entanto, muitas vezes a não percepção deste fator levou a 

escolhas erradas por parte da tropa. Na figura 21 é possível ver um soldado 

realizando a revista pessoal na mochila de uma criança. Tal atividade pode ser 

necessária para atingir um objetivo imediato – apreender uma pequena 

quantidade de drogas – no entanto, é capaz de prejudicar um objetivo estratégico 

como a manutenção da imagem e da confiança da Força Terrestre junto à 

população. 

 

 

 
Figura 21 - Soldado do 15º RC Mec revista mochila de criança 
Fonte: Acervo de Bruno Itan 

 

Este é o ponto inicial de pesquisa desta pesquisa. O sucesso das 

operações era totalmente dependente do apoio da população e só seria possível 

desmantelar o crime organizado após a transferência do apoio populacional para 

a F Pac. Porém, havia um problema: o emprego deste número de tropas 

acarretou uma série de mazelas à população, a qual afastou-se muito da tropa. 

A partir do reconhecimento da necessidade de apoio populacional, os 

comandantes em todos os níveis passaram a dar diretrizes claras com relação 

às preocupações civis de cada soldado e passaram a ser desenvolvidas uma 
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série de operações humanitárias e, rapidamente, a missão tornou-se centrada 

em uma ação humanitária, ao redor da qual haviam operações de combate. 

Ações com caráter eminentemente humanitário – com o enfoque em 

diminuir o sofrimento da população local – foram desencadeadas. Houve 

distribuição de alimentos, distribuição de água potável, mutirão de médicos 

militares (alguns voluntários civis participaram) e dentistas, etc. O principal ator 

do crime organizado nos Complexos do Alemão e da Penha percebeu esta 

mudança de atitude das tropas e passou a atacar estas ações, obrigando o 

comando da F Pac a realizar grandes operações de segurança abrangendo as 

ações humanitárias. 

O Esqd C Mec foi utilizado nestas operações de segurança, tal qual pode-

se observar na figura 22. Desde a escolta dos comboios com os caminhões-pipa 

que saiam da Base de Apoio Logístico do Rio de Janeiro até o isolamento das 

áreas nas quais as ações eram desencadeadas; por vezes, foi utilizado para 

conter distúrbios que eram insuflados pelo Comando Vermelho. 

 

 
Figura 22 – Pelotão de Cavalaria Mecanizado realizando segurança de área 
durante a Op Arcanjo 
Fonte: Acervo do autor 

 

Outra característica que passou a ser comum na Área de Pacificação, era 

a presença de mídia e de agentes públicos civis. Estes indivíduos passaram a 

ser alvos de ações que visavam desacreditar o trabalho da F Pac e desestabilizar 

a F Pac – indivíduos presos afirmavam que o objetivo era provocar uma resposta 
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desproporcional, por parte da tropa, à frente das câmeras com o fim de diminuir 

a credibilidade da Operação Arcanjo diante da opinião pública. Esta realidade 

obrigou o Esqd C Mec a realizar diversas operações de reconhecimento 

anteriores à passagem dos agentes públicos civis, bem como da mídia para 

garantir que não houvesse elementos hostis na área.  

A utilização do Esqd C Mec nesta missão provou-se acertada, uma vez que 

o Esqd estava plenamente habituado a realizar operações de reconhecimento, 

já que todo o período que não estava sendo empregado como reserva da F Pac 

ou como força de cerco e segurança, o Esqd realizava constantemente 

reconhecimentos, pois esta rotina aumentava a facilidade e a velocidade de 

deslocamento dentro da área das companhias de fuzileiros da F Pac. 

 

3.3.4 Operação Acolhida 
 

A Operação Acolhida é uma Força-Tarefa Logística Humanitária para o 

Estado de Roraima18 cuja finalidade é o acolhimento a pessoas em situação de 

vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório oriundo da Venezuela19. Em uma 

rápida análise é fácil entender que este problema é complexo e requer uma série 

de atores envolvidos para a sua solução. 

Tendo em vista a solução do problema migratório – ou, ao menos, sua 

mitigação – o governo federal do Brasil desencadeou, por meio de seus agentes, 

a Operação Acolhida, a qual conta com um número elevado de Organizações 

Militares do Exército. 

 De acordo com o Relatório Trimestral do Comitê Federal Emergencial 

para acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo 

migratório de outubro e 2018, foram acolhidos 8500 venezuelanos, estima-se 

que muitos outros tenham entrado ilegalmente no país. 

 O Exército Brasileiro atua na Operação Acolhida das mais diversas 

formas, desde o controle do trânsito das fronteiras, segurança dos postos de 

acolhimento e identificação, de triagem, de atendimento avançado, dos 

 
18 BRASIL. Ministério da Defesa. RELATÓRIO TRIMESTRAL do COMITÊ FEDERAL DE 
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL. Brasília, DF, outubro, 2018. 24p. 

 
19 Diante da crise socioeconômica ocorrida na Venezuela desde 2010 – e seu agravamento em 
2018 – houve um forte fluxo migratório da população daquele país para o território brasileiro.  
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alojamentos de passagem, dos aeródromos temporários e das áreas de apoio; 

além de suprir inúmeras lacunas logísticas, de pessoal, de material e ceder 

instalações. 

 De acordo com reportagem feita pela Revista Exame, em 30 de agosto de 

2018, de autoria de Nacho Doce, venezuelanos eram suspeitos de cometer 65% 

dos crimes em Pacaraima-RR, na fronteira com a Venezuela (figura 23).  Tal fato 

desencadeou uma crise de violência com graves repercussões à segurança 

pública naquele estado, pois a própria população passou a atacar os abrigos 

venezuelanos (BRASIL, 2018).  

 

 
Figura 23 – Venezuelanos são agredidos em Pacaraima pela população local 
Fonte: Almir Guerreiro 
 

 
A crise de segurança, aliada a ineficiência – a qual mais tarde viraria uma 

paralização – dos Órgãos de Segurança Pública do estado de Roraima, obrigou 

o governo federal a decretar uma intervenção federal (BRASIL, 2018). O 

interventor federal passou a utilizar o Exército Brasileiro como principal tropa de 

segurança neste caótico cenário. 

Foram empregadas duas tropas de cavalaria mecanizadas nesta crise: o 

23º Esqd C Sl e o 12º Esqd C Mec. De acordo com o Cap Luis Filho as tropas 

foram empregadas em inúmeras missões típicas de cavalaria, tais como:  
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• Reconhecimento de caminhos clandestinos; 
• Bloqueio de estradas utilizadas para descaminho e tráfico de drogas; 
• Segurança de todas as instalações públicas e locais para 

acolhimento dos vulneráveis; 
• Patrulhamento urbano e de áreas adjacentes aos locais de 

acolhimento; 
• Patrulhamento da faixa de fronteira, a fim de inibir crimes 

transfronteiriços; 
• Reconhecimento de fronteira, com a finalidade de levantar novos 

pontos de passagem clandestinos, etc. 
 

A Operação Acolhida é uma operação de Cooperação com Órgãos 

Governamentais com características claras de ação humanitária, uma vez que o 

seu foco é diminuir o sofrimento de indivíduos em situação de vulnerabilidade – 

o que vai ao encontro do que prega a doutrina militar terrestre sobre ações desta 

natureza – e é acompanhada de tarefas militares comuns às ações de combate. 

O mesmo militar dos Esqd Cav que estão realizando reconhecimentos na 

faixa de fronteira, para inibir ilícitos transfronteiriços, depara-se com refugiados 

utilizando caminhos clandestinos e deve ser capaz de prestar a assistência 

humanitária, sob risco de colocar em descrédito uma imensa operação diante da 

opinião pública e da mídia. 

De acordo com CHAVES, OLIVEIRA e COSTA20, a fronteira Venezuelana 

foi fechada em 21 de fevereiro de 2019, com utilização de tropas do exército 

daquele país (figura 24); tal atitude desencadeou uma série de medidas de 

segurança por parte das FFAA brasileiras: intensificação de presença de tropa 

na fronteira com a Venezuela, aumento do número de voos de reconhecimento, 

prontidão operativa da tropa, etc. 

 
20 Reportagem do Jornal Online G1, disponível em: 

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2019/02/21/venezuela-fecha-fronteira-com-o-
brasil.ghtml, acesso em: 22 de fevereiro de 2019 
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Figura 24 - Militares venezuelanos fecham a fronteira com o Brasil 
Fonte: REUTER, 2019 
 
 

O ambiente tornou-se ainda mais complexo, pois ao mesmo passo do 

aumento da presença militar e de suas atividades militares, houve o aumento 

desenfreado da entrada de venezuelanos em situação de vulnerabilidade por 

pontos de permeabilidade da fronteira (CHAVES, OLIVEIRA, COSTA, 2019). 

Para tornar ainda mais complexo o ambiente, centenas de militares 

Venezuelanos desertaram e defletiram para o lado brasileiro; o cenário tão 

complexo quanto é possível: militares fardados atravessando a fronteira (figura 

25), permeados por centenas de civis em vulnerabilidade, durante operações de 

reconhecimento conduzidas por tropas vocacionadas ao combate. 
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Figura 25 - Militares venezuelanos desertam para a fronteira brasileira junto com 
civis 
Fonte: Jornal O Tempo, disponível em: 
https://www.otempo.com.br/image/contentid/policy:1.2141261:1551122930/000
_1DW2A7.jpg?f=3x2&q=0.6&$p$f$q=7c0394c, acesso em: 03 de março de 
2019. 
 

 

Cresce de importância, diante deste quadro, o adestramento eficaz, com 

instruções extremamente específicas e práticas aos militares que muitas vezes 

estão operando destacados na faixa de fronteira, centenas ou milhares de 

quilômetros de distância dos centros de comando; tudo sob os olhos atentos e 

julgadores da imprensa internacional, tal qual o que aconteceu na figura 26, 

quando um coronel do EB interpôs-se às tropas venezuelanas e brasileiras para 

evitar o confronto, diante das lentes da mídia. 
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Figura 26 - Coronel do Exército Brasileiro José Jacaúna fica entre as tropas 
brasileiras e Venezuelanas para evitar confronto 
Fonte: DEFESANET, disponível em:  
http://d30p9ca83oqyng.cloudfront.net/defesanet/site/upload/news_image/2019/
02/42841_resize_620_380_true_false_null.jpg, acesso em: 03 de março de 
2019. 

 

3.3.5 Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH), nas ações após o terremoto de 2010 
 

 
Em 12 de Janeiro 2010 ocorreu um desastre natural com graves 

consequências no Haiti. O já fragilizado Haiti estava sob uma missão de 

estabilização sob a égide das Nações Unidas, desde 2004 e que duraria até o 

ano de 2017. 

O batalhão brasileiro no Haiti (BRABAT) foi empregado em ações 

humanitárias no trágico episódio supracitado. De acordo com Ricardo Spader, 

em seu artigo científico de título “O EMPREGO DO ESQUADRÃO DE 

FUZILEIROS MECANIZADO DE FORÇA DE PAZ EM APOIO ÀS VÍTIMAS DO 

FURACÃO MATTHEW NO HAITI: CONTRIBUIÇÕES PARA A TROPA 

MECANIZADA”, o Esquadrão de Fuzileiros Mecanizados que compõe o 

BRABAT foi empregado nas seguintes missões: 
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Quadro 1 - Missões realizadas pelo Esqd Fuz Mec durante as ações humanitárias no Haiti, no 
ano de 2010. 

Fonte: SPADER, 2017. 

 

De acordo com a pesquisa realizada por Spader, a tropa foi empregada em 

dez tipos diferentes de missões. Algumas dessas missões não são as previstas 

no manual de Emprego da Cavalaria, tais como: resgate e evacuação de feridos, 

desobstrução de vias e segurança de autoridades. 

Ainda de acordo com Spader:  

 
Mais um importante fator ressaltado foi o adestramento tardio de 
respostas imediatas para uma inesperada catástrofe natural na área 
de responsabilidade do BRABAT, comprometendo em parte a 
operacionalidade da tropa ante a esta situação. Conforme entrevistas 
realizadas com militares dos 24º e 25º CONTBRAS, somente após a 
chegada da tropa no Haiti foram realizadas as técnicas de ação 
imediatas e a padronização de procedimentos específicos em caso de 
desastre provocado pela natureza. 
 
 

Segundo o pesquisador instruções de resposta imediata – não previstas no 

adestramento da tropa – seriam necessárias. 

O autor, por fim, conclui que:  
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O Esqd Fuz Mec F Paz tornou-se uma Subunidade singular no âmbito 
do Exército Brasileiro na atuação em situações de calamidade pública, 
contribuindo de maneira decisiva para alcançar o EFD das operações. 
O ambiente operacional haitiano exigiu adaptações diferentes da 
doutrina convencional, bem como da dotação de seus meios, criando 
uma oportunidade ímpar para o estudo do planejamento do emprego 
da Cavalaria em Op Pac.  
(SPADER, 2017). 
 
 

A pesquisa aponta para a deficiência de Instrução Militar, para a 

necessidade de adaptação em material e que a flexibilidade e modularidade 

próprias do Esqd C Mec tornam a tropa mecanizada particularmente capaz de 

cumprir missões em uma ação humanitária. 

 

3.4 ASPECTOS LEGAIS RELEVANTES ÀS OPERAÇÕES MILITARES 

 

Nos dias de hoje, deve-se dar singular atenção aos aspectos jurídicos do 

emprego daqueles que possuem o monopólio da violência legítima do estado 

(HUNTINGTON, 1996). É indiscutível à subordinação de todas as tropas ao 

ordenamento jurídico do seu país e às regras legais internacionais – que 

eventualmente o dito país seja signatário. No Brasil esta realidade, 

naturalmente, não é diferente; uma vez que nosso arcabouço jurídico determina 

uma série de regras a serem observadas no que diz respeito ao emprego de 

tropas. 

Diante deste quadro existente, é pertinente analisar sob quais aspectos 

deveria ser estudado o emprego de um Regimento de Cavalaria Mecanizado 

em ações humanitárias, pois sem esse exame corre-se o risco de idealizar um 

emprego em total desacordo com as regras jurídicas nacionais e internacionais 

sob égide das quais uma tropa brasileira sempre deverá ser empregada. 

Para uma organização mais clara, convém, separar a análise em: 

ordenamento jurídico nacional e internacional.  

 

3.4.1 Ordenamento jurídico nacional 
 

A constituição federal brasileira de 1988 – regramento basilar do estado 

brasileiro – prevê o emprego de tropas das forças armadas nos seguintes casos 

(BRASIL, 1988): Defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e à 
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manutenção da lei e da ordem. É justamente no último caso que a hipótese de 

emprego do Exército Brasileiro, dentro do território nacional, repousa. 

Como já conceituado anteriormente, a calamidade pública (causada ou não 

pelo homem) muitas vezes constitui uma grave ameaça à ordem pública, tal fato 

respalda a decisão pelo emprego das forças armadas em emprego humanitário. 

No Art. 1º da norma jurídica supracitada, há a previsão de uma lei 

complementar, a qual deverá regular o emprego específico das FFAA. Algumas 

leis cumpriram este papel; aquela cujo conteúdo interessa mais a essa pesquisa 

é a Lei Complementar 97 de 1999. 

Já no 1º parágrafo desta norma encontra-se a previsão do emprego das 

forças armadas brasileiras em ações subsidiárias. Apesar de já ter sido definido 

o conceito de ação subsidiária à luz da Doutrina Militar Terrestre, é conveniente 

defini-lo também sob o espectro do ordenamento jurídico:  

 
Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral,  
cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma 
determinada pelo Presidente da República. 
§ Único – “Para os efeitos deste artigo, integra as referidas ações de 
caráter geral a participação em campanhas institucionais de  
 utilidade pública ou de interesse social. 
(BRASIL, 1999). 
 

 

 Então, mais uma vez, vê-se a previsão do emprego de tropas na defesa 

civil. 

Na recente lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018, a qual dispões sobre 

medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação 

de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise 

humanitária, em seu Art. 3º, observa-se o que segue: 
 
Art. 3º  Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
I – situação de vulnerabilidade: condição emergencial e urgente que 
evidencie a fragilidade da pessoa no âmbito da proteção social, 
decorrente de fluxo migratório desordenado provocado por crise 
humanitária; 
II – proteção social: conjunto de políticas públicas estruturadas para 
prevenir e remediar situações de vulnerabilidade social e de risco 
pessoal que impliquem violação dos direitos humanos; e 
III – crise humanitária: situação de grave ou iminente instabilidade 
institucional, de conflito armado, de calamidade de grande 
proporção, de desastre ambiental ou de grave e generalizada 
violação de direitos humanos ou de direito internacional 
humanitário que cause fluxo migratório desordenado em direção a 
região do território nacional. (grifo do autor) 



 

 

107 
Parágrafo único. A situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo 
migratório provocado por crise humanitária, no território nacional, será 
reconhecida por ato do Presidente da República. 
(BRASIL, 2018). 
 
 

 Fica evidente, portanto, que a crise humanitária prevista em lei está 

diretamente ligada aos conflitos armados, à instabilidade institucional de 

gravidade considerável, à violação dos direitos humanos ou do direito 

internacional; todos estes aspectos são de interesse às forças armadas, como já 

exposto neste trabalho cientifico e serão observados mais à frente. 

Resta, ainda, identificar qual o leque de possibilidades de respostas do 

estado diante de tais violações, tal questionamento é respondido no Art. 5º da 

mesma norma: 

 
Art. 5º  As medidas de assistência emergencial para acolhimento a 
pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório 
provocado por crise humanitária visam à ampliação das políticas de: 
I – proteção social; 
II – atenção à saúde; 
III – oferta de atividades educacionais; 
IV – formação e qualificação profissional; 
V – garantia dos direitos humanos; 
VI – proteção dos direitos das mulheres, das crianças, dos 
adolescentes, dos idosos, das pessoas com deficiência, da população 
indígena, das comunidades tradicionais atingidas e de outros grupos 
sociais vulneráveis; 
VII – oferta de infraestrutura e saneamento; 
VIII – segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras; 
IX – logística e distribuição de insumos; e 
X – mobilidade, contemplados a distribuição e a interiorização no 
território nacional, o repatriamento e o reassentamento das pessoas 
mencionadas no caput deste artigo. (grifo do autor) 
(BRASIL, 2018). 
 
 

Dentre todas as atividades previstas em lei, foram grifadas àquelas típicas 

às operações militares, tais como: controle de fronteiras; segurança e proteção 

de indivíduos, locais e comboios; oferta logística, etc. 

No Decreto no 4.388, de 25 de setembro de 2002, o Presidente da 

República promulga o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. A 

implicação direta às operações militares é que a partir desta data, o estado 

brasileiro passa a reconhecer as penas e sentenças proferidos no Tribunal 

Internacional de Haia. Ou seja, a partir deste marco jurídico, os militares que 

cometerem crimes contra a humanidade ou em conflitos armados – em que pese, 

o Estatuto de Roma oferece julgamento àqueles que cumprirem crimes enquanto 

partícipes de tropas da ONU caso o país de origem for omisso em sua denúncia 
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– passam a estar sob os ditames jurídicos e sujeitos às suas penas, mesmo 

dentro do território brasileiro. 

Outro relevante marco jurídico atinente ao ordenamento legal é a Portaria 

Normativa no 916/MD, de 13 de junho de 2008, a qual aprovou a Diretriz para a 

Difusão e Implementação do Direito Internacional dos Conflitos Armados- DICA- 

nas Forças Armadas  

Apenas estas normas já seriam suficientes àqueles que buscam amparo para 

emprego de tropas em ações humanitárias, todavia é conveniente lembrar que 

o emprego de tropas brasileiras não é possível apenas no território nacional, 

como já apontado nesta pesquisa, mas também em missões sob a égide de 

organismos internacionais. Para o evento deste emprego, é importante analisar 

o ordenamento jurídico internacional reconhecido pelo estado brasileiro. 

 

3.4.2 Ordenamento jurídico internacional 
 

Estamos inseridos em um cenário internacional complexo e com milhares 

de atores, tais como: estados, organismos e entidades internacionais, 

Organizações Não Governamentais (ONGs), imprensa internacional, etc.; a 

regulação desta comunidade internacional se dá por meio de uma série de 

protocolos, cartas, leis e outras ferramentas jurídicas internacionalmente 

reconhecidas. 

De acordo com o importante doutrinador do Direito Internacional dos 

Conflitos Armados (DICA), também chamado de Direito Internacional 

Humanitário (DIH), pode se definir este importante ramo do direito da seguinte 

forma: 

 
“O Direito Internacional Humanitário é o conjunto de normas 
internacionais, de origem convencional ou consuetudinária, 
especificamente destinado a ser aplicado nos conflitos armados, 
internacionais ou não-internacionais, e que limita, por razões 
humanitárias, o direito das Partes em conflito de escolher livremente 
os métodos e os meios utilizados na guerra, ou que protege as pessoas 
e os bens afetados, ou que possam ser afetados pelo conflito.” 
(Christophe Swinarski, 1996)  
 

 

O Brasil é signatário de diversas normas internacionais, algumas destas 

servem de objeto de estudo ao trabalho monográfico aqui desenvolvido, com 
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grande ênfase nas seguintes: Direito de Genebra, Direito de Haia e Direito de 

Nova York.  

Em 10 de dezembro de 1948 o estado brasileiro, por meio de seu chanceler, 

assinou a Declaração Internacional dos Direitos Humanos (DIDH). A Declaração 

surgiu como um compromisso comum a ser seguido e alcançado por todos os 

povos e nações, com o objetivo de defesa da integridade do Ser Humano, e, pela 

primeira vez na História da Humanidade, um compromisso com o fim de proteger 

universalmente a Pessoa em todas as suas dimensões foi pactuado.21  Tal pacto 

viria a ser ratificado em agosto de 1949, na Primeira Convenção de Genebra. 

Nesta convenção e em suas cláusulas adicionais, foi iniciado o compromisso 

brasileiro com o ordenamento jurídico internacional. 

O Direito de Haia, por sua vez, consubstancia-se nas Convenções de Haia 

de 1899, revistas em 1907, e em vários acordos internacionais que proíbem ou 

regulam a utilização de armas. (BRASIL, 2011). Este conjunto de normas 

estabelece os direitos e deveres dos beligerantes e impõe limitações aos meios 

utilizados em um conflito armado e suas consequências. 

 O Direito de Nova York é marcado por uma série de normas que têm sua 

origem em protocolos, pactos, acordos, etc. oriundos da Organização das 

Nações Unidas. No manual MD-34-M-03 MANUAL DE EMPREGO DO DIREITO 

INTERNACIONAL DOS CONFLITOS ARMADOS (DICA) NAS FORÇAS 

ARMADAS, é possível ser encontrada a seguinte definição: 
 
Entende-se por “Direito de Nova York” o conjunto de normas originadas 
no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 1968, por 
ocasião do Ano Internacional dos Direitos do Homem, a ONU convocou 
a Conferência Internacional dos Direitos do Homem, que marcaria o 
vigésimo aniversario da Declaração dos Direitos do Homem de 1948. 
No final da reunião, realizada no Irã, adotou-se a resolução XXIII que, 
entre outras solicitações, pedia que todos os signatários auxiliassem 
para que, em todos os conflitos armados, tanto a população civil como 
os soldados fossem protegidos pelos princípios do DICA.  
(BRASIL, 2011, p. 16) 

 

Outro marco de relevo, o emprego de tropas brasileiras em missões da 

Organização das Nações Unidas, se dá em um dos desdobramentos da DIDH, 

trata-se da assinatura da Lei no 2.953, de 17 de novembro de 1956, a qual veio 

para regulamentar o assinado no tratado de Boston, em fevereiro do mesmo ano. 

 

21 Uso de letras maiúsculas propositalmente escolhido, a fim de concordar com o uso adotado 
na Declaração Internacional dos Direitos Humanos. 
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Neste tratado o Brasil acordou participar com tropas em missões da ONU, 

quando necessário à segurança internacional, não assinou, no entanto, a 

cláusula VII do tratado, a qual versa sobre o emprego de tropas mesmo com 

prejuízo a soberania de outros países. 

As missões das Nações Unidas são um dos principais cenários nos quais 

existe a possibilidade de a tropa ser empregada em ações humanitárias; tal fato 

é comprovado pelos inúmeros exemplos históricos de missões da ONU: Haiti, 

Líbano, Chipre, Nicarágua, Congo, Costa do Marfim, Sérvia, Bósnia, etc. 

Se o estado brasileiro se propõe a cooperar com emprego de tropas em 

missões da ONU, seu Exército deve contar com tropas sempre aptas a serem 

empregadas em todos os cenários possíveis em tais missões. Não se pode 

imaginar, nos dias de hoje, o emprego de uma tropa em operações de combate 

sem preocupar-se com os desdobramentos humanitários óbvios, como já visto 

nesta pesquisa. Deve-se, portanto, dar atenção especial ao preparo de tropa 

para combaterem em um cenário de caos social e graves crises humanitárias, 

tanto no território brasileiro, quanto no exterior. 

O Estado Brasileiro possui tradição manifesta em acatar as normas do 

Direito Internacional. O Brasil ratificou ou aderiu a aproximadamente cinquenta 

tratados multilaterais relacionados à proteção de pessoas e bens e à proibição 

de armas de destruição em massa (BRASIL, 2011). Tal fato se reveste de 

importância a esta pesquisa, pois a assinatura de tratados relacionados à 

proteção de indivíduos tem direta relação com as ações humanitárias e suas 

consequências. 

O emprego de tropas mecanizadas, as quais doutrinariamente são 

empregadas em missões à frente das demais tropas ou em segurança de áreas 

e de comboios – tal qual exaustivamente explorado nesta pesquisa – dentro das 

possibilidades de emprego previstas em lei, é um terreno extremamente propício 

para as demandas em ações humanitárias. A tropa deve estar apta a ser 

empregada em complexas ações humanitárias, bem como deve ter a plena 

noção dos aspectos jurídicos e das possíveis violações, cuja pormenorização 

não é objeto desta pesquisa. 

Ainda acerca do supracitado, o Manual do MD para aplicação do DICA no 

âmbito das FFAA, traz à luz das idéias o seguinte: 
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A difusão e o estudo do DICA, que caracterizam o ensino, constituem-
se em fatores primários para que as operações militares ocorram em 
consonância com esse ramo do Direito. Será́ a partir do ensino que os 
militares e civis tomarão conhecimento e adquirirão condições de 
aplicá-lo. Contudo, só́ o ensino não será́ suficiente. Outras iniciativas 
serão igualmente consideradas importantes:  
a) a doutrina; 
b) as sanções; e  
c) o treinamento. 
 

 

3.5 ANÁLISE DA INSTRUÇÃO MILITAR PARA EMPREGO DO ESQD C 

MEC EM AÇÕES HUMANITÁRIAS 

 

Neste ponto da pesquisa, serão estudados os aspectos da instrução militar 

vigente na Força Terrestre. A análise se dará principalmente por meio dos 

documentos em uso para a instrução militar: o Sistema de Instrução Militar do 

Exército Brasileiro (SIMEB), o Programa de Instrução Militar (PIM), os Programas 

Padrão de Instrução (PP) e demais documentos que forem julgados úteis e 

pertinentes ao longo da pesquisa. 

 

3.5.1 Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB) 
 

O Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB) é voltado para 

o adestramento da Forca Terrestre como instrumento de combate, para a 

formação das praças temporárias e para a adaptação de técnicos civis à vida 

militar. Esse sistema é coordenado pelo Comando de Operações Terrestres 

(COTer)22. 

De acordo com o documento em estudo, há dois conceitos fundamentais 

para o estudo da instrução militar do EB: Operacionalidade, Eficiência 

Operacional (BRASIL, 2019, p. 2-4). Devem ser brevemente analisados, a fim de 

melhor servirem de base à pesquisa. 

 
Operacionalidade: É a qualidade fundamental de uma Organização 
Militar que, a partir de um nível adequado, garante-lhe a possibilidade 
de ser transformada em eficaz instrumento de combate, para cumprir 
missões previstas no Quadro de Organização, sendo expressa pelo 
grau de quantificação, ordenação e preparação dos recursos materiais 
e humanos que a integram. 
(BRASIL, 2019, p. 2-5) 
 

 
22 BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Comando de Operações Terrestres. 
Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. Brasília, DF, ed. 1, 2019. p. 15. 
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Ou seja, totalmente voltada ao combate e às capacidades de combate. 

Como já observado nos capítulos anteriores desta pesquisa, os manuais 

voltados ao emprego do Regimento de Cavalaria Mecanizado e do Esquadrão 

de Cavalaria Mecanizados não possuem TTPs para o emprego em Ações 

Humanitárias em combate, logo este conceito se torna vazio para a pesquisa. 

 
Eficiência Operacional: É a capacidade técnico-administrativa da OM 
para desempenhar, adequadamente e com economia, as atividades e 
ações correspondentes às missões que lhe são atribuídas em quadro 
de organização, dinamizando os recursos materiais e humanos que 
definem seu nível de operacionalidade.  
(BRASIL, 2019, p. 2-6) 
 
 

Este conceito, por sua vez, trata sobre a economicidade e eficácia do 

emprego dos meios da OM em suas atividades de destino. 

Neste produto doutrinário existe a informação que as hipóteses de emprego 

nos mais diversos cenários são constantemente atualizadas, tal fato exige a 

constante adaptação dos comandantes às realidades de emprego. Porém 

oferece a solução à problemática:  

 
Os Manuais, Cadernos de Instruções e Programas-Padrão oferecem 
uma gama de possibilidades para os Comandantes de OM adaptarem 
as instruções para suas tropas conforme suas necessidades.  
(BRASIL, 2019, p. 2-8). 
 
 

 Já foi fruto desta pesquisa, no entanto, a total ausência de TTPs e formas 

de emprego em Ações Humanitárias nos manuais de cavalaria, ao passo que a 

previsão do emprego das tropas em ações desta natureza é prevista nos mais 

diversos manuais de fundamentos e doutrina do EB. Só resta, portanto, a análise 

nos Programas-Padrão (PP) de Instrução. Para que a análise dos PP seja útil, 

deve-se antes verificar as diferentes fases e períodos de instrução previstos no 

PIM, a fim de entender o porquê da existência de PP voltado à instrução básica, 

à instrução de qualificação, etc. Serão identificadas as diferenças nas fases e 

períodos que geram a necessidade de PPs diferentes e com finalidades distintas. 
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3.5.2 Programa de Instrução Militar (PIM) 

 
O Programa de Instrução Militar (PIM) têm por finalidade regular as 

atividades relacionadas ao preparo da Força Terrestre, com ênfase na instrução 

militar, no âmbito do Exército Brasileiro22. 

Este importante documento prevê os períodos de instrução e as fases do 

ano de instrução de todo o EB. A partir da análise deste documento, será 

possível identificar a presença – ou ausência – da previsão de instruções 

vocacionadas às ações humanitárias. 

O ano de instrução é dividido em duas grandes fases, de acordo com o 

documento em análise, são elas: Fase de Instrução Individual e Fase de 

Adestramento. 

Na primeira fase, a ênfase é dada nas atividades fundamentais do processo 

de formação que objetiva a habilitação do homem para o desempenho das 

funções correspondentes aos cargos militares, tornando-os capazes de serem 

integrados nos diversos agrupamentos que constituem a OM. Ela é dividida em 

duas subfases: Instrução Individual Básica (IIB) e Instrução Individual de 

Qualificação (IIQ). A IIB visa preparar o combatente básico, isto é, o soldado 

ambientado e habilitado para iniciar a instrução de qualificação militar; ou seja, 

é voltada à qualificação, a qual é voltada para a qualificação - que visa preparar 

o combatente mobilizável, isto é, o cabo e soldado aptos a ocupar na OM cargos 

que lhes correspondem. 

Já a segunda fase, o Adestramento, é dividida – da mesma forma que a 

qualificação – em fase de Adestramento Básico e de Adestramento Avançado. 

Adestramento básico é aquele que visa capacitar frações, subunidades e 

unidades, como um todo, ao emprego em operações de combate. O 

desempenho coletivo desejado é obtido por meio de exercícios de campanha; 

ao passo que o adestramento avançado visa capacitar as Grandes Unidades e 

Grandes Comandos como um todo ao emprego em operações de combate. O 

desempenho coletivo desejado é obtido por meio de exercícios de combinações 

de armas, quadros e serviços e de atividades de Comando e dos Estados-

Maiores. 

 
22 BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Comando de Operações Terrestres. 
Programa de Instrução Militar. Brasília, DF, ed. 1, 2019. p. 15. 
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Após essa exposição fica claro que os objetos de interesse desta pesquisa 

voltam-se para o período de instrução individual de qualificação, pois dizem 

respeito às TTP e instruções referentes ao militar desempenhando a função e 

cargo específico de uma OM, ou seja as instruções específicas dentro de um 

Esqd C Mec; também fica claro que o período de adestramento básico é o mais 

relevante, uma vez que o período de adestramento avançado visa os Grandes 

Comandos e Grandes Unidades. 

Em uma análise mais profunda dos dois momentos de instrução observa-

se que não há qualquer previsão a assuntos não previstos nos Programas 

Padrão de Instrução previstos e em uso no EB23, portanto só resta analisá-los 

com critério e pesquisar se há instruções voltadas às Ações Humanitárias. 

 
3.5.3 Programa-Padrão (PP) de Instrução 

 
 

Os “Programa-Padrão” (PP) são documentos que regulam os objetivos 

(intermediários e individuais), tarefas, embasamento doutrinário e outras 

características das instruções militares da Força Terrestre. Existem PPs para as 

instruções básicas às avançadas; cada PP é voltado para uma tropa específica 

e para um período, subperíodo e fase particular – permitindo a  máxima 

especificidade à instrução de uma OM. 

A cavalaria mecanizada utiliza o Programa-Padrão de Adestramento (PPA) 

específico para os quadros pertencentes aos Esqd C Mec: o PPA-CAV/1 – RC 

Mec. Utiliza, também o Programa-Padrão de Qualificação (PPQ) 02/2 

Qualificação do cabo e do soldado de Cavalaria. 

 O PPA-CAV/1 – RC Mec é de 1983, portanto anterior a todo o compendio 

de manuais que o EB utiliza atualmente. Já o PPQ 02/2 é de 2001, no entanto 

este é muito mais genérico, no que concerne as operações que a tropa 

mecanizada é empregada. 

Enquanto o COTer trabalha na elaboração de um PPA mais atual, o 

supracitado baliza todo o adestramento do RC Mec e seus esquadrões. A sua 

análise sistematizada é fundamental a esta pesquisa. 

 
23 BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Comando de Operações 

Terrestres. Programa de Instrução Militar. Brasília, DF, ed. 1, 2019. p. 3-15. 
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 Dentro do adestramento do RC Mec o PPA-CAV/1 prevê as seguintes 

operações (BRASIL, 1983, p. 5): 

 

 - Ataque coordenado; 

 - Aproveitamento do êxito; 

 - Retraimento com pressão do Ini; 

 - Reconhecimento de Zona; 

 - Força de Cobertura Avançada – Operações Ofensivas; 

 - Força de Cobertura Avançada – Operações Ofensivas; 

 - Transposição imediata de Curso d’água Obt. 

 

 Quando o escalão considerado passa a ser o Esqd C Mec, o PPA-CAV/1 

orienta sobre as seguintes operações: 

 

 - Reconhecimento em Força; 

 - Ataque coordenado; 

 - Retraimento sem pressão do Ini; 

 - Ação retardadora; 

 - Reconhecimento de Eixo; 

 - Reconhecimento de Zona; 

- Força de Cobertura Avançada – Operações Ofensivas; 

 - Força de Cobertura Avançada – Operações Ofensivas; 

 - Transposição imediata de Curso d’água Obt; 

 - Segurança de área de retaguarda; 

 - Ataque à localidade; 

 - Defesa de localidade. 

 

 Quando a mesma fonte de consulta trata sobre o escalão Pel Cav Mec, 

as seguintes operações são as estudadas: 

 

 - Reconhecimento em força; 

 - Ação retardadora; 

  - Reconhecimento de eixo; 

 - Reconhecimento de área; 

 - Vigilância; 
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 - Ponto de Controle; 

 - Segurança de Comboio. 

 

 Ao aprofundar a pesquisa – em cada tipo de operação, cada objetivo de 

instrução – não é possível encontrar qualquer menção às operações 

humanitárias no referido manual.  

 É evidente que as ações comuns às operações de combate servirão de 

adestramento a qualquer tipo de operação e que o complexo cenário de emprego 

das tropas no amplo espectro torna impossível prever todos os tipos de 

operações nas quais as tropas serão empregadas, todavia esta pesquisa já 

provou que há um número expressivo de ações humanitárias com emprego de 

tropa todos os anos, mesmo assim, não há qualquer instrução particular às 

ações humanitárias. 

 Ainda que segurança de comboio, ponto de controle, reconhecimento de 

área, etc. sejam úteis às ações humanitárias, são totalmente voltadas ao 

ambiente de combate regular – o qual se apresenta menos complexo e com 

menores riscos civis envolvidos – e precisa de forte adaptação por parte das 

experiências pessoais, empirismo e considerações tácitas por parte do instrutor. 

Já foi alvo desta pesquisa, no entanto, que o EB prega um sistema de instrução 

baseado em legislação, documentos e procedimentos que padronizem e 

sistematizem o emprego de todas as suas tropas, salvaguardando uma 

possibilidade de customização e caracterização por parte do comandante 

(BRASIL, 2017). Ou seja, não é o objetivo do SIMEB partir da experiência 

profissional individual na instrução e sim usá-la como ferramenta para aumentar 

a qualidade, buscar a excelência. 

 Fica claro, após toda a análise, a ausência de ferramentas de instrução 

específicas ao emprego dos RC Mec e seus Esqd em ações humanitárias, 

constituindo uma grande oportunidade de melhoria ao SIMEB a possibilidade de 

suprir este hiato de procedimentos de instrução. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS  

 

A análise e revisão da literatura foi o ponto inicial da construção de um 

quadro teórico sobre o problema e as áreas tangentes, reunindo diversas fontes 

brasileiras e estrangeiras sobre o emprego de subunidades mecanizadas em 

ações humanitárias. A dificuldade em encontrar trabalhos científicos que tratem 

sobre o tema, nos próprios centros de difusão do conhecimento brasileiro – 

EsAO, ECEME, AMAN, etc. – prova a necessidade de maior pesquisa na área. 

Há a necessidade institucional de estudo do assunto, a fim de alcançarmos 

o estado da arte da produção doutrinária, com  um objetivo: otimizar o emprego 

de tropas em situações de crise. 

Por meio da consulta às diversas fontes que servem de alicerce à 

discussão e à análise do emprego nas ações humanitárias, procura-se 

solucionar os aspectos relevantes do problema e testar as hipóteses de estudo. 

Tomando as informações das entrevistas e questionários, buscou-se esclarecer 

e corroborar as ideias levantadas no estudo da bibliografia escolhida. 

A finalidade desta seção da pesquisa é apresentar os conhecimentos 

obtidos através das entrevistas para verificar se há necessidade de adequação 

da instrução militar dos RC Mec e precisar qual a, eventual, demanda de 

adequação. 

Inicialmente, proceder-se-á a apresentação das idéias obtidas por meio da 

revisão da literatura e dos militares entrevistados. Posteriormente, será feita a 

interpretação e análise dos conhecimentos. 

 

 

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta subseção os dados advindos da coleta documental, pesquisa 

bibliográfica, bem como aqueles oriundos das entrevistas foram apresentados e 

analisados. 

Partindo do pressuposto que há uma necessidade de adequação da 

instrução militar dos RC Mec, a fim de melhorar prepará-los para o emprego na 

ajuda humanitária, foram levantadas as seguintes questões de estudo:  
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Q1:  O emprego das Organizações Militares de Cavalaria Mecanizadas do 

Exército Brasileiro é idêntico ao de frações similares em outros países? 

(diretamente relacionada com a variável independente). 
Q2:   A instrução militar dos Esquadrões de Cavalaria Mecanizados abarca 

o necessário ao emprego em ações humanitárias e suas operações? 

(diretamente relacionada com a variável dependente). 
Q3:  As Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) adotadas pelos Esqd C 

Mec em ações humanitárias estão previstas em algum produto doutrinário? 

(diretamente relacionada com a variável independente). 
Q4:  Há influência direta das ações humanitárias na forma de emprego e 

organização dos Esqd C Mec orgânicos dos RC Mec? (diretamente relacionada 

com a variável dependente). 
Q5:  Existem possibilidades de melhor preparar os RC Mec que são 

empregados em ações humanitárias por meio da instrução militar? (diretamente 

relacionada com a variável dependente). 
 

4.1.1 O emprego das Organizações Militares de Cavalaria Mecanizadas do 
Exército Brasileiro é idêntico ao de frações similares em outros países?  

 

Esta questão de estudo objetivou observar se a doutrina de emprego das 

Organizações Militares de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro é similar 

a de outros países – escolhidos por terem vasta produção doutrinária – durante 

as operações que compreendem as ações humanitárias. 

Na página 67, foi analisada a doutrina do exército dos Estados Unidos da 

América; foi possível observar que aquele país tem tropas para emprego 

específico em ações humanitárias e, também, além de considerar que todo o 

restante da força deve estar apta a ser empregada em operações durante as 

ações humanitárias. Foi observado que o país americano prevê o emprego de 

Forças-Tarefas capazes atuarem em ações humanitárias e entende que há a 

necessidade de emprego de tropas de todas as naturezas neste tipo de 

operação. 

A partir da página 75 e na subseção seguinte, a doutrina do exército do 

Chile foi observada e concluiu-se que aquele país têm uma brigada de emprego 

em ações humanitárias, com meios e composição próprias; tal fato não impede 

o exército chileno de empregar tropas de outras brigadas nas demandas de 

ações humanitárias. O estado chileno possui manuais de emprego específicos 
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para ações humanitárias – Unidade Militar de Emergências – e um complexo 

sistema de lições aprendidas para este tipo de ação. 

O exército Mexicano serviu de base para a pesquisa através das lições 

aprendidas na palestra “Experiência Mexicana em Operações de Ajuda 

Humanitária” no Simpósio de Operações de Ajuda Humanitária, realizado no 

EME em 07 de maio de 2014 e apresentado nesta pesquisa. O país possui sua 

tropa de emprego em ações humanitárias, a qual conta com apoio de todas as 

tropas para essa finalidade. A pesquisa não foi capaz de encontrar qualquer 

produto doutrinário mexicano que trate sobre o emprego de tropas de cavalaria 

mecanizada em ações humanitárias, portanto, tratará como inexistente, embora 

a inexistência não tenha sido confirmado por nenhuma fonte naquele exército. 

 A fim de estabelecer a comparação entre os países foi estabelecido um 

método de análise por meio do quadro abaixo, baseado na revisão da literatura, 

para melhor evidenciar os aspectos de interesse da pesquisa. 

 

 
Exército 
Brasileiro 

Exército dos 
Estados 
Unidos 

Exército do 
Chile 

Exército do 
México 

Possui tropa de 
emprego 
específico em 
Ações 
Humanitárias 

Não Sim Sim Sim 

Toda a tropa 
deve ser apta 
atuar em Ações 
Humanitárias 

Sim Sim Sim Sim 

Possui produtos 
doutrinários 
versando sobre 
o emprego da 
Força Terrestre 
em ações 
humanitárias 

Não Sim Sim Sim 
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Possui produto 
doutrinário 
sobre o 
emprego de 
tropas de 
cavalaria 
mecanizada em 
Ações 
Humanitárias 

Não Sim Não Não 

Há histórico 
recente (últimos 
5 anos) de 
emprego de 
tropas C Mec 
em Ações 
Humanitárias 

Sim Sim Sim Sim 

Possui 
Produtos de 
Defesa 
específicos para 
o emprego em 
ações 
humanitárias 
(meios 
mecanizados) 

Não Sim Não Não 

Possui uma 
Grande Unidade 
e/ou Grande 
Comando 
Operativo para 
emprego em 
Ações 
Humanitárias 

Não Sim Sim Sim 

Quadro 2 - Comparação entre doutrina de diferentes países. 

  



 

 

121 
É possível perceber que há diferenças entre todos os exércitos dos países 

pesquisados.  

Observa-se, também, que dentre todos os pesquisados o EB é o que possui 

mais pontos discrepantes – dentre os critérios estabelecidos para a pesquisa – 

em relação aos demais países. 

 

4.1.1.1 Conclusão parcial 

 

De acordo com a análise anterior, todos os países pesquisados empregam 

suas tropas mecanizadas em ações humanitárias, no entanto há diferenças. 

Dentre as diferenças julgadas mais relevantes, uma merece maior atenção: 

o fato de todos os países possuírem doutrina particular ao emprego de tropas 

com exceção do Brasil chama atenção à necessidade de estruturação da 

doutrina de emprego de tropas mecanizadas em ações humanitárias no Exército 

Brasileiro. Tal fato comprova-se nas entrevistas e questionários, uma vez que 

todos os entrevistados e a maioria dos questionados apontaram para a 

necessidade de uma doutrina específica de emprego para os RC Mec em ações 

humanitárias. 

A questão de estudo é referente a existência ou não de similaridades entre 

o EB e exércitos de outras nações: fica clara a existência de tais diferenças.  

Na análise da variável independente – Doutrina do Esquadrão de Cavalaria 

Mecanizado – observa-se que a doutrina brasileira difere da de outros países. 

 

 

4.1.2 A instrução militar dos Esquadrões de Cavalaria Mecanizados abarca 
o necessário ao emprego em ações humanitárias e suas operações?  

 
 

Esta questão de estudo objetiva verificar, na experiência de militares do 

Exército Brasileiro e nos documentos de instrução militar à disposição da tropa, 

se a instrução militar está adequada ao emprego em ações humanitárias. Além 

deste primeiro objetivo, tem por finalidade observar em que ponto a IM poderia 

ser aprimorada, a fim de melhor preparar a tropa para o emprego em ações 

humanitárias. 

Partindo para a análise dos resultados obtidos no questionário do Apêndice 

A, podem ser tiradas as seguintes informações:  
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- 97,3% dos entrevistados afirmam que ao longo de sua formação militar 

não tiveram qualquer instrução referente ao emprego em Ações humanitárias;  

- 96% dos entrevistados não julgam os Programas Padrão de Instrução 

Militares ideais ao emprego de tropas em Ações humanitárias; e 

- 89,7% dos entrevistados já foram empregados em Ações Humanitárias. 

 

 
 

 
 

Na página 105 desta pesquisa e nas páginas seguintes, foram observados 

os documentos que tratam sobre a Instrução Militar no Exército Brasileiro e não 

foi encontrada qualquer previsão de instrução específica sobre o emprego em 

ações humanitárias. Existem apenas instruções às ações comuns às operações 

básicas de combate, apesar da previsão clara de emprego em ações 

96%

4%

Não

Sim. Parcialmente
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humanitárias que há Doutrina Militar Terrestre, como pode ser observado na 

página 43. 

O Cap Luis Umberto Silva Rodrigues Filho afirmou que a instrução militar 

dada aos militares que foram empregados na Operação Controle, de segurança 

da fronteira brasileira com a Venezuela, baseou-se exclusivamente na 

experiência militar dos instrutores e que seria de imensa valia a existência de um 

produto doutrinário que embasasse a instrução para o emprego em ações 

humanitárias. 

Na entrevista exploratória realizada com o Cap João Henrique Alves, o 

mesmo destacou que há a necessidade de adequação da Instrução Militar das 

tropas de cavalaria mecanizada, a fim de adequá-la ao emprego em Ações 

Humanitárias e nas operações básicas que a compõem. 

 

4.1.2.1 Conclusão parcial 

 

Não foi possível verificar, na documentação de instrução militar do Exército 

Brasileiro, qualquer menção ao emprego de tropas de cavalaria mecanizada em 

Ações Humanitárias, por outro lado quase a totalidade da amostra que atendeu 

ao questionário (apresentado no Apêndice A) afirma haver uma necessidade de 

adequação da Instrução Militar, no intuito de melhor preparar as tropas para 

emprego em Ações Humanitárias. 

Durante as entrevistas, os entrevistados apontaram que há um hiato na 

instrução militar, quando do emprego das tropas em Ações Humanitárias. 

 

 

4.1.3 As Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) adotadas pelos Esqd C 
Mec em ações humanitárias estão previstas em algum produto doutrinário? 

 

Durante a revisão da literatura, não foi possível encontrar informações que 

abarquem o emprego da tropa de cavalaria mecanizada em ações humanitárias. 

Também não foi possível encontrar nos Programas Padrão de Instrução Militar 

de cavalaria mecanizada qualquer referência ao emprego de tropas Cav Mec 

neste tipo de ação. 

Nas dezenas de produtos doutrinários observados, também não há 

qualquer referência às técnicas, táticas e procedimentos para emprego dos Esqd 

C Mec em ações humanitárias. Já ao observarmos o manual americano FM 3-
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05.401 Civil Affairs – Tatics, Techniques e Procedures (Assuntos Civis – Táticas, 

Técnicas e Procedimentos), observamos que o exército daquele país possuí um 

produto doutrinário específico para suprir esta demanda doutrinária. 

Na pesquisa presente no Apêndice A 89,7% dos entrevistados afirmam 

terem sido empregados em ações humanitárias, embora 99% deles afirmarem 

não ser possível encontrar embasamento para tal em nenhum manual do EB. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1%

99%

Sim

Não
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4.1.3.1 Conclusão parcial 

 

Não há nos produtos doutrinários brasileiros qualquer menção às TTPs 

para emprego do Esqd C Mec – e, por conseguinte, dos RC Mec – em ações 

humanitárias. 

A maioria dos militares entrevistados afirmam terem sido empregados em 

ações humanitárias, por outro lado, quase a totalidade afirma não ter encontrado 

nos manuais do EB qualquer referência teórica para o seu emprego. 

 

 

4.1.4 Há influência direta das ações humanitárias na forma de emprego e 
organização dos Esqd C Mec orgânicos dos RC Mec? 

 
 

Durante a revisão da literatura, ficou claro que o Exército Brasileiro não tem 

previsão de adoção de frações para emprego em ações humanitárias, ao 

contrário de países com o Chile e o México. 

No entanto, ficou claro que a Doutrina Militar Terrestre prevê – em suas 

bases de transformação – a adoção de uma tropa com capacidade modular e 

flexível para atuar na situação supracitada. 

Foi possível observar que a tropa brasileira tem sido empregada nas ações 

humanitárias há decadas. Durante todos esses anos foi adotada a organização 

para o combate que é prevista nos manuais em vigor. Todavia, em todas as 

situações pesquisadas a composição do Pel C Mec necessitou ser alterada 

durante as missões para melhor realizá-las. 

Foi possível observar, durante a revisão da literatura, que após o terremoto 

Mattews no Haiti, no ano de 2010, um Esqd Fuz Mec foi emprego durante a ação 

humanitária que sucedeu a catástrofe, valendo-se de sua organização prevista 

em manual. 

97% das respostas ao questionário constante do Apêndice A, afirmam que 

a organização em pessoal e material do Esqd C Mec não é a ideal para emprego 

em ações humanitárias.  

Nenhum militar julgou que a composição de meios e pessoal é a ideal e 

apenas 3% julgaram que que atende é parcialmente ideal. 
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Houve, ainda, a sugestão da adoção de mais dois Grupos de Combate 

(GC) no lugar da seção de Viaturas Blindadas de Reconhecimento (VBR) e da 

peça de apoio – morteiro 81mm orgânico dos Pel C Mec. 

 

4.1.4.1 Conclusão parcial 

 

A tropa observa que a composição de meios e pessoal do Esqd C Mec não 

é a ideal para emprego em ações humanitárias, no entanto os Esqd C Mec e os 

RC Mec estão sendo empregados há décadas em toda sorte de ações 

humanitárias. 

 Na totalidade das missões pesquisadas houve diferença na composição 

dos meios orgânicos dos pelotões de cavalaria mecanizados empregados nas 

missões. Tais modificações foram diferentes, sendo adotada a composição 

necessária ao cumprimento de cada missão, dentro do moderno conceito de 

modularidade. 

As missões de ações humanitárias estão sendo cumpridas a contento, 

embora a tropa testemunho que a composição não é a ideal. Há influência, 

portanto. 

 

97%

3%

Não

Sim. Parcialmente
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4.1.5 Existem possibilidades de melhor preparar os RC Mec que são 
empregados em ações humanitárias por meio da instrução militar? 
 

Em uma primeira análise, foi observada a opinião da amostra do 

questionário constante do Apêndice A: 

 
 

 
 

- 96% dos entrevistados julgam que a instrução militar não é a ideal; 

- nenhum entrevistado julga que é a ideal; e 

- 4% dos entrevistados julga que é parcialmente ideal. 

Evidencia-se que há possibilidade de aprimoramento, no que diz respeito a 

instrução militar. 

Nas entrevistas exploratórias, todos os entrevistados julgam haver 

oportunidades de melhoria na instrução militar e que tais melhorias seriam de 

grande valia para o emprego da tropa nas ações humanitárias. 

O Cap Luis Umberto Filho afirma que há necessidade de incluir aspectos 

atinentes às ações humanitárias na instrução militar da tropa de cavalaria 

mecanizada e que sua aplicabilidade terá direta implicação nos resultados, pois 

acredita que a adoção de instrução sobre o assunto teria relação com melhores 

respostas no emprego da tropa. 

De acordo com SPADER, as instruções militares para as Operações de 

Paz sob a égide de Organismos Internacionais atendem quase plenamente o 

emprego de tropas em ações humanitárias, no entanto o autor entende que é 

96%

4%

Não

Sim. Parcialmente
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necessário incluir instruções de capacitação de um Destacamento de Resposta 

Imediata.  Ainda de acordo com SPADER, a instrução para emprego em 

operações de garantia da lei e da ordem abarca boa parte do que é necessário 

às ações humanitárias e uma atualização para emprego em ações de ajuda à 

calamidade seria o suficiente. 

 

4.1.5.1 Conclusão parcial 

 

Diante da resposta contundente dos questionários, fica claro que há espaço 

para otimizar o emprego dos RC Mec por meio da instrução militar. 

SPADER, por meio de sua experiência documentada ao deparar-se com a 

calamidade causada pelo furacão Matthew no Haiti, aponta para a necessidade 

de adoção de instruções referentes a formação de um Destacamento de 

Resposta Imediata e uma atualização na IM de operações de garantia da lei e 

da ordem. 

A opinião de todos os entrevistados aponta para a existência de 

oportunidades de melhoria no emprego da tropa de cavalaria mecanizada a partir 

da instrução militar. 

Portanto, é possível concluir que há possibilidade de melhor preparar o 

emprego dos Esqd C Mec e dos RC Mec por meio da instrução militar. 
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5 CONCLUSÃO 

 
No período final desta pesquisa, é fundamental revisitar a metodologia 

que serviu de alicerce ao trabalho, a fim de melhor estabelecer as ligações e 

implicações para a Doutrina Militar Terrestre, sempre com base nos resultados 

que surgiram da revisão da literatura, dos questionários e entrevistas: este 

trabalho permitiu o entendimento das interações existentes entre o emprego dos 

Regimentos de Cavalaria Mecanizados com o volátil, incerto, complexo e 

ambíguo cenário das ações humanitárias. O entendimento destas interações 

permitiu uma aprofundada análise do problema e a sua ampliação. 

O ponto de partida deste trabalho foi a seguinte problemática: até que 
ponto as ações humanitárias contemporâneas influenciam a atual forma de 
emprego e instrução militar dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados e 
de seus Esquadrões de Cavalaria Mecanizados? Tal problema foi 

solucionado por meio da análise sistemática da Doutrina Militar Terrestre e de 

seus produtos doutrinários dentro do contexto das ações humanitárias. 

Na intenção de compreender plenamente a influência da forma de emprego 

e da instrução militar dos RC Mec em ações humanitárias, concluindo sobre as 

necessidades de adequação da instrução militar destas tropas – o objetivo geral 

desta pesquisa – foi realizada extensa pesquisa. Percebeu-se que, baseado no 

anteriormente exposto, o objetivo foi plenamente atingido pelos resultados 

obtidos ao longo de toda o exame. 

Sendo degraus necessários à consecução do objetivo geral, foram 

estabelecidos os objetivos específicos; os quais surgiram como etapas naturais 

do processo investigativo do tema de pesquisa, a saber:  

a. Comparar o emprego em Ações Humanitárias das unidades de 

cavalarias mecanizadas brasileiras com o de frações similares de 

outros países; 

b. Analisar as técnicas, táticas e procedimentos utilizados nas ações 

humanitárias mais recentes pelos Esqd C Mec. 

c. Analisar os aspectos referentes ao emprego de Esquadrões de 

Cavalaria Mecanizados quanto à sua instrução militar; 

d. Concluir sobre a influência das hodiernas ações humanitárias no 

emprego dos R C Mec; e 
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e. Propor atualizações relativas à instrução e ao emprego dos R C 

Mec que, porventura, surjam como necessárias para atender às demandas das 

atuais ações humanitárias. 

Foi a partir dos resultados obtidos que se pôde afirmar que a problemática 

foi solucionada, por meio da revisão da literatura nacional e estrangeira, das 

percepções e experiências passadas por entrevistados com atuação no 

ambiente de ações humanitárias e dos questionários. O somatório destas 

informações demonstra que o emprego dos RC Mec na ajuda às catástrofes tem 

sido baseada inteiramente no empirismo dos comandantes e em toda sorte de 

experiência dos militares, sem o amparo em produtos doutrinários  (ainda que a 

DMT em vigor preveja o emprego dos RC Mec nas operações compreendidas 

no ambiente catastrófico). Tal fato é reforçado pela inexistência de produtos que 

tratem sobre as técnicas, táticas e procedimentos das tropas mecanizadas em 

ações humanitárias, uma vez que os manuais que versam sobre procedimentos 

para o emprego da tropa mecanizada são anteriores ao próprio conceito de 

ações humanitárias. 

A maior dificuldade identificada ao longo da pesquisa foi a ausência de 

produtos doutrinários que tratassem sobre o emprego dos RC Mec nas ações 

humanitárias, embora a tropa venha sendo largamente empregada nestas 

situações – como ficou claro ao longo do trabalho científico. Mitigou-se este 

obstáculo por meio dos repositórios estrangeiros, com ênfase em países que 

possuem vasto número de manuais de técnicas, táticas e procedimentos. 

A crítica dos resultados obtidos prova que o emprego dos regimentos de 

cavalaria mecanizados, e seus esquadrões, em desastres é uma realidade 

crescente, no Brasil e no mundo. A atuação das unidades mecanizadas se dá 

em um ambiente juridicamente sensível, com imensa exposição à opinião 

pública, com diversos atores e agências e de extrema complexidade. Surge 

como elemento complicador, para a aplicação das tropas, o fato de o 

desdobramento das unidas ser baseado meramente em empirismo e 

experiências individuais. Esta comunhão de fatores resulta em um campo 

propício aos erros e às falhas, os quais não podem ser admitos em situações 

caracterizadas por vítimas de catástrofes. 

Este dinâmico ambiente, conceituado pelo Exército Brasileiro como o 

amplo espectro dos conflitos, requer tropas capazes de atuar nas operações de 

combate clássicas, bem como nas ações subsidiárias, na cooperação com 
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agências e outras demandas inéditas; sempre sob a vigilância do ordenamento 

jurídico nacional, internacional e da opinião pública. Tal cenário exige tropas com 

elevado grau de instrução e com normatização de procedimentos. 

A DMT cercou-se de embasamento para o emprego das tropas 

mecanizadas em ações humanitárias e nas operações que a compreendem, no 

entanto não foi acompanhada por uma moderna revisão nos Programas Padrão 

(PP) de instrução militar; o que é fundamental para que as tropas atinjam o maior 

grau de sucesso quando forem empregadas na ajuda em desastres. 

Outro ponto relevante da pesquisa provou que o achatamento dos níveis 

de decisão, diante da velocidade da divulgação da informação e da necessidade 

de controle da opinião pública, fez crescer a importância da padronização de 

procedimentos e atitudes, uma vez que uma decisão errada no nível tático gerará 

consequências no nível político-estratégico, comprometendo uma operação ou 

a imagem da força. Esta circunstância gera uma preocupação muito grande com 

o adestramento eficaz dos militares em todos os níveis de decisão. 

Diante disso, observa-se que a DMT avançou muito nos últimos anos, sem 

ser, no entanto, acompanhada pela doutrina de emprego dos Esqd C Mec e dos 

RC Mec, as quais permanecem inalteradas há duas décadas.  

Percebeu-se, por meio dos questionários e das entrevistas, que a tropa 

apresenta um considerável – e extramente relevante – grau de insegurança no 

que diz respeito ao emprego em ações humanitárias, pois quase a totalidade dos 

militares não encontram base doutrinária para suas atuações nestas ações. 

Chama a atenção o fato que, também, quase a totalidade afirma que há a 

necessidade de mudanças na instrução militar, no intuito de preparar as tropas 

para serem empregadas nas operações supracitadas. Tal fato torna-se ainda 

mais urgente ao observar-se que praticamente todos os militares questionados 

já terem sido empregados neste tipo de operação. 

 O hiato relatado pela tropa prova-se verdadeiro quando é feita a análise 

do material de instrução da tropa mecanizada, uma vez que não há qualquer 

matéria peculiar ou assunto de instrução que verse sobre o emprego em 

ambientes de calamidade e catástrofe. A falta deste subsídio de instrução é 

agravada ao cruzarmos a informação com o fato de os regimentos terem sendo 

muito empregados em ações humanitárias nos últimos anos. 

 Paralelos foram traçados com outros países. Ao serem analisados os 

produtos doutrinários dos exércitos dos Estados Unidos, do México e do Chile, 
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observa-se que tais países possuem uma sólida base doutrinária para o emprego 

em ambiente de desastre. 

 Com isso, conclui-se que o emprego dos regimentos mecanizados nas 

operações contidas em ações humanitárias tende a aumentar; percebe-se que 

a complexidade do ambiente e a exposição midiática aumentarão na mesma 

medida. Os resultados obtidos mostram, ainda, que a tropa carece de um 

aparato de instrução militar mais robusto para aproveitar de maneira mais eficaz 

a flexibilidade e a modularidade das unidades mecanizadas. 

 Destarte, é correto afirmar que os objetivos desta pesquisa foram 

totalmente atingidos. Todas as principais implicações para os Regimentos de 

Cavalaria Mecanizados, no que trata sobre o emprego de suas subunidades em 

ações humanitárias, foram analisadas, aprofundadas e criticadas. Este estudo 

permitiu compreender as implicações do cenário complexo, ambíguo, volátil e 

incerto das ações de ajuda humanitária à tropa e concluir que há uma lacuna no 

material de instrução militar. Provou-se que a atuação dos Esqd C Mec na ajuda 

em desastres é atual e adequada, porém, mostrou-se necessário aumentar o 

alcance do material de instrução militar das unidades, o qual não aborda esta 

sorte de operação. 

 Os resultados comprovam que as ações humanitárias influenciam 

sobremaneira a forma de emprego dos RC Mec e a sua instrução militar. Com 

isso, pode-se afirmar, com base na revisão da literatura, dos questionários e das 

entrevistas, que o objetivo geral da pesquisa foi atingido. 

A construção do conhecimento – iniciada pela identificação do problema, 

estendendo-se até uma conclusão – culminou em uma informação útil, relevante 

e atual à Força Terrestre: há necessidade de adequação da instrução militar da 

tropa mecanizada para que ela se torne ainda mais capaz de atingir os objetivos 

militares impostos pelas ações humanitárias. 

Desta forma, esta pesquisa é encerrada pavimentando o caminho para 

que pesquisadores explorem outras naturezas de tropas que são empregadas 

em ações humanitárias e oferecendo um questionamento: “O Exército Brasileiro 

deveria adotar uma tropa unicamente vocacionada às Ações Humanitárias?”. 
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5.1 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

No desejo de oferecer as ferramentas mais adequadas ao Sistema de 

Instrução Militar do Exército Brasileiro para preparar seus Regimentos de 

Cavalaria Mecanizados em ações humanitárias, serão apresentadas as 

sugestões e recomendações oriundas do estudo científico realizado. As 

sugestões aqui encontradas certamente não esgotam o assunto, dada a 

volatilidade das ações humanitárias e a complexidade do ambiente no qual elas 

ocorrem. Há apenas a intenção de oferecer um ponto de partida aos debates e 

estudos sobre a doutrina da cavalaria mecanizada, particularmente nas ações 

humanitárias e nas operações nelas contidas. 

O apêndice E, conta com uma proposta de Matéria Peculiar a ser inserida 

no Programa Padrão para Cavalaria Mecanizada. Tal instrumento, produzido 

como verdadeira apoteose desta pesquisa, visa apoiar a discussão sobre o 

assunto e foi criado em semelhança ao PPQ /Cav Mec de 2001. 

Diversos Objetivos Individuais de Instrução (OII) previstos no PP da 

cavalaria mecanizada são pertinentes às ações humanitárias, portanto, apenas 

alguns OII omissos ao PP – julgados indispensáveis –  foram propostos 

(Apêndice E) como resultado desta pesquisa, convém descrever alguns deles: 

 

5.1.1 QA 400 (AH): Tarefa – Instalar e Operar um Posto de Triagem. 
 

Tarefa importante e necessária em toda operação militar em um ambiente 

no qual haja presença de indivíduos vitimas de catástrofes (naturais ou não).  

As atividades de identificar vítimas, separá-las, ampará-las e direcioná-las 

aos especialistas em apoio humanitário não são comum às tropas mecanizadas. 

Desta forma, há a necessidade de instruir e preparar as unidades para interagir 

em neste cenário. Deve ser buscada a obtenção da capacidade de instalar e 

operar um Posto de Triagem. 

 

5.1.2 QA 401 (AH): Tarefa – Realizar a escolta de um comboio humanitário. 
 

Ao longo da pesquisa foi possível observar que uma das missões mais 

realizadas pelas tropas mecanizadas em ajuda humanitária é a escolta de 

comboios humanitários. Há uma vocação natural dos esquadrões de cavalaria 
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mecanizados para a escolta de comboios, no entanto o trabalho de escoltar e 

proteger um comboio humanitário requer instrução específica, pois a história 

mostra que haverão agentes civis nas concentrações de viaturas. Tais civis não 

possuem instrução miltar, tampouco comungam da doutrina do exército com a 

tropa que os escolta. 

Fatores como: a presença da mídia, a busca da população atingida por 

mantimentos e socorro, agentes não-governamentais envolvidos, vias urbanas 

obstruídas, dentre muitos outros, tornam a escolta de comboios humanitários 

muito diferente de uma escolta de comboio militar em operações básicas, por 

este motivo é imperioso que a tropa seja instruída nesta tarefa tão particular. 

 

5.1.3 QA 402 (AH) – Tarefa: Realizar o balizamento de uma área de 
catástrofe/desastre humanitário. 

 
A tarefa de realizar o balizamento de uma área de catástrofe/desastre 

humanitário é indispensável na instrução da tropa mecanizada, haja vista que a 

tropa é amplamente empregada em reconhecimentos. As experiências 

levantadas nesta pesquisa científica apontam que a tropa é, muitas vezes, a 

primeira a chegar em um ambiente atingido. Após chegar em um cenário 

catastrófico, a tropa solicita equipes de apoio especializadas no atendimento 

necessário (equipes médicas, bombeiros, assistentes sociais, etc.) às vítimas do 

desastre.  

As unidades devem estar aptas a balizar a área, a fim de: garantirem o 

menor prazo de resposta às equipes de especialistas, aumentarem a segurança 

da população em um local de desastre, não colocarem em risco a própria tropa 

e as equipes de especialistas, impedirem um eventual acidente envolvendo os 

militares ou as equipes de especialistas que chegam em apoio, etc. Não há este 

tipo de instrução no PP das organizações militares mecanizadas e esta 

capacidade é necessária. 

 

 

5.1.4 QA 403 (AH) – Tarefa: Instalar e operar um Posto de Segurança de 
Distribuição de Material. 

 

A pesquisa científica apontou que uma das tarefas mais desempenhadas 

pela tropa de cavalaria em ações humanitárias é a instalação e operação de 

Posto de Segurança de Distribuição de Material.  
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Toda ação humanitária requererá material específico para que seja 

possível diminuir o sofrimento e cumprir a missão de amparar as vítimas. Os 

materiais necessários podem ser desde alimentos, até materiais de engenharia, 

colchões e muitos outros. 

A problemática da situação supracitada envolve o fato de as vítimas 

estarem em um ambiente caótico e em busca de sobrevivência, portanto tomam 

atitudes perigosas. É, sem sombra de dúvidas, mais seguro organizar um posto 

de distribuição capaz de gerar ordem e manter a disciplina do que agir com 

energia e violência para reestabelecer a ordem durante uma distribuição de 

materiais. 

Deve-se instruir a tropa para capacitá-la a instalar e operar um Posto de 

Segurança de Distribuiçao de Material, de forma que: as áreas sejam separadas 

e balizadas, as equipes de apoio (civis e militares) sejam devidamente 

direcionadas aos materiais certos, os civis sejam conduzidos e controlados, para 

que a atividade não gere tumultos, insegurança e, eventualmente, necessidade 

do uso de violência. A Operação Acolhida oferece lições aprendidas sobre a 

correta operação de tais postos. 

 

5.1.5 QA 404 (AH) – Tarefa: Realizar a desobstrução de vias. 
 

O reconhecimento de vias é uma das missões mais características dos RC 

Mec, portanto seu emprego nesta atividade é bastante comum. Em um ambiente 

catastrófico é justo esperar que haverão vias obstruídas. 

A tropa deve ser instruída na desobstrução sumária de vias em seu próprio 

proveito. A instrução não deve visar obter as capacidades de tropas de 

engenharia – vocacionadas à atividade de obtenção de mobilidade – deve, no 

entanto, permitir a utilização de equipamentos e materiais à desobstrução de 

vias e balizamento de outras tropas e agências. 

Deve-se ter em mente que muitas vezes a tropa entrará em um área por 

uma via desobstruída e, ao retornar, deparar-se-á com uma via obstruída – no 

caso de um furacão ou terremoto, por exemplo – e a segurança da tropa 

dependerá da capacidade de desobstrução de uma via. 
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5.1.6 QA 405 (AH) – Tarefa: Realizar a evacuação emergêncial de feridos. 

 

A instrução de evacuação emergencial de feridos difere da instrução básica 

de transporte de feridos e primeiros socorros, pois a instrução básica trata sobre 

o transporte em pequenas distâncias de indivíduo para a remoção da área de 

combate; já a evacuação emergêncial de feridos visa o transporte, em viatura de 

qualquer natureza, de um indivíduo ferido, nas condições mais básicas de 

estabilização, a fim de maximizar a chance de sobrevivência. 

Em um ambiente de desastre, a própria tropa e as agências em cooperação  

estão expostas a perigos, sem mencionar a grande possibilidade de a tropa 

deparar-se com civis em situação de risco à vida. É imperioso que a tropa receba 

instrução para obter a capacidade de realizar uma evacuação emergêncial – que 

não deve ser confundida com uma evacuação médica, a qual é conduzida em 

uma Unidade de Trauma Intensivo (UTI) móvel, por equipe médica especializada 

– de uma área calamitosa para o local com socorro mais próximo. 

 

5.2 SUGESTÕES FINAIS 

 

Destarte, este trabalho empenhou-se em preencher algumas lacunas dos 

produtos doutrinários atinentes à instrução militar dos Regimentos de Cavalaria 

Mecanizados do Exército Brasileiro, buscando oferecer um ponto de partida no 

trabalho de modernização no ensino militar às tropas que serão empregadas em 

ações humanitárias. 

O Apêndice E é a oferta de uma solução à lacuna supracitada e este 

trabalho científico sugere que seja feita a adoção da Matéria Peculiar: Ajuda 

Humanitária; que os instrutores das escolas e dos corpos de tropa ofereçam 

sugestões e, particularmente, os militares que possuem experiência no emprego 

de tropas mecanizadas em ações humanitárias sejam consultados por meio dos 

canais do Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro.  

Ressalta-se que, esta pesquisa nunca aspirou elucidar todos os problemas 

concernentes ao emprego de tropas de cavalaria mecanizadas em ações 

humanitárias, pois seria impossível em apenas uma pesquisa. No entanto, 

sobreleva-se que existe espaço para aprimoramento e avanço na instrução 

militar e, ao desfechar positivamente esta pesquisa em relação à hipótese e aos 
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objetivos propostos, oferece-se ao Exército Brasileiro uma ferramenta 

transformadora.  

Conclui-se que os resultados obtidos neste trabalho científico contribuirão 

como primeiro passo de uma longa caminhada na direção da obtenção da 

máxima capacidade de emprego em ações humanitárias, tendo a certeza que 

com a adoção de matérias peculiares na instrução militar, os RC Mec estarão 

muito mais capazes de atender às demandas humanitárias. Que esta pesquisa 

forneça à Força Terrestre um subsídio para fazer face aos complexos desafios 

do amplo espectro das operações do século XXI, afirmando-se como importante 

às Ciências Militares. 

 

 

 

______________________________________ 
DIEGO CASTILHOS DE ALMEIDA - Cap 
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APÊNDICE A – Relatórios da Divisão de Coordenação Civil Militar (DCCM) 

 
 

 

Quadro 3 - Operações a cargo da Divisão de Coordenação Civil Militar do COTer no 1º 
Semestre de 2018 

Fonte: DIVISÃO DE COORDENAÇÃO CIVIL MILITAR (DCCM) do Comando de Operações 
Terrestres 
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Quadro 4 - Operações a cargo da Divisão de Coordenação Civil Militar (DCCM) do 
COTer no 2º Semestre de 2018. 

Fonte: Divisão de Coordenação Civil Militar (DCCM) do Comando de Operações 
Terrestres, 2018. 
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APÊNDICE B – Questionários 

Este questionário faz parte da Pesquisa realizada pelo Cap Cav Diego Castilhos 
de Almeida integrante do programa de pós-graduação strictu sensu da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).  

A pesquisa tem como objetivo principal analisar os impactos do emprego 
contemporâneos, que caracterizam a atual Doutrina Militar Terrestre, dos Esquadrões de 
Cavalaria Mecanizados (Esqd C Mec) em Ações Humanitárias.  

Deste modo, este primeiro questionário é endereçado aos comandantes destes 
esquadrões, e visa realizar um diagnóstico da atual situação das de instrução das 
subunidades, de modo a corroborar com o andamento da pesquisa, com vistas no 
levantamento dos aspectos abaixo relacionados: 

 

a) instruções específicas para emprego em ações humanitárias; 

b) o efetivo existente e como este está organizado; 

c) quais instruções humanitárias; e 

d) a forma de emprego mais adotada. 

 

Sua participação neste questionário é de suma importância, e permitirá uma 
análise mais fidedigna da atual situação do apoio de fogo indireto orgânico dos Esqd C 
Mec, visando dar maiores subsídios para este estudo. 

Desde já, agradeço sua prestimosa contribuição. 

Respeitosamente, 

Cap Cav Diego Castilhos de Almeida 

 

 

 

 

1. Caso pertença a um R C Mec, quantos Esqd C Mec existem em sua OM? 

a. (     ) 1 

b. (     ) 2 

c. (     ) 3 

 

2. Sua SU já foi empregada em Ações Humanitárias?  

a. (     ) SIM 

b. (     ) NÃO 

Caso afirmativo, qual ação Humanitária? 
________________________________________________________ 
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3. O Sr encontrou, nos produtos doutrinários do Exército Brasileiro, material de amparo 
e estudo para o emprego de sua SU? 

a. (     ) SIM 

b. (     ) NÃO 

Caso afirmativo, qual manual provou-se útil? 
________________________________________________________ 

4. Ao longo de sua formação acadêmica, o Sr foi instruído no que diz respeito ao 
emprego em ações e operações humanitárias? 

a. (     ) Sim. 

b. (     ) Não.  

 

 

5. O Sr julga os Programas de Instrução Militar do Exército ideais para o emprego em 
ações humanitárias? 

a. (     ) Sim. Totalmente 

b. (     ) Sim. Parcialmente 

c. (     ) Não. 

 

 

6. O Sr julga a composição de meios e pessoal do Esqd C Mec ideal para o emprego em 
ações humanitárias? 

a. (     ) Sim. Totalmente 

b. (     ) Sim. Parcialmente 

c. (     ) Não. 
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APÊNDICE C – Respostas aos questionários 

 

 

 
Este questionário faz parte da Pesquisa realizada pelo Cap Cav Diego Castilhos 

de Almeida integrante do programa de pós-graduação strictu sensu da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).  

A pesquisa tem como objetivo principal analisar os impactos do emprego 
contemporâneos, que caracterizam a atual Doutrina Militar Terrestre, dos Esquadrões de 
Cavalaria Mecanizados (Esqd C Mec) em Ações Humanitárias.  

Deste modo, este primeiro questionário é endereçado aos comandantes destes 
esquadrões, e visa realizar um diagnóstico da atual situação das de instrução das 
subunidades, de modo a corroborar com o andamento da pesquisa, com vistas no 
levantamento dos aspectos abaixo relacionados: 

 

a) instruções específicas para emprego em ações humanitárias; 

b) o efetivo existente e como este está organizado; 

c) quais instruções humanitárias; e 

d) a forma de emprego mais adotada. 

 

Sua participação neste questionário é de suma importância, e permitirá uma 
análise mais fidedigna da atual situação do apoio de fogo indireto orgânico dos Esqd C 
Mec, visando dar maiores subsídios para este estudo. 

Desde já, agradeço sua prestimosa contribuição. 

Respeitosamente, 

Cap Cav Diego Castilhos de Almeida 
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1. Caso pertença ou já tenha pertencido a um RC Mec, quantos Esqd C Mec 
existem/existiam em sua OM? 

a. (     ) 1 

b. (     ) 2 

c. (     ) 3 

 
Resumo:  

183 respostas. 

3 Esqd: 174 respostas. 

2 Esqd: 9 respostas. 

 

2. Sua SU já foi empregada em ações humanitárias? (enchentes, entrega de 

alimentos, durante GLO, refugiados internacionais, deslocados, etc.)? 

a. (     ) SIM 

b. (     ) NÃO 

Caso afirmativo, qual ação Humanitária? 
________________________________________________________ 
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Resumo:  

185 respostas. 

Sim: 166 respostas. 

Não: 19 respostas. 

3. O Sr encontrou, nos produtos doutrinários do Exército Brasileiro, material de amparo 
e estudo para o emprego de sua SU? 

a. (     ) SIM 

b. (     ) NÃO 

Caso afirmativo, qual manual provou-se útil? 
________________________________________________________ 

 

 
Resumo:  

186 respostas 

Sim: 2 respostas. 

Não: 184 respostas. 

1%

99%

Sim

Não
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4. Ao longo de sua formação acadêmica, o Sr foi instruído no que diz respeito ao 
emprego em ações e operações humanitárias? 

a. (     ) Sim. 

b. (     ) Não.  

 
 
Resumo: 

186 respostas. 

Sim: 5 respostas. 

Não: 181 respostas. 

 

5. O Sr julga os Programas de Instrução Militar do Exército ideais para o emprego em 
ações humanitárias? 

a. (     ) Sim. Totalmente 

b. (     ) Sim. Parcialmente 

c. (     ) Não. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

153 

 
 

 
 

 

Resumo:  

186 respostas. 

Não: 179 respostas. 

Sim. Parcialmente: 7 respostas. 

 

6. O Sr julga a composição de meios e pessoal do Esqd C Mec ideal para o emprego em 
ações humanitárias? 

a. (     ) Sim. Totalmente 

b. (     ) Sim. Parcialmente 

c. (     ) Não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96%

4%

Não

Sim. Parcialmente
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Resumo:  
185 respostas. 
Não: 179 respostas. 
Sim. Parcialmente: 6 respostas. 
 
 
O Sr gostaria de propor algum tipo de mudança ao Esqd C Mec a fim de 

aumentar a capacidade de participar de Ações Humanitárias?  
1 resposta: 
 

“Para ações humanitárias, a conversão da seção VBR e peça de apoio em 

mais um grupo de combate é mais eficiente” 

 

 

 

  

97%

3%

Não

Sim. Parcialmente
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APÊNDICE D – Entrevistas exploratórias 

  

ENTREVISTA EXPLORATÓRIA – Cap João Henrique Alves Soares, Oficial de 
Operações do 12º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em Boa Vista. 

 

Esta entrevista exploratória é provocada pelo Cap DIEGO CASTILHOS 
DE ALMEIDA, da turma de formação de 2010 da AMAN, mestrando em Ciências 
Militares, do Mestrado Profissional em Ciências Militares da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).  

Estou realizando uma pesquisa sobre o tema: “O Emprego do Esqd Cav 
Mec em Ações Humanitárias e suas consequências para o RC Mec” 

O presente estudo tem a intenção de analisar o seguinte problema: as 
ações humanitárias contemporâneas influenciam a atual forma de emprego 
e instrução militar dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados e de seus 
Esquadrões de Cavalaria Mecanizados? 

A pesquisa tem por finalidade analisar a influência da Instrução Militar nas 
diferentes missões realizadas em uma Ação Humanitária. Na Doutrina Militar 
Terrestre está previsto o emprego de todas as tropas em Ações e Operações 
Humanitárias, sem pormenorizar as técnicas, táticas e procedimentos a serem 
empregados nestas ações; bem como não há a previsão de quais missões serão 
desempenhadas no contexto supracitado. 

A partir da lacuna de conhecimento descrita, o pesquisador buscou – nos casos 
de emprego de regimentos e esquadrões de cavalaria mecanizados – quais as 
missões desempenhadas pelas frações subunidades. 

 Neste contexto, foi observado o emprego de subunidades em diversas 
ações humanitárias. Dentre elas a Operação Acolhida. Após o 
desencadeamento da Operação Acolhida o Comando de Operações Terrestre 
observou a necessidade de iniciar uma Operação Militar para Segurança e 
Controle das Fronteiras Terrestres, trata-se da Operação Controle, a qual está 
em vigor no Comando Militar do Norte. A fim de entender melhor a atuação das 
tropas de Cavalaria Mecanizada na Operação Controle surgiu esta entrevista 
exploratória. 

 Desde já, agradeço o Sr pelo tempo e pela atenção demandada, bem 
como coloco-me à disposição no e-mail: diegocastilhos@gmail.com. 

  

1.Durante a fase de revisão da literatura deste trabalho de pesquisa cientifica, a 
participação das tropas de cavalaria mecanizadas em Ações Humanitárias 
ficaram muito evidentes nos produtos doutrinários do Exército Brasileiro, todavia 
não foi possível encontrar de que maneira as unidades de cavalaria mecanizadas 
seriam empregadas, tal fato levou à inferência que os produtos doutrinários à 
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disposição da tropa mecanizada estão desatualizados.. O senhor concorda que 
o referencial teórico nacional se encontra desatualizado?  

2. Quais são as missões, de acordo com a sua experiência profissional, que o Sr 
julga mais adequadas a serem realizadas por um Esquadrão de Cavalaria 
Mecanizado? 

3. No corrente ano está ocorrendo a Operação Controle, no âmbito do CMN, o 
Sr poderia descrever qual a participação do 12º Esqd C Mec nesta operação?  

4. O Sr julga que o Esqd poderia ser empregado de outra maneira na Operação 
Controle? 

5. Quais os maiores óbices encontrados para o planejamento e emprego de tropa 
mecanizada em Ações Humanitárias, na experiência do Sr? 

6. O Estado-Maior do Exército determinou a busca pelo emprego DUAL de 
tropas. De que forma o Sr visualiza o emprego do Esqd C Mec em ações de 
combate clássicas – operações básicas – e em ações subsidiarias, 
particularmente às Ações Humanitárias? 

7. O Sr identifica alguma medida adicional a ser tomada pelos RC Mec e Esqd 
C Mec para melhor prepara-los para Ações Humanitárias – e toda a gama de 
operações contidas nestas ações?  

8. O senhor gostaria de oferecer outra contribuição sobre o assunto para o 
prosseguimento desta pesquisa científica?  

 

 

Mais uma vez agradeço o tempo do Sr e reforço que estou à sua disposição para 
quaisquer esclarecimentos.  

Por favor, sinta-se à vontade para responder quaisquer outros itens não 
observados por este pesquisador que o Sr julgue útil à pesquisa; bem como 
qualquer sugestão será extremamente bem vinda. 

Cap Cav Diego Castilhos de Almeida. 

 

FIM DA ENTREVISTA EXPLORATÓRIA  
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ENTREVISTA EXPLORATÓRIA – Cap Diogo Marques da Silva, comandante da 
área de apoio da Base de Apoio Logístico da FT ACOLHIDA. 

 

Esta entrevista exploratória é provocada pelo Cap DIEGO CASTILHOS 
DE ALMEIDA, da turma de formação de 2010 da AMAN, mestrando em Ciências 
Militares, do Mestrado Profissional em Ciências Militares da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).  

Estou realizando uma pesquisa sobre o tema: “O Emprego do Esqd Cav 
Mec em Ações Humanitárias e suas consequências para o RC Mec” 

O presente estudo tem a intenção de analisar o seguinte problema: as 
ações humanitárias contemporâneas influenciam a atual forma de emprego 
e instrução militar dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados e de seus 
Esquadrões de Cavalaria Mecanizados? 

A pesquisa tem por finalidade analisar a influência da Instrução Militar nas 
diferentes missões realizadas em uma Ação Humanitária. Na Doutrina Militar 
Terrestre está previsto o emprego de todas as tropas em Ações e Operações 
Humanitárias, sem pormenorizar as técnicas, táticas e procedimentos a serem 
empregados nestas ações; bem como não há a previsão de quais missões serão 
desempenhadas no contexto supracitado. 

A partir da lacuna de conhecimento descrita, o pesquisador buscou – nos casos 
de emprego de regimentos e esquadrões de cavalaria mecanizados – quais as 
missões desempenhadas pelas frações subunidades. 

 Neste contexto, foi observado o emprego de subunidades em diversas 
ações humanitárias. Dentre elas a Operação Acolhida. Após o 
desencadeamento da Operação Acolhida o Comando de Operações Terrestre 
observou a necessidade de iniciar uma Operação Militar para Segurança e 
Controle das Fronteiras Terrestres, trata-se da Operação Controle, a qual está 
em vigor no Comando Militar do Norte. A fim de entender melhor a atuação das 
tropas de Cavalaria Mecanizada na Operação Controle surgiu esta entrevista 
exploratória. 

 Desde já, agradeço o Sr pelo tempo e pela atenção demandada, bem 
como coloco-me à disposição no e-mail: diegocastilhos@gmail.com. 

  

1.Durante a fase de revisão da literatura deste trabalho de pesquisa cientifica, a 
participação das tropas de cavalaria mecanizadas em Ações Humanitárias 
ficaram muito evidentes nos produtos doutrinários do Exército Brasileiro, todavia 
não foi possível encontrar de que maneira as unidades de cavalaria mecanizadas 
seriam empregadas, tal fato levou à inferência que os produtos doutrinários à 
disposição da tropa mecanizada estão desatualizados.. O senhor concorda que 
o referencial teórico nacional se encontra desatualizado?  
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2. Quais são as missões, de acordo com a sua experiência profissional, que o Sr 
julga mais adequadas a serem realizadas por um Esquadrão de Cavalaria 
Mecanizado? 

3. O Sr, como oficial de cavalaria com experiência em tropas mecanizadas, julga 
haver atividades – dentro de um contexto de Ação Humanitária – nas quais o 
emprego de um RC Mec seria útil a fim de garantir o Estado Final Desejado?  

4. O Sr julga que um RC Mec poderia ser empregado de alguma na Operação 
Acolhida? 

5. Quais os maiores óbices encontrados para o planejamento e emprego de tropa 
mecanizada em Ações Humanitárias, na experiência do Sr? 

6. O Estado-Maior do Exército determinou a busca pelo emprego DUAL de 
tropas. De que forma o Sr visualiza o emprego do RC Mec em ações de combate 
clássicas – operações básicas – e em ações subsidiarias, particularmente às 
Ações Humanitárias? 

7. O Sr identifica alguma medida adicional a ser tomada pelos RC Mec e Esqd 
C Mec para melhor prepará-los para Ações Humanitárias – e toda a gama de 
operações contidas nestas ações?  

8. O senhor gostaria de oferecer outra contribuição sobre o assunto para o 
prosseguimento desta pesquisa científica?  

 

 

Mais uma vez agradeço o tempo do Sr e reforço que estou à sua disposição para 
quaisquer esclarecimentos.  

Por favor, sinta-se à vontade para responder quaisquer outros itens não 
observados por este pesquisador que o Sr julgue útil à pesquisa; bem como 
qualquer sugestão será extremamente bem vinda. 

Cap Cav Diego Castilhos de Almeida. 

FIM DA ENTREVISTA EXPLORATÓRIA  
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APENDICE E - Proposta de adição de Matéria Peculiar ao PP/Cav Mec 

5.3  

 

 

 OBJETIVOS INDIVIDUAIS DE INSTRUÇÃO (OII) 

TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO MÍNIMO 

QA – 400 

(AH) 

Instalar e 
operar um 
posto de 
triagem.  
 

O instrutor deverá 
mobiliar, com militares, 
postos de triagem 
devidamente preparados 
e identificados. Os postos 
deverão ser mobiliados 
com material orgânico dos 
Pel C Mec para PBCE e 
deverão possibilitar o 
atendimento à triagem em 
todo tipo de situação de 
deslocados.  

 

Os militares 
deverão expor, 
com clareza e 
correção, como 
insta- lar e 
operar um PTrig.  

 

QA- 401 

(AH) 

Realizar a 
escolta de 
um comboio 
humanitário. 
 

O instrutor deverá 
mobiliar, com as 
viaturas do Esqd C 
Mec, uma escolta de 
comboio devidamente 
preparada e 
identificada. As 
deverão ser mobiliadas 
com material orgânico 
dos Pel C Mec para 
PBCE e deverão 
possibilitar a escolta de 
até 20 viaturas em 
situações de 
atendimento 
humanitário.  

 

Os militares 
deverão realizar, 
com 
desenvoltura e 
correção, uma 
escolta de 
comboio, em 
baixa 
velocidade, em 
situação de 
atendimento 
humanitário. 

 

QA- 402 

(AH) 

Realizar o 
balizamento 
de uma área 
de 
catástrofe/de
sastre 
humanitário. 
 

O instrutor deverá 
proporcionar, dentro da 
área de instrução, uma 
simulação de ambiente 
catastrófico. As áreas 
deverão ser 
devidamente balizadas 
para a chegada de 
equipes de resposta e 
ajuda humanitária.  

 

Os militares 
deverão realizar, 
com 
desenvoltura e 
correção, o 
balizamento 
eficaz de uma 
área para o 
atendimento de 
equipes de ajuda 
humanitária. 

 

ORIENTAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO 
SUGESTÕES PARA 

OBJETIVOS 
INTERMEDIÁRIOS 

ASSUNTOS 

- Citar a finalidade da triagem. 
- Descrever os tipos de triagem.        
- Descrever os processos de 
triagem. 
- Citar as missões dos militares do 
PTrig. 
- Citar as características de um 
Posto de Triagem. 
- Descrever a importância da 
triagem. 
- Descrever as características de 
um local adequado à instalação de 
um PTrig. 
- Descrever a organização de um 
PTrig.                                                  
- Descrever o funcionamento de 
um PTrig. 
- Demonstrar aptidão para o 
cumprimento da tarefa constante 
do OII.  

1. Generalidades 
a. Finalidade. 
b. Tipos. 
c. Processos de 
Triagem.  

2. Os componentes do 
PTrig. 

3. Postos de Triagem. 
4. Importância da 

Triagem. 
5. Instalação de um 

PTrig. 
6. Organização de um 

Posto de Triagem 
7. Funcionamento de 

um Posto de 
Triagem.  

 
- Citar a finalidade do comboio 
humanitário. 
- Descrever os tipos de comboio.        
- Descrever os processos de 
acompanhamento e escolta de 
comboio. 
- Citar as missões dos militares da 
escolta de comboio. 
- Citar as características de um 
comboio humanitário. 
- Descrever a importância do 
comboio humanitário. 
- Descrever as características de 
um comboio humanitário e as 
condições adversas em um teatro 
humanitário. 
- Descrever a organização de um 
comboio humanitário.                                                  
- Descrever o funcionamento de 
um comboio humanitário. 
- Demonstrar aptidão para o 
cumprimento da tarefa constante 
do OII.  

1. Generalidades 
a. Finalidade. 
b. Tipos. 
c. Processos de 
acompanhamento e 
escolta de comboio.  

2. Os componentes do 
comboio humanitário. 
3. Comboio 
Humanitário. 
4. Importância da 
escolta de comboio. 
5. Demonstração da 
escolta de comboio 
humanitário. 
6. Organização de uma 
escolta de comboio 
humanitário. 
7. Realização da 
escolta ao comboio 
humanitário.  

 
- Citar a finalidade do balizamento 
de área. 
- Descrever as formas de 
balizamento de área. 
- Descrever os processos de 
reconhecimento e balizamento de 
área. 
- Citar as missões das equipes de 
balizamento. 
- Citar as características de uma 
área balizada e as necessidades 
das equipes de ajuda humanitária. 
- Descrever a importância do 
balizamento em área catastrófica. 
- Descrever as condições adversas 
em um teatro humanitário e os 
principais óbices a serem 
encontrados pela equipe de 
balizamento. 
- Descrever a organização de um 
balizamento de área catastrófica.                                                  
- Descrever o funcionamento do 
balizamento de área catastrófica. 
- Demonstrar aptidão para o 
cumprimento da tarefa constante 
do OII.  

1. Generalidades 
a. Finalidade. 
b. Tipos. 
c. Processos de 
balizamento de área 
catastrófica  

2. A equipe de 
balizamento de área. 
3. Balizamento de área 
catastrófica. 
4. Importância do 
balizamento de área 
catastrófica. 
5. Demonstração do 
balizamento de área 
catastrófica. 
6. Organização de uma 
equipe de balizamento 
de área catastrófica 
7. Realização do 
balizamento de área 
catastrófica 
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OBJETIVOS INDIVIDUAIS DE INSTRUÇÃO (OII) 

TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO MÍNIMO 

QA – 403 

(AH) 

Instalar e 
operar um 
Posto de 
Segurança 
de 
Distribuição 
de Material. 
 

O instrutor deverá 
mobiliar, com militares, 
postos de segurança 
de distribuição de 
materiais devidamente 
preparados e 
identificados. Os 
postos deverão ser 
mobiliados com 
material orgânico dos 
Pel C Mec para PBCE 
e deverão possibilitar a 
distribuição de material 
das diversas classes – 
com dimensões 
variáveis – em situação 
de desastre/catástrofe.  
 

Os militares 
deverão expor, 
com clareza e 
correção, como 
insta- lar e 
operar um Posto 
de Segurança de 
Distribuição de 
Material. 

 

QA- 404 

(AH) 

Realizar a 
desobstrução 
de vias. 

 

O instrutor deverá 
proporcionar, dentro da 
área de instrução, uma 
simulação de ambiente 
catastrófico. As vias 
deverão ser 
desobstruídas para 
permitir a chegada de 
equipes de resposta e 
ajuda humanitária.  

 

Os militares 
deverão realizar, 
com segurança 
e correção, uma 
desobstrução de 
via em uma área 
de desastre/ 
catástrofe. 

 

QA- 405 

(AH) 

Realizar a 
evacuação 
emergencial 
de feridos. 
 

O instrutor deverá 
proporcionar, dentro da 
área de instrução, uma 
simulação de ambiente 
catastrófico. Os feridos 
deverão ser evacuados 
junto com a equipe de 
saúde especializada 
para o Posto de 
Atendimento Avançado 
(PAA).  

 

Os militares 
deverão realizar, 
com segurança e 
correção, a 
evacuação eficaz 
de uma área para 
o atendimento de 
equipes saúde no  
Posto de 
Atendimento 
Avançado (PAA). 

 

ORIENTAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO 
SUGESTÕES PARA 

OBJETIVOS 
INTERMEDIÁRIOS 

ASSUNTOS 

- Citar a finalidade da segurança 
da distribuição de material. 
- Descrever os tipos de segurança 
da distribuição de material. 
(dimensões).                                   
- Descrever os processos de 
segurança da distribuição de 
material. 
- Citar as missões dos militares do 
Posto de Segurança de Distribui-        
ção do Material. 
- Citar as características de um 
Posto de Segurança de 
Distribuição de Material. 
- Descrever a importância da  
Segurança de Distribuição de 
Material. 
- Descrever as características de 
um local adequado à instalação de 
um Posto de  Segurança de 
Distribuição de Material. 
- Descrever a organização de um 
Posto de  Segurança de 
Distribuição de Material.                                                  
- Descrever o funcionamento de 
um Posto de  Segurança de 
Distribuição de Material. 
- Demonstrar aptidão para o 
cumprimento da tarefa constante 
do OII.  

1. Generalidades 
a. Finalidade. 
b. Tipos. 
c. Processos de 
ocupação de um 
Posto de Segurança 
de Distribuição de 
Material.  

2. Os componentes do 
Posto de  
Segurança de 
Distribuição de 
Material. 

3. Importância da  
Segurança de 
Distribuição de 
Material. 

4. Instalação de um 
Posto de  
Segurança de 
Distribuição de 
Material. 

5. Organização de um 
Posto de  
Segurança de 
Distribuição de 
Material. 

6. Funcionamento de 
um Posto de  
Segurança de 
Distribuição de 
Material.  

- Citar a finalidade da 
desobstrução de via. 
- Descrever os tipos de 
desobstrução de via. 
- Descrever os processos de  
desobstrução de via. 
- Citar as missões das equipes de  
desobstrução de via. 
- Descrever a importância da 
desobstrução de via. 
- Descrever as características de 
uma  desobstrução de via. 
- Descrever a organização de uma 
equipe de desobstrução de via . 
- Descrever o funcionamento de 
uma  desobstrução de via. 
- Demonstrar aptidão para o 
cumprimento da tarefa constante 
do OII.  

1. Generalidades 
a. Finalidade. 
b. Tipos. 
c. Processos de 
desobstrução de via.  

2. Os componentes da  
equipe de 
desobstrução de via. 
3. Desobstrução de 
via. 
4. Importância da  
desobstrução de via. 
5. Demonstração da  
desobstrução de via. 
6. Organização de uma 
desobstrução de via. 
7. Realização da  
desobstrução de via.  

 
- Citar a finalidade de evacuação 
emergencial. 
- Descrever as formas de 
evacuação emergencial. 
- Descrever os processos de 
evacuação emergencial. 
- Descrever a importância da 
evacuação emergencial. 
- Descrever as condições adversas 
em um teatro humanitário e os 
principais óbices a serem 
encontrados pela equipe de 
evacuação emergencial. 
- Descrever a organização de uma 
evacuação emergencial.                                               
- Descrever o funcionamento da 
evacuação emergencial. 
- Demonstrar aptidão para o 
cumprimento da tarefa constante 
do OII.  

1. Generalidades 
a. Finalidade. 
b. Tipos. 
c. Processos de 
evacuação.  

2. A equipe de 
evacuação. 
3. Importância da 
evacuação. 
4. Demonstração a 
evacuação. 
5. Organização de uma 
equipe de evacuação. 
6. Realização 
evacuação 
emergencial.  
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