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RESUMO 
O presente artigo descreve uma pesquisa sobre o emprego do Batalhão de Infantaria Paraquedista no 
estabelecimento de uma cabeça de ponte aérea no contexto de operações no amplo espectro na faixa 
de fronteira amazônica. Partindo-se da constatação das dimensões físicas do Brasil, de proporções 
continentais, a extensão de suas fronteiras terrestres no bioma da Floresta Amazônica, a escassez de 
apoio logístico, a baixa densidade populacional  e os óbices ligados aos ilícitos transfronteiriços, 
questões indigenistas e imigração ilegal, pretendeu-se identificar as possibilidades e limitações do 
Batalhão de Infantaria Paraquedista empregado nessas condições. O artigo procura descrever baseado 
nos documentos oficiais pertinentes, desde o nível político, passando pelo estratégico, operacional e 
por fim o tático, de tal forma que possa ser inferido sobre a atuação dessa tropa, suas possibilidades e 
limitações em um ambiente de Operações no Amplo Espectro. 
 
Palavras-chave: Batalhão de Infantaria Paraquedista. Cabeça de ponte aérea. Operações no Amplo 
Espectro. 
 
ABSTRACT 
The present article describes a researche about the deployment of an Airborne Infantry Battalion to do 
an airborne assault in the context of a full spectrum operation in the Amazonian border. Due to the 
continental proportions of Brazil, the extension of it`s land borders in the Amazonian biome, the scarcity 
of logistical support, low populacional density and the problems caused by illegal cross-border, Indian 
issues and illegal immigration, it was intended to identify the possibilities and limitations of an Airborne 
Infantry Battalion deployed under these conditions. This article seeks to describe based on relevant 
official document, from the political level, going trough the strategic, operational and tactical, in such a 
way that can be inferred about the deployment of this troop, it`s possibilities and limitations, acting in an 
environment of a full spectrum operation. 
Keywords: Airborne Infantry Battalion. Airborne assault. Full spectrum operation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A defesa da região de fronteira terrestre do território nacional na região 

Amazônica, se tornou, desde a década de 1990, prioridade na alocação de pessoal 

e meios do Exército Brasileiro e apresenta-se como um grande desafio, devido a sua 

extensão de 16.886 quilômetros, o seu afastamento de centros urbanos, que 

proporcionem o apoio logístico adequado, a baixa densidade demográfica, 

dificuldade de acesso pelos diversos modais de transporte como aéreo, rodoviário, 

ferroviário,  sendo realizado usualmente por meio dos principais cursos d`água da 

região, as longas distâncias a serem percorridas e os obstáculos naturais que se 

interpõem à faixa de fronteira como o bioma da Floresta Amazônica, tal como se 

observa na Figura 1, abaixo: 

 

FIGURA 1 – Mapa de biomas do Brasil 
Fonte: https:// http://www.mapas-brasil.net/biomas.htm 

Segundo a Política Nacional de Defesa – PND (2012, p. 5), documento, que 

no mais alto nível, define as ações destinadas à defesa nacional, coordenadas pelo 

Ministério da Defesa é apresentado o seguinte:  
[...] o perfil fisiográfico brasileiro, ao mesmo tempo continental e marítimo, 
equatorial, tropical e subtropical, de longa fronteira terrestre com quase 
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todos os países sul-americanos e de extenso litoral e águas jurisdicionais, 
confere ao País profundidade geoestratégica e torna complexa a tarefa do 
planejamento geral de defesa. 

Observando esse cenário complexo, surge a problemática de como inserir 

tropas de maneira eficiente e que estas sejam capazes de projetar poder em um 

ambiente privado da logística adequada e apoio cerrado de outros elementos da 

Força Terrestre.  

Segundo o Manual de Campanha Batalhões de Infantaria (C 7-20, 2007, p. 7-

26) “A missão básica do BI Pqdt, lançado de pára-quedas ou aerotransportado, é 

executar o assalto aeroterrestre, conquistar e manter objetivos importantes, visando 

barrar os movimentos do inimigo ou facilitar o avanço das forças amigas.” 

A capacidade do BI Pqdt em ser aerotransportado ou lançado de paraquedas, 

proporciona à esta tropa condições para atingir regiões mais afastadas da faixa de 

fronteira, num curto espaço de tempo, através da utilização de meios aéreos e prover 

sua logística até a junção por outra tropa. 

1.1 PROBLEMA 

A partir do contexto acima descrito, procura-se investigar as possibilidades e 

limitações do emprego do Batalhão de Infantaria Paraquedista no estabelecimento 

de uma cabeça de ponte aérea no contexto de operações de amplo espectro na faixa 

de fronteira Amazônica. 

A PND (2012, p. 2), elenca como missão principal das Forças Armadas a 

defesa externa, partindo do pressuposto de que a segurança é basicamente a 

proteção contra ameaças provenientes de estados antagonistas. Embora seja 

possível verificar no contexto sul-americano um relacionamento estável e 

consolidado entre suas nações desde o fim da Guerra Fria, observou-se uma 

proliferação de grupos políticos, movimentos armados ligados ao narcotráfico e 

questões indigenistas na faixa de fronteira, que ameaçam a soberania das terras 

brasileiras e a segurança de sua população. 

