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O ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA: UMA PROPOSTA DE QUADRO 

ORGANIZACIONAL 

 
DANIEL FERREIRA BARBOZA JUNIOR* 

LEANDRO TAFÚRI MATTOSO** 
 

RESUMO 

A região amazônica, palco de incalculáveis riquezas e alvo de crescente interesse 
internacional, representa umas das prioridades do Exército Brasileiro nas ações de defesa. 
Diante disso, ressalta-se a importância do incremento da doutrina de emprego da Cavalaria 
neste ambiente operacional. Este trabalho visa revisar a escassa literatura militar disponível 
sobre o assunto, analisar o quadro organizacional em vigor do Esquadrão de Cavalaria de 
Selva (Esqd C Sl) e realizar comparações entre tropas análogas previstas na doutrina militar 
nacional. Para tanto, buscou-se, primeiramente entender o impacto das condicionantes das 
operações na selva para o emprego da Cavalaria. Em seguida, buscou-se comparar as 
possibilidades e as características desejáveis do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd 
C Mec), orgânico das Brigadas de Infantaria Motorizada (Bda Inf Mtz), com as do Esqd C Sl 
(orgânicos das Brigadas de Infantaria de Selva). Além disso, procurou-se, através de 
entrevistas a militares que estiveram envolvidos em atividades operacionais correlatas, 
corroborar ou refutar as hipóteses estabelecidas em estudo preliminar. Por fim, objetivou-se 
concluir acerca de seu grau de eficácia em entregar o máximo de características da Arma de 
Cavalaria às operações da Brigrada de Infantaria de Selva (Bda Inf Sl) e propor uma nova 
organização para as frações desta subunidade.  
 

Palavras-chave: Ambiente operacional amazônico. Esquadrão de Cavalaria de Selva. 
Características da Cavalaria. Quadro Organizacional. 
 
ABSTRACT 

The Amazon region, stage of incalculable riches and target of growing international interest, 
represents one of the priorities of the Brazilian Army in defense actions. Given this, is 
important to increase the doctrine of using the Cavalry in this operational environment. This 
paper aims to review the scarce military literature available about the subject, to analyze the 
current organizational framework of the Jungle Cavalry Troop and make comparisons 
between analogous troops finded in the national military doctrine. To do that, the first point 
was to understand the impact of the jungle’s operational constraints to the use of Cavalry. 
The second point was to compare the possibilities and desirable characteristics of the 
Mechanized Cavalry Troop, organic from Motorized Infantry Brigades, with those of the 
Jungle Cavalry Troop (organic from Jungle Infantry Brigades). Besides that, interwies with 
militaries who were involved with similar operational activities served to corroborate or refute 
the hypotheses established in a preliminary study. Finally, the objetctive was to conclude 
aboute it’s effectiveness on to deliver the maximum of the Cavalry’s resources (as a Combat 
Function) to the Jungle Infantry Brigade’s operations and to porpose a new organization for 
this troop’s fractions. 
 

Keywords: Amazon Operating Environment. Jungle Cavalry Squadron. Cavalry’s 
characteristics. Organization Framework.
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Política Nacional de Defesa (2012), a Amazônia representa uma 

das mais importantes áreas de interesse do país, pois congrega a abundância de 

recursos naturais às vulnerabilidades ocasionadas pelas suas dificuldades logísticas 

e instabilidades político-sociais. Assim, o Exército Brasileiro (EB) pauta seus planos 

de ação segundo a ideia de que  

 

O Brasil será vigilante na reafirmação incondicional de sua soberania sobre 
a Amazônia brasileira. Repudiará, pela prática de atos de desenvolvimento 
e de defesa, qualquer tentativa de tutela sobre as suas decisões a respeito 
de preservação, de desenvolvimento e de defesa da Amazônia (END, 2012, 
p.29).  

  

Neste contexto, o Esquadrão de Cavalaria de Selva (Esqd C Sl) apresenta-se 

como uma tropa bastante particular, tendo uma única Organização Militar (OM) 

dessa natureza no âmbito da Força Terrestre (F Ter), segundo Catálogo de 

Organizações Militares do Exército (2017).   

Conforme a Base Doutrinária do 23º Esqd C Sl (2018), o 23º Esqd C Sl é 

orgânico da 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl) e possui demandas 

nos mais diversos ramos operacionais (Op), destacando-se as operações de 

cooperação e coordenação com agências, as ações de Garantia da Lei e da Ordem 

(GLO) e a proteção de estruturas de importância estratégica.   

Naturalmente, se espera, deste, as características próprias à Arma de 

Cavalaria (Cav) e a capacidade de cumprir missões típicas das operações na selva 

(Op Sl), enquadrado sob o esforço conjunto de sua Grande-Unidade (GU) e sob as 

servidões do amplo espectro dos conflitos.   

As condicionantes enumeradas, somadas ao fato de integrar a Força de 

Emprego Estratégico (F Emp Estrt) do Exército, representam um desafio para o seu 

emprego, uma vez que, as tropas integrantes da F Emp Estrt, segundo BRASIL 

(2017, p. 12), “Serão preparadas para possuir ou receber capacidades/módulos 

(modularidade/elasticidade) para executar grandes deslocamentos estratégicos 

compatíveis com a dimensão continental do Brasil e áreas de interesse.”  

Por outro lado, as tropas de Cavalaria são altamente dependentes de suas 

plataformas de combate, de seu armamento orgânico e da organização de seus 

efetivos, para que atendam às suas características básicas (mobilidade, potência de 

fogo, proteção blindada, ação de choque, e sistema de comunicações amplo e 
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flexível), como observado em BRASIL (2018, p. 1-2 E 2-1). Com isso, cresce de 

importância a análise da configuração das frações integrantes do Esqd C Sl.   

Ainda segundo BRASIL (2018), as peculiaridades das tropas de Cav devem 

conjugar-se de modo a adaptar o emprego da Arma às especificidades das Op Sl. 

Estas podem ser conflitantes entre si quando se comparam, a título de ilustração, a 

mobilidade (característica da Cav) e a conformação terreno do ambiente operacional 

da selva, que desfavorece (em boa parte de sua extensão) o emprego de viaturas.  

Alinhado com o processo de modernização da Força, o 23º Esqd C Sl conduz, 

desde o início do ano de instrução de 2017, trabalhos de atualização doutrinária. 

Chancelada pelo Comandante (Cmt) da 23ª Bda Inf Sl, pelo Centro de Doutrina do 

Exército (C Dout Ex) e pelo Estado-Maior do Exército (EME), a OM vale-se das 

missões do ano de instrução para a realização de experimentações doutrinárias.  

Os relatórios dos ensinamentos colhidos e as propostas de adequação 

doutrinária foram materializadas em forma de uma proposta de base doutrinária 

(com todos os seus anexos) e enviadas, pelo Cmt OM, através da cadeia de 

comando, ao C Dout Ex, onde encontram-se em processo de análise.  

Portanto, esse trabalho visa apresentar os ensinamentos obtidos até a sua 

conclusão, avaliando a configuração dos pelotões orgânicos do Esqd C Sl, e 

propondo, por fim, a reorganização destas frações, em razão do que se espera para 

essa OM, diante das conjecturas da Bda Inf Sl.  

 1.1 PROBLEMA   

 Ao analisar o que se espera do Esqd C Sl, enquadrado em uma Bda Inf Sl, 

considerada a escassez de literatura militar sobre o assunto, alguns 

questionamentos se fazem necessários:  

a. Quais são as suas principais demandas operacionais, especialmente no 

que se refere à capacidade de atuar em prol da Bda Inf Sl nas Op de defesa externa, 

sob o escopo das Op de amplo espectro e seus diferentes níveis de intensidade no 

uso da força?          

b. A configuração atual do Esqd C Sl, principalmente sua dotação de viaturas 

(Vtr) e armamento coletivo, garante às suas peças de manobra a capacidade de 

combater de maneira descentralizada, garantindo-lhes as características esperadas 

de uma tropa de cavalaria?          

Considerados os questionamentos enumerados, cabe destacar a indagação 

que contemplou o ponto principal deste trabalho e, portanto, o problema a ser 
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resolvido: existe uma configuração, diferente da atual, que permita ao Esqd C Sl 

cumprir suas missões em melhores condições? Qual? 

1.2 OBJETIVOS  

Objetivo geral desta pesquisa é propor uma nova organização para as frações 

do Esqd C Sl, com base na configuração de suas frações e à luz de suas demandas 

operacionais.   

Para que este objetivo seja alcançado, a linha de raciocínio a ser traçada 

deverá ser permeada por conclusões parciais que balizarão os seguintes objetivos 

intermediários:  

a. Citar quais características o Esqd C Sl deverá emprestar ao esforço 

integrado da Bda Inf Sl nas operações.  

b. Caracterizar o ambiente operacional de selva. 

c.  Apresentar as principais missões a serem desempenhadas pelo Esqd C Sl 

nas Op. 

d. Relacionar as estruturas do Esqd C Sl (sua composição e escalonamento 

de forças) com as características mais desejáveis ao seu emprego. 

1.3 HIPÓTESE 

  Com base no estudo preliminar das peculiaridades do emprego de um 

Esquadrão de Cavalaria, sob as condicionantes do ambiente operacional de selva, é 

possível estabelecer a hipótese de que o atual Quadro Organizacional (QO) do Esqd 

C Sl não seja o mais adequado. Ou seja, existe uma outra maneira desta fração 

organizar-se para o combate, que lhe permita cumprir suas funções operacionais em 

melhores condições. 

1.4 QUESTÕES DE ESTUDO  

 Observando-se o conteúdo de BRASIL (2018), é razoável partir do princípio 

que as características da Arma são compartilhadas, em maior ou menor grau de 

acentuação, por todas as tropas de Cavalaria. O Esqd C Sl deverá, através da 

combinação de suas frações, garantir que o maior número dessas sejam atendidas 

no desencadear de suas ações. 

Analisando-se as informações de BRASIL (1984), no que se refere à 

composição e às possibilidades comuns das Brigadas de Infantaria (Bda Inf), 

verifica-se que é possível estabelecer uma analogia entre o Esquadrão de Cavalaria 

Mecanizado (Esqd C Mec), orgânico das Bda Inf e o Esqd C Sl. 
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Sendo assim, existe a possibilidade de que o Esqd C Sl tenha demandas Op 

bastantes parecidas com o Esqd C Mec (guardadas as peculiaridades do ambiente 

amazônico). 

Desta maneira, foram estabelecidas as seguintes questões de estudo:  

a. É possível que o Esqd C Sl tenha condições de cumprir, em termos gerais, 

o mesmo papel operacional de um Esqd C Mec?  

b. Quais são as características das Op na selva (Op Sl) que conflitam com o 

emprego clássico da tropa de cavalaria?  

c. A configuração atual do Esqd C Sl é capaz de oferecer às operações as 

características da Arma, ainda que seja obrigado a descentralizar suas ações até o 

nível pelotão?  

d. Existe outra configuração em que o Esqd C Sl seja capaz de congregar o 

máximo das características da Cavalaria ?  

 1.5 JUSTIFICATIVAS   

O EB busca, através da estratégia da presença (BRASIL, 2007, p. 35/48), 

aumentar suas possibilidades na região amazônica, palco de convulsões sociais e 

reserva incomensurável de recursos naturais. A Bda, módulo básico de emprego 

considerado pela F Ter, ganha relevância neste contexto.  

O Esqd C Sl deve estar em condições de conferir à GU que o enquadra, as 

características da arma (BRASIL, 2018, p. 2-13), potencializando seu poder de 

combate e tornando-a mais flexível, adaptável, modular e elástica. Portanto, deve 

dispor de meios e organização tais que fomentem, desde o emprego no nível Pel, a 

atenção aos princípios enumerados.  

A presente pesquisa se justifica à medida em que o Esqd C Sl se constitui 

como uma importante peça de manobra da Bda Inf Sl, sendo capaz de atuar como 

vetor de multiplicação do poder de combate e de economia de meios (BRASIL, 1982, 

p. 5-1).  

Outro fator que corrobora a pertinência deste trabalho é a carência de 

literatura formal que balize o emprego do Esqd C Sl. Desta maneira, este trabalho 

contribuirá, não somente para a atualização doutrinária do emprego do Esqd, mas 

para o preenchimento do enorme vazio doutrinário relativo ao emprego da Cavalaria 

no ambiente de selva. 

 Esta pesquisa destina-se a propor uma nova configuração aos Esqd C Sl, 

capaz de projetar seu poder relativo de combate e aumentar sua eficiência 
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operacional. Esta proposta, realizada à luz de uma análise baseada no estudo da 

configuração de seus elementos subordinados e em razão de suas demandas 

operacionais.  

Portanto, os comandantes de OM de Cavalaria de Selva (existente e que 

poderão vir a serem criadas) e integrantes de estado-maior das Bda Inf Sl usufruirão 

diretamente dos resultados deste trabalho.  

2 METODOLOGIA 

O caminho que se percorreu para solucionar o problema da pesquisa e atingir 

os objetivos propostos serão detalhados, especificando os procedimentos 

necessários para se chegar aos participantes da pesquisa, obter as informações de 

interesse e analisá-las, a seleção do grupo de pesquisa, o estabelecimento dos 

critérios de amostragem e a construção de estratégias para as referidas abordagens, 

como também a definição de instrumentos e procedimentos para análise dos dados.  

 2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

Quanto à forma de abordagem, o presente estudo caracteriza-se por ser uma 

pesquisa qualitativa, com objetivo de gerar conhecimentos necessários para o 

Exército Brasileiro, dando embasamento teórico para o melhor emprego, do Esqd C 

Sl, enquadrado na Bda Inf Sl.  

O estudo bibliográfico terá como enfoque a aplicação do método de leitura 

exploratória e a seleção de material doutrinário, fazendo uma revisão sintética, para 

que os resultados obtidos possam embasar e consubstanciar a conclusão final e 

ainda tornar o estudo compreensível.  

O presente estudo pretende verificar qual é a melhor forma de se organizar as 

frações que compõem o Esqd C Sl. Para tanto, será necessário recorrer aos 

documentos gerados pela OM, no seu processo de evolução doutrinária e compará-

los às informações obtidas em entrevistas e prescrições literárias.  

 2.2 ENTREVISTAS   

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foi selecionada uma amostra de militares com notória experiência prática 

sobre o assunto. Prioritariamente o entrevistados deveriam ser possuidores do 

Curso de Operações na Selva categoria B (COS Cat B), com a determinante de já 
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terem integrado uma subunidade de cavalaria, enquadrada por uma Grande 

Unidade de Infantaria de Selva, nas diversas extratificações hierárquicas: 

Nome Justificativa 

MATHEUS MOTA PIRES – Cap Cav 
Experiência como Cmt Pel Fuz Mec do 23º Esqd C 
Sl entre 2011 e 2013. 

EVERTON IBARR DE PAULA – Cap Cav 
Possuidor do COS Cat B e experiência como Cmt 
Pel C Mec do 12º Esqd C Mec entre 2013 e 2014. 

GABRIEL M. DA COSTA – Cap Cav 
Possuidor do COS Cat B e experiência como Cmt 
Pel C Mec do 12º Esqd C Mec entre 2011 e 2012. 

OSWALDO VICENTINI P. LAGE – Cap Cav 
Possuidor do COS Cat B e experiência como Cmt 
Pel Fuz Mec do 23º Esqd C Sl entre 2014 e 2015. 

MATEUS LITCHINA REGHELIN – Cap Cav 
Possuidor do COS Cat B, experiência como Cmt 
Pel Fuz Mec do 23º Esqd C Sl (entre 2016 e 2017) 
e oficial de logística no ano de 2018. 

ÉDER CÓRDOVA DA SILVA – Maj Cav 
Experiência como SCmt 23º Esqd C Sl entre 2017 e 
2018. 

ENDRIGO B. DA SILVA – Maj Cav 
Experiência como Cmt 23º Esqd C Sl entre 2017 e 
2018. 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor. 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA   

O delineamento da pesquisa contemplou a fase exploratória, a seleção de 

biografia, a coleta de dados, a crítica dos dados, a argumentação e discussão dos 

resultados apresentados e coletados, tudo realizado por meio de revisão e busca 

literária e análise do teor das respostas obtidas nas entrevistas.  

 2.3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

a. Seleção de fontes de busca  

- Artigos científicos relacionados com o tema;   

- Manuais de Campanha dos Exércitos Brasileiro e Americano;  

- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército;  

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro.  

- Pesquisa de artigos da Web; 

- Relatórios advindos das experimentações coordenadas pela OM; e  

- Sites oficiais e especializados, de notada confiabilidade. 

b. Critérios de inclusão:  

- Estudos publicados em português, inglês, ou espanhol referentes a materais 

de emprego militar.  

- Estudos quantitativos e qualitativos que possam se referir ao assunto.  

- Estudos referentes às Op Sl.  
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- Revisão doutrinaria do emprego dos Esqd C Mec orgânicos de Brigadas de 

Infantaria.  

d. Critérios de exclusão:   

- Estudos cujo foco central não seja relacionado com as missões ou às 

peculiaridades da tropa de selva.  

- Estudos que não tenham fonte comprovada e fundamentada.    

 3.3.2 INSTRUMENTOS  

A utilização dos conhecimentos colhidos durante as missões de emprego ou 

de preparo em que o 23º Esqd C Sl ou o 12º Esqd C Mec (únicas OM de Cavalaria 

em área de selva) se fizeram presentes para a ratificação ou retificação das 

conclusões parcias.  

Estas informações poderão tramitar via encaminhamento dos relatórios 

gerados pela OM que ocorrem, normalmente, após as análises pós-ação (APA).  

 3.3.3 ANÁLISE DOS DADOS   

As observações e afirmações constantes dos relatórios serão comparadas 

com as informações co-relatas na literatura formal, de modo a serem refutadas ou 

validadas segundo uma análise de atenção lógica.  

Além disso, os resultados das entrevistas serão avaliados, qualitativa e 

quantitativamente, de modo a subsidiar o processo de construção da proposta final 

para a reformulação da organização do Esqd C Sl. Para enriquecer o referido 

processo de solução do problema, o delineamento desta pesquisa contemplou 

leitura analítica e fichamento das fontes, entrevistas com especialistas, 

questionários, argumentação e discussão de resultados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 O AMBIENTE OPERACIONAL AMAZÔNICO 

3.1.1 DESIGNAÇÃO DA ÁREA 

Conforme as Instruções Provisórias (IP) 71-1 OPERAÇÕES NA SELVA 

(1997), a Amazônia legal brasileira possui uma área de aproximadamente 5 milhões 

de quilometros quadrados, ou mais de 50% do território nacional, e abrange 9 

unidades federativas (Amazônas, Pará, Roraima, Maranhão, Acre, Amapá, 

Rondônia, Tocantins e Goias).  
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Ainda segundo BRASIL (1997), esta área caracteriza-se por ser bastante 

heterogênea sob o ponto de vista de sua cobertura vegetal (que pode variar entre 

extensas florestas equatoriais densas, campos e matas de cocais), de sua 

infraestrutura disponível (com grave escasses de estradas na sua porção oeste e 

considerável malha viária a leste), de seu relevo e de outros fatores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Delimitação da área 

Fonte: BRASIL (1997, p. 2-2) 

3.1.2 A IMPORTÂNCIA DA REGIÃO AMAZÔNIA PARA O PAÍS 

Conforme a END (2012), a Região Amazônica representa uma das áreas 

prioritárias para as iniciativas de defesa por parte do governo federal, devido às suas 

incomensuráveis reservas biológicas, hídricas e minerais. 

Diante do cenário munidal, caracterizado pela crescente demanda por energia 

limpa, matérias-primas, água doce e áreas cultiváveis, tornam-se mais frequentes as 

tentativas internacionais de restringir a soberania nacional desta região (BRASIL, 

1997, p. 2-8). 

A região, por suas imensas riquezas naturais, é alvo constante da cobiça 

estrangeira, o que pode ser comprovado pela presença contínua nas 

manchetes da mídia internacional, sob o manto de temas aparentemente 

justos como a conservação da floresta e proteção da população indígena, 

entre outros (BRASIL, 1997, p. 2-8). 

3.1.3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE OPERACIONAL  

Conforme as IP 72-20 O BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (1997), o 

termo “selva” refere-se ao conjunto de variantes que compõem as massas vegetais 

(ou florestas), os rios e eixos de deslocamento, as localidades e suas facilidades, as 

regiões desmatadas e as serras. 
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A extensa e densa floresta equatorial, a malha aquática de grandes 

proporções, a escassez de estradas, as elevadas temperaturas, os 

significativos índices de umidade do ar, a abundância de chuvas e os riscos 

de enfermidades tropicais constituem peculiaridades do ambiente 

amazônico (BRASIL, 1997, p. 1-1). 

 

 Sob o ponto de vista do valor do terreno para as Op militares, BRASIL (1997) 

aponta que: 

 a. Avaliando-se a observação e os campos de tiro, observa-se que a 

vegetação restringe severamente a observação e os reconhecimentos. Os campos 

de tiro são bastantes reduzidos no interior da mata e mais adequados considerando 

as posições que, da orla, dominem os rios, praias, clareiras, campos e regiões 

desmatadas. 

 b. Analisando-se as cobertas e abrigos, verifica-se que a vegetação facilita a 

camuflagem e as ravinas, socavões, dobras no terreno, árvores e troncos caídos são 

os abrigos mais comuns. 

 c. A vegetação densa, permeada por cursos d’água diversos e áreas 

alagáveis ou erodidas, além de árvores de grande porte caídas, representam 

obstáculos para a tropa. Dificultando o movimento (Mv) de elementos (Elm) a pé e 

impedindo o Mv de Vtr. 

 d. Enumeram-se como acidentes capitais os portos, os atracadouros, os 

aeroportos, os campos de pouso, a foz e a confluência dos rios, as partes estreitas 

das aquavias, as pontes, as passagens a vau, as clareiras, as regiões desmatadas 

que permitem o estabelecimento e a instalação de zona de pouso de helicóptero e 

todos os acidentes do terreno que exerçam influência sobre a circulação, e 

principalmente as localidades (Loc). 

 e. As vias de acesso podem ser terrestres (estradas, trilhas ou regiões 

desmatadas) ou fluvias (rios, igarapés ou lagos). A floresta pode servir como faixa de 

infiltração para tropa a pé. 

 Cabe ressaltar que a floresta, ou áreas cobertas por mata, não são acidentes 

capitais. 

 

Uma região de floresta, em si, não justifica a sua ocupação ou manutenção, 

sendo apenas utilizada como área de trânsito para regiões importantes sob 

o ponto de vista tático ou logístico. Assim, o que se objetiva é a destruição 
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do inimigo e a posse de acidentes capitais essenciais ao controle de 

determinada área (BRASIL, 1997, p. 1-9). 

3.1.4 ANÁLISE DO AMBIENTE OPERACIONAL  

A evidente importância da região amazônica impõe, ao EB, a necessidade 

das tropas desdobradas nesta área estarem preparadas para os desafios que suas 

peculiaridades representam. 

Apesar das dificuldades logíticas e as hostilidades do ambiente de selva 

inflingirem pesadas servidões ao emprego da tropa, os conceitos e procedimentos 

doutrinários consolidados para o emprego da Bda Inf Mtz (em um outro ambiente 

qualquer) não se distanciam muito do que observa-se na Bda Inf Sl. 

Ressalta-se, como inferição subsidiária ao raciocínio conclusivo, que as áreas 

de floresta densa, que são impeditivas a qualquer tipo de viatura e que representam 

a parte mais difícil do terreno para o deslocamento das tropas, não se constituem em 

nada mais que uma faixa de infiltração em potencial. Desta forma a selva por si só 

(ou a floresta) não é, normalmente, alvo de ataques, manobras defensivas ou outros 

esforços de combate. 

Por outro lado, conclui-se, parcialmente, que os acidentes capitais, 

caracterizados por regiões de concentração humana ou facilidades estruturais 

(portos, aeroportos, aeródromo, localidades e outros), são interligados pelas 

principais vias de acesso que podem ser terrestres (estradas, trilhas ou rodovias) ou 

fluviais (rios e igarapés). 

3.2 AS BRIGADAS 

 Segundo BRASIL (1984), as brigadas podem ser de Cavalaria ou de 

Infantaria e representam as grandes unidades básicas de emprego da F Ter, 

congregando Elm de combate, de Ap ao combate e de apoio administrativo (Adm), 

sendo capaz de atuar independentemente e durar na ação. 

3.2.1 BRIGADAS DE INFANTARIA 

Ainda segundo o C 7-30 BRIGADAS DE INFANTARIA, as Bda Inf podem ser 

motorizadas (Mtz), blindadas (Bld), de selva, paraquedistas (Pqdt) e mecanizadas 

(Mec) e compartilham missões básicas e possibilidades: 

 a. Devem cerrar sobre o inimigo (Ini) a fim de destruí-lo ou capturá-lo 

utilizando o fogo, o Mv e o combate aproximado. Ou repelir seu assalto pelo fogo, 
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pelo combate aproximado e pelo contra-ataque. E ainda, manter o terreno e 

controlar (Ct) áreas, inclusive suas populações e seus recursos. 

 b. As principais possibilidades compartilhadas entre todas as Bda Inf são:  

 

(2) organizar-se para o combate adaptando-se à missão e ao terreno no 

qual tenha que operar; 

(3) executar missões de segurança para uma força maior; (BRASIL, 1984, p. 

1-3). 

  

3.2.2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 

Segundo BRASIL (1984), as Bda Inf Sl têm como características principais a 

fluidez e a capacidade de sobreviver em ambiente hostil de selva. Suas unidades de 

manobra são 3 Batalhões de Infataria de Selva (BIS) e 1 Esqd C Sl. 

Figura 2 – Organização da Bda Inf Sl 

Fonte: BRASIL (1984, p. 1-8) 

3.2.3 COMPARAÇÃO ENTRE AS BRIGADAS DE INFANTARIA MOTORIZADA E 

DE SELVA 

As Bda Inf Mtz e de Sl compartilham características que as aproximam: 

a. As suas organizações, praticamente idênticas. 

b. A concepção leve de seus meios. 
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c. Suas possibilidades e limitações. 

d. A existência de uma SU de Cav orgânica. 

Desta forma pode-se inferir que ambas são aptas a cumprir praticamente as 

mesmas missões, diferenciando-se apenas pela necessidade da tropa de Sl de estar 

ambientada com o bioma de selva e de estar em condições de, quando apoiada, 

valer-se das ações aeromóveis para cumprir suas tarefas Op. 

3.3 CAVALARIA NAS OPERAÇÕES 

Segundo BRASIL (2014, p. 7-1), existem ações comuns a qualquer tipo de 

Op terrestre e as tarefas a serem desencadeadas durante estas ações relacionam-

se com a funções de combate abarcadas pela doutrina militar. Entre estas ações, 

cabe destacar: as de reconhecimento e vigilância e as de segurança das Op. 

De acordo com BRASIL (2018, p. 1-2), a dinâmica dos combates atuais 

demandam ações rápidas e profundas, orientadas para as vulnerabilidades do 

inimigo. 

O planejamento e a condução das operações baseiam-se, 

necessariamente, em informações acerca do inimigo e do ambiente 

operacional que podem ser obtidas, dentre outras formas, por meio de 

reconhecimentos aéreos e terrestres. O reconhecimento terrestre surte 

melhor efeito se realizado por uma força capaz de estabelecer e manter o 

contato com o inimigo, bem como de atuar em profundidade e com rapidez. 

Em operações ofensivas, elementos de Cavalaria são empregados à frente 

das demais forças terrestres como elemento de segurança. Nessa 

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

área de operações, contribuindo diretamente para a cobertura da 

concentração de meios.   (BRASIL, 2018, p. 2-2 e 2-3). 

 

Ainda conforme o EB 70-MC-10 CAVALARIA NAS OPERAÇÕES, as 

características da Cavalaria são resultantes da conjugação de diferentes meios e 

enumeram-se em: 

a. Mobilidade, que “é a característica primordial da Cavalaria, que permite a 

realização de manobras rápidas e flexíveis em terreno diversificado, bem como a 

obtenção, no mais alto grau, dos efeitos da aplicação do princípio da surpresa.” 

b. Potencia de fogo, que advém da variedade e calibre do armamento 

orgânico das suas Vtr e sua capacidade de empaiolamento. 

c. Proteção blindada, proveniente da blindagem de suas Vtr de dotação. 
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d. Ação de choque, que é traduzida na ação combinada da mobilidade, da 

proteção blindada e potencia de fogo. 

e. Sistema de comunicações amplo e flexível, decorrente do material de 

dotação de suas frações que permite as ações de coordenação e controle a grandes 

distâncias. 

BRASIL (2018) traz ainda que “os elementos de combate que compõe a Arma 

de Cavalaria organizam-se em tropas de naturezas distintas, representadas pela 

Cavalaria Blindada, Cavalaria Mecanizada, Cavalaria Paraquedista, Cavalaria 

Aeromóvel, Cavalaria de Guarda e Cavalaria de Selva.” 

3.3.1 ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO 

Segundo BRASIL (2018, p. 2-6), a Cavalaria Mecanizada é apta a cumprir 

missões que demandam grande mobilidade e relativa potencia de fogo, é 

especialmente apta a realizar operações de reconhecimento e segurança, atuando, 

assim, como Elm de economia de meios nas Op ofensivas e defensivas. 

Ainda de acordo com BRASIL (2018, p. 2-9), os Esqd C Mec são orgânicos 

das Bda Bld, das Bda Inf Mec e Bda Inf Mtz. Sendo algumas de suas possibilidades 

destacadas em: realizar qualquer tipo de reconhecimento em frentes e 

profundidades compatíveis com a sua estrutura, executar operações de segurança, 

ser empregado como elemento de economia de meios, operar sob condições de 

visibilidade limitada, com emprego de meios de visão noturna e de vigilância 

eletrônica e organizar seus elementos de manobra em estruturas operativas 

provisórias (pelotões provisórios) para atender às peculiaridades de determinada 

missão que lhe for atribuída ou para fazer face às situações do combate. 
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Figura 3 - Organização das Bda Inf Mtz 

Fonte: BRASIL (1984, p. 1-4). 

De acordo com BRASIL (1982), O Esqd C Mec é constituído por: comandante 

e subcomandante, seção de comando e 03 pelotões (Pel) C Mec.  

O Caderno de Instrução (CI) O PELOTÃO DE CAVALARIA MECANIZADO 

especifica a composição do Pel C Mec: 

a. Grupo de comando (Gp Cmdo), com a missão de de possibilitar ao 

comandante do pelotão o exercício do comando. 

b. Grupo de exploradores (G Exp), que é o Elm apto a executar ações de 

reconhecimento a pé ou embarcado, prover segurança nos flancos, realizar golpes 

de sonda, atuar como seção de metralhadoras em base de fogos, realizar o ataque a 

pé como grupo de combate e desempenhar diversas funções especiais, como 

mensageiro e elemento de ligação. 

c. Seção de Viaturas Blindadas de Reconhecimento (Seç VBR), que 

representa elemento de choque do Pel, estando apta a realizar ações de 

reconhecimento, de segurança, de defesa e de ataque 

d. Grupo de Combate (GC), que destina-se basicamente a formar o 

combinado Seç VBR-GC, tanto para ações ofensivas quanto defensivas e pode ser 

empregado em pequenas ações de reconhecimento, balizamento e limpeza de 

eixos, particularmente quando o G Exp estiver empenhado em outras missões. 
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e. Peça de Apoio (Pç Ap), que é o Elm de apoio de fogo indireto do Pel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Organograma do Pel C Mec 

Fonte: CI Pel C Mec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Composição do Pel C Mec 

Fonte: CI Pel C Mec 
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Conforme BRASIL (1982, p. 1-2), o Esqd C Mec normalmente não altera a 

composição dos seus Pel, porém pode constituir frações provisórias, mais 

comumente nas ações de combate decorrentes das missões de reconhecimento e 

segurança. 

Figura 6 - Os quatro métodos de organização do Esqd C Mec para o combate. 

Fonte: BRASIL (1982, p. 1-3)           

3.3.2 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DA ARMA E DAS FRAÇÕES DO 

PELOTÃO DE CAVALARIA MECANIZADO 

A vocação da tropa de Cav, empregada em Op de Rec, em atuar como Elm 

de economia de forças pressupõe a capacidade do Esqd C Mec de modular-se. 

Deste modo, ter condições de descentralizar suas ações até o nível Pel e, caso seja 
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imperioso, congregar suas frações em Pel provisórios, a fim de conduzir ações de 

combate centralizadas. 

Ainda como conclusão parcial, verifica-se que o Esqd C Mec vale-se, 

principalmente, da constituição de seus Pel Op para entregar ao seu Esc 

enquadrante boa parte das características da Cav: 

a. A mobilidade é obtida pelo emprego de suas Vtr orgânicas, altamente 

capazes de aproveitar-se de eixos terrestres e com limitada capacidade de 

deslocamento através campo. 

b. A potencia de fogo é obtida pela combinação dos calibres dos armamentos 

orgânicos das viaturas do Pel, mais especificamente das metralhadoras (Mtr) leves 

(L) do G Exp, da Mrt pesada (P) do GC, dos canhões (Can) 90mm da Seç VBR e do 

fogo indireto do morteiro (Mrt) médio 81mm da Pç Ap. 

c. A proteção blindada advém da blindagem de suas Vtr orgânicas. 

d. A ação de choque é obtida pela combinação da mobilidade, da proteção 

blindada e da potência de fogo. Pode ser traduzida de maneira mais clara no 

emprego do combinado VBR/GC. 

e. As comunicações amplas e flexíveis cumprem o papel de possibilitar a ação 

de comando do Cmt Esqd, mesmo em largas frentes e em zonas de ação profundas. 

3.3.3 O ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA 

Segundo BRASIL (2018, p. 2-13), o Esqd C Sl “é a tropa apta a, em ambiente 

de selva, participar de operações ofensivas e defensivas e, também, realizar 

missões de reconhecimento e segurança. Tudo em proveito do escalão ao qual se 

encontra subordinado.” As suas principais possibilidades enumeram-se em: realizar 

ligações de combate, participar de operações ribeirinhas, empregando suas viaturas 

anfíbias, organizar seus elementos de manobra em estruturas provisórias para 

atender às peculiaridades de determinadas missões no ambiente operacional de 

selva, proporcionar limitada defesa AC, realizar infiltração a pé e  operar sob 

condições de visibilidade limitada com emprego de meios de visão noturna e de 

vigilância eletrônica. Além disso, “o Esqd C Sl está organizado em Pelotões de 

Exploradores e Pelotões de Fuzileiros Mecanizados.” 
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Figura 7 - Estrutura Organizacional do Esqd C Sl 

Fonte: QO do 23º Esqd C Sl (Minuta) 
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Figura 8 - Estrutura analítica do 23º Esqd C Sl 

Fonte: QO do 23º Esqd C Sl (Minuta) 

3.3.4 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DA CAVALARIA E DAS FRAÇÕES DO 

ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA 

A constituição dos Pel Op do Esqd C Sl não permitem a conjugação 

adequada das características da arma, nas ações descentralizadas. A verificar-se, 
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os Pel Exp que contam com um Gp Cmdo e três G Exp, e o Pel Fuz Mec, que 

constituem-se de um Gp Cmdo e três GC. 

Desta forma, ao se examinar as características da Arma observa-se: 

a. A mobilidade terrestre é garantida, à medida que os meios das frações são 

os mesmos do Pel C Mec. 

b. A potencia de fogo é bastante prejudicada pois não há, nos Pel, 

considerável capacidade anticarro (AC) ou a conjugação de calibres. 

c. A proteção blindada, atualmente, é obtida, apenas, pelo Pel Fuz Mec que 

pode valer-se de suas Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal (VBTP) URUTU. 

d. A ação de choque torna-se impossível uma vez que, não há potência de 

fogo e proteção blindada a serem conjugadas. 

e. As comunicações amplas e flexíveis tornam-se um desafio devido às 

conjecturas operacionais do ambiente, que desfavorecem a transmissão e a 

recepção de ondas eletromagnéticas. 

Outro fator a ser observado é que a seção fluvial (Seç Flu) orgânica do Pel 

Cmdo do 23º Esqd C Sl possui apenas duas patrulhas. Ou seja, caso a OM se visse 

obrigada a Op em modal Flu, não teria condições de descentralizar suas ações em 

mais de dois eixos (sem apoio do escalão superior). 

Cabe ainda destacar que, nesta configuração o Esqd C Sl já constitui, de 

certa forma, Pel provisórios, porém, não é capaz de atuar descentralizadamente em 

bom plano devido à homogeneidade de suas frações Op. Fato que o coloca em 

situação desfavorável quando comparado ao Esqd C Mec. 

3.3.5 COMPARAÇÃO ENTRE O ESQUADRÃO MECANIZADO E O ESQUADRÃO 

DE SELVA 

Os Esqd C Mec (orgânico das Bda Inf Mtz) e de Sl devem possuir, por 

analogia, capacidades parecidas, uma vez que, representam a Arma de Cavalaria 

junto a GU que possuem características e missões bastantes parecidas. 

As ressalvas a serem elencadas referem-se ao ambiente em que a tropa de 

Sl deve estar apto a atuar. Desta maneira enumeram-se, entre outras: 

a. A necessidade da tropa de C Sl estar apta a atuar em meio fluvial para 

ações de reconhecimento e segurança. Desta forma, ter à disposição meios que 

possam ser equipados em embarcações e adaptar suas técnicas, táticas e 

procedimentos (TTP) para a modal fluvial. 
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b. A urgência em adaptar sua doutrina, meios de detecção e observação e 

seu armamento coletivo para ações a pé e com alcance limitado, desencadeadas 

nas áreas de floresta densa (tropa internada na selva).  

Cabe concluir, parcialmente, que o Esqd C Sl deve estar em condições de 

entregar à unidade que o enquadra boa parte das características da Arma, seja 

embarcado em suas Vtr nas ações terrestres, embarcado em plataformas fluviais 

nas vias de acesso balizadas por cursos d’água ou em objetivos limitados, atuando 

desembarcado e internado na floresta. 

3.4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Com base no Quadro 1 (Quadro de especialistas entrevistados), ressalta-se 

que o foco da amostra selecionada são os ex-integrantes do 23º Esqd C Sl (Tucuruí 

– PA) que tiveram contato com as atividades operacionais desta OM e militares que 

serviram do 12º Esqd C Mec (Boa Vista – RR), subordinado à 1º Bda Inf Sl (Boa 

Vista – RR). 

Todos os entrevistados concordam com a afirmação de que o Esqd C Mec e o 

Esqd C Sl devem cumprir, em termos gerais, as mesmas missões em prol de suas 

Bda enquadrantes, sejam Mtz ou de Sl. 

Todos os entrevistados concordam com a afirmação de que, neste contexto, 

as suas missões precípuas a serem desempenhadas pelo Esqd C Sl seriam as Op 

de Reconhecimento e a de Segurança. 

Todos os entrevistados concordam com a afirmação de que o Pel C 

Mec/Esqd C Mec e um Pel C/Esqd C Sl devem ser capazes de atuar 

descentralizadamente (apoiados pela sua SU enquadrante) em favor da Bda Inf, em 

um eixo. No caso do Pel C/Esqd C Sl, este eixo tem maior probabilidade de ser 

terrestre ou fluvial. 

Todos os entrevistados concordam com a afirmação de que a tropa de Cav 

deve ser capaz de atender a determinadas características da Arma, mesmo 

desembarcada. 

Da análise das entrevistas ficou claro que, no contexto das Op na Sl, as 

características da Cavalaria mais importantes são: mobilidade, comunicações 

amplas e flexíveis, potencia de fogo, proteção blindada e ação de choque, nesta 

ordem. 

Algumas observações e conclusões são passíveis de destaque: 
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a. O Cap DA COSTA salientou que as ações de Rec de fronteira, 

desencadeadas pelo 12º Esqd C Mec (Boa Vista – RR), tem sido desenvolvidas em 

configuração diferente da prevista em manual da tropa de Cav Mec. 

b. O Cap PIRES observa que na maioria das ocasiões em que Elm 

subordinados ao 23º Esqd C Sl são demandados pela 23ª Bda Inf Sl (Marabá – PA), 

o Pel foi constituído para o cumprimento da missão combinando frações das duas 

naturezas existentes na OM (G Exp, embarcados em Viaturas Táticas Leves, e GC, 

embarcados na Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal URUTU).  

c. O Cap VICENTINI ressalta que é fundamental que os meios a serem 

distribuídos aos Pel C, orgânicos do Esqd C Sl, proporcionem a manutenção das 

características da tropa, seja em via terrestre, em via fluvial ou desembarcada 

(internada na selva). 

d. O Cap REGHELIN salienta que a experiência do emprego do 23º Esqd C Sl 

em Op de Rec de eixo, pela 23ª Bda Inf Sl, demonstra que, caso os Pel sejam 

empregados descentralizadamente, a SU não teria boas condições de abrir mais de 

dois eixos de Rec, pois os Pel Exp (frações mais aptas às atividades de Rec) são 

apenas dois.  Além disso, as atividades destes dois Pel, via de regra, resumem-se 

ao levantamento e transmissão de informes (ou informações), pois possuem baixo 

poder de combate, tornando-se altamente dependentes da aproximação do Pel Fuz 

Mec.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4.1 RESPOSTA AOS ITENS DO PROBLEMA 

De maneira a encerrar as considerações acerca do assunto em tela faz-se 

necessário voltar-se às indagações que motivaram este certame. 

A primemira questão refere-se a: quais são as suas principais demandas 

operacionais, especialmente no que se refere à capacidade de atuar em prol da Bda 

Inf Sl nas Op de defesa externa, sob o escopo das Op de amplo espectro e seus 

diferentes níveis de intensidade no uso da força?   

Observa-se que as principais demandas Op esperadas do Esqd C Sl  

relacionam-se com as capacidades e caracteristicas oferecidas pelo Esqd C Mec, 

orgânico de uma Bda Inf Mtz, nas ações típicas da Arma (reconhecimento e 

segurança). É possível ainda estabelecer uma relação entre as características da 

Cavalaria e o que uma GU de Inf demanda de sua SU de Cav. 
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A próxima questão a se investigar é: A configuração atual do Esqd C Sl, 

principalmente sua dotação de viaturas (Vtr) e armamento coletivo, garante às suas 

peças de manobra a capacidade de combater de maneira descentralizada, 

garantindo-lhes as características esperadas de uma tropa de cavalaria?  

Cabe concluir que a atual constituição do Esqd C Sl não garante adequada 

congregação das caracterísiticas da Cav durante o emprego descentralizado de 

suas peças de manobra, devido, principalmente, á homogeneidade de suas frações.     

Por fim, o texto culmina na seguinte pergunta: existe uma configuração, 

diferente da atual, que permita ao Esqd C Sl cumprir suas missões, em melhores 

condições? 

Considerando as especificidades de uma tropa de Cav que deve estar apta a 

operar em ambiente de selva e baseando-se na organização do Esqd C Mec para o 

combate, verifica-se que existe uma maneira mais eficaz de se congregar frações e 

capacidades no Esqd C Sl. 

4.2 PROPOSTA DE NOVO QUADRO ORGANIZACIONAL PARA O Esqd C Sl 

Antes de se elucidar a proposta que sintetiza a questão de estudo formulada, 

cabe salientar que este texto não visa reformular completamente a base doutrinária 

já estabelecida, nem tampouco desprezar as estruturas e as expertizes em vigor. 

Assim, as idéias a seguir servem como complementação ao que já está em uso e 

não contemplam assuntos que não foram passíveis de análise neste trabalho. 

Com foco maior na organização das frações e menor no quadro de 

equipamentos específicos, e ainda considerando que o Esqd C Sl depende, 

principalmente, de suas frações Op para cumprir suas missões 

descentralizadamente, as análises indicam para a seguinte direção: 

a. O Esqd C Sl composto de Comando, Estado-maior, um Pelotão de 

Comando e Apoio (Pel C Ap) e três Pelotões de Cavalaria de Selva. 
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Figura 9 - Organização do Esqd C Sl. 

Fonte: O autor. 

b. O Pel C Ap enquadrando uma seção fluvial a três patrulhas (uma para cada 

Pel C Sl). Esta seção mobiliada com embarcações especializadas, capazes de 

transpor as possibilidades das Vtr para a modal fluvial. 

c. Cada Pel C Sl organizado em Gp Cmdo, com uma VTL, um G Exp, 

organizado em duas patrulhas e mobiliado com quatro VTL, uma Seç de Míssies AC 

(Seç MAC), mobiliada a duas peças embarcadas em VTL, um GC, mobiliado com 

uma VBTP URUTU (ou GUARANI) e uma Pç Ap, equipada com um Mrt médio 81mm 

e embarcada em uma Vtr leve CARGO. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Figura 10 - Organização do Pel C Sl. 

Fonte: O autor. 

Cabe salientar que, embora este estudo se refira à organização de toda a 

OM, este trabalho limitou-se a ilustrar somente as modificações julgadas válidas. 

Assim as outras frações orgânicas, principalmente do Pel C Ap, não enumeradas 

foram julgadas adequadas ou não foram objetivos de estudo. 
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Por fim, fazem-se pertinentes algumas afirmações acerca da proposta: 

a. O G Exp do Pel C Sl se aproxima do G Exp do Pel C Mec na maneira como 

se organiza e atua em combate. Em modal Flu, assume as mesmas funções Op, 

porém, sobre uma plataforma condizente (embarcação especializada). 

b. A Seç MAC, na impossibilidade de aproximar-se da Seç VBR, dotada de 

Can 90mm e proteção blindada, busca suprir a carência de fogos do Pel reforçando 

sua capacidade AC. Em modal Flu, é capaz de embarcar o armamento em 

embarcações não especializadas. 

c. O GC do Pel C Sl se aproxima do GC do Pel C Mec na maneira como se 

organiza e atua em combate. Em modal Flu, assume as mesmas funções Op, 

porém, sobre uma plataforma condizente (embarcação especializada). 

d. A Pç Ap do Pel C Sl se aproxima da Pç Ap do Pel C Mec na maneira como 

se organiza e atua em combate. Em modal Flu, é capaz de embarcar o armamento 

em embarcações não especializadas e apoiar o Pel ocupando posições por lanços 

(de praia em praia, por exemplo). 

e. À semelhança do Esqd Mec, nesta configuração, o Esqd  C Sl é capaz de 

constituir, em situações específicas, pelotões provisórios (Pel Exp, Pel AC, Pel Fuz 

Mec e Pel Mrt médio). 

4.3 PROPOSTA DE NOVOS ESTUDOS  

Notadamente o assunto carece de elementos que subsidiem a escrituração 

de literatura, que atualmente é extremamente incipiente. Portanto, seguem-se 

algumas propostas de estudo que colaborariam para dirimir esta deficiência: 

a. Proposta de quadro de equipamentos para mobiliar as patrulhas da seção 

Flu. 

b. A atuação do Esqd C Sl sob o escopo do combate de resistência. 

c. As TTP das Op Rec Flu. 

d. A proposta de quadro de equipamentos específicos para dotar a tropa de 

Cav de Sl de capacidade de detecção e observação, internada na selva. 

e. Entre outros. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA 

O presente questionário visa levantar dados, sobre opiniões relevantes, para 

o artigo científico, do Cap DANIEL BARBOZA, a respeito do emprego e da 

organização do Esqd C Sl.   

  Com esse intuito, pretende-se levantar dados que servirão de base para o 

melhor emprego dessa unidade de Cavalaria pelos seus futuros comandantes.  

  Solicita-se responder as perguntas abaixo, embasando as respostas de 

acordo com a doutrina militar vigente, em estudos relativos ao assunto, bem como 

em experiências vividas ao longo da carreira militar.  

 

Marque um "X" aonde achar conveniente:  

1.  Uma vez que as missões, as potencialidades e as limitações das Bda Inf Mtz 

(com Um Esqd C Mec) e das Bda Inf Sl (com um Esqd C Sl) são bastantes próximas 

e que ambas tem uma SU Cav orgânica, o Sr concorda que o Esqd C Mec e o Esqd 

C Sl devem cumprir, em termos gerais, as mesmas missões em prol de seu escalão 

superior imediato?  

____Sim ____Não _____ Em parte: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

1.1 Caso positivo, o Sr concorda com a a afirmação de que, neste caso, as suas 

missões precípuas seriam as Op de Reconhecimento e a de Segurança?  

____Sim ____Não _____ Em parte: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Considerando a natureza descentralizada das Op e as características das tropas 

de cavalaria, especialmente sua vocação em atuar como elemento de economia de 

forças, o Sr visualiza o emprego de um Pel C Mec (apoiado em seu Esqd 

enquadrante) no reconhecimento de um eixo em favor da Bda Inf durante uma 

marcha para o combate?  

____Sim ____Não _____ Em parte: 

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.1 E um Pel C/Esqd C Sl atuando de maneira análoga em um eixo terrestre ou 

fluvial?  

____Sim ____Não _____ Em parte: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Considerando as características do terreno amazônico e suas complexas 

variáveis, é possível que uma tropa de cavalaria cumpra suas missões atendendo às 

características da arma, mesmo desembarcada?  

____Sim ____Não _____ Em parte: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Enumere as características da cavalaria consideradas mais importantes para o 

seu emprego em ambiente de selva:  

(    ) Mobilidade  

(    ) Potência de fogo  

(    ) Proteção blindada  

(    ) Ação de choque  

(    ) Comunicações amplas e flexíveis  

  

05. Apresente abaixo possíveis sugestões e/ou conclusões pessoais a respeito do 

tema:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 