Dentro deste ambiente instável, onde se apresentam ameaças difusas e de 

difícil previsão, identificamos na faixa de fronteira as características de um ambiente 

de Operações no Amplo Espectro. 

A atuação nesse tipo de operação necessita de uma tropa capacitada a 

superar obstáculos no acesso à área de operações e na condução e manutenção 

das mesmas, devido aos óbices logísticos impostos pela região de fronteira 

mencionados anteriormente.  
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Conforme o Manual de campanha Operações Aeroterrestres (EB70-MC-

10.217, 2017, p.  1-1) “[...] o emprego de Op Aet continua atual no combate moderno, 

uma vez que permite a rápida inserção de tropa em qualquer região de um teatro de 

operações, sobrevoando obstáculos e resistências interpostas”.  

Dessa maneira, o presente artigo visa responder por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental, a seguinte pergunta: quais as possibilidades e limitações 

do emprego do Batalhão de Infantaria Paraquedista no estabelecimento de uma 

cabeça de ponte aérea (possibilidades e limitações) no contexto de operações de 

amplo espectro na faixa de fronteira Amazônica? 

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

- Analisar as possibilidades e limitações do emprego do Batalhão de Infantaria 

Paraquedista (BI Pqdt) no estabelecimento de uma cabeça de ponte aérea no 

contexto de operações de amplo espectro na faixa de fronteira Amazônica.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Apresentar a atuação do Exército Brasileiro nas Operações no Amplo Espectro 

na faixa de fronteira Amazônica; 

- Descrever um Batalhão de Infantaria Paraquedista; 

- Descrever a doutrina de emprego do Batalhão de Infantaria Paraquedista no 

contexto das Operações Aeroterrestres; e 

- Apresentar as possibilidades e limitações referentes ao seu emprego num 

contexto de operações no amplo espectro na faixa de fronteira amazônica. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A presente pesquisa se justifica devido à constante necessidade de 

intervenção militar na faixa de fronteira Amazônica, caracterizada pelo difícil acesso, 

longas distâncias e dificuldade de apoio logístico, sendo necessária uma pronta 

resposta da Força Terrestre em situações de crise; 

Além disso, há a necessidade de otimizar o emprego da tropa aeroterrestre e 

reforçar sua capacidade de ser uma Força de Ação Rápida Estratégica, conforme o 

Plano Estratégico do Exército 2016-2019 (PEEx 2016-2019/ 3ª Edição-2017), já que 

por ser uma operação que envolve uma força singular, Força Aérea Brasileira (FAB), 

os meios disponíveis utilizados por um BI Pqdt na execução de uma operação 

Aeroterrestre, representam um alto custo para o seu emprego. Para isso deve se 
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buscar formas de se explorar ao máximo as possibilidades desta tropa e minimizar 

as desvantagens, com a finalidade de se evitar gastos desnecessários. 

Finalmente, enfatiza-se que a exploração da situação proposta poderá trazer 

benefícios para a Força Terrestre, uma vez que apresentará algumas sugestões com 

vistas à melhores práticas para o emprego do BI Pqdt na faixa de fronteira 

Amazônica. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa terá início na revisão teórica do assunto, através de consulta 

bibliográfica a manuais doutrinários e trabalhos científicos. O estudo será 

desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica e documental.  

Compreenderá um estudo exploratório no Comando da Brigada de Infantaria 

Paraquedista, 25º BI Pqdt, 26º BI Pqdt e 27º BI Pqdt, com a finalidade de conhecer 

como é a organização e emprego destas OM no contexto de uma de uma operação 

de amplo espectro na faixa de fronteira Amazônica. 

A coleta de dados será realizada por meio de consultas aos Manuais 

Doutrinários do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro e de outras Forças 

Armadas de Nações Amigas. Serão também consultados dados e relatórios do 

Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, 25º BI Pqdt, 26º BI Pqdt e 27º BI 

Pqdt, artigos científicos e a rede mundial de computadores. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A PND (2012, p. 5), diz que: 
A Amazônia brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e de 
biodiversidade, é foco da atenção internacional. A garantia da presença do 
Estado e a vivificação da faixa de fronteira são dificultadas, entre outros 
fatores, pela baixa densidade demográfica e pelas longas distâncias. 
 

A Estratégia Nacional de Defesa - END (2012), elenca como um dos aspectos 

no desenvolvimento das hipóteses de emprego para as Forças Armadas, a ameaça 

de penetração das fronteiras terrestres.  

Dessa maneira torna-se evidente a necessidade de uma vigilância e posterior 

resposta às ameaças que surgem nesta região fronteiriça, preconizado da seguinte 

maneira na Estratégia Nacional de Defesa (END,2012, p. 53): 

(...) as unidades do Exército, da Marinha e da Força Aérea têm, sobretudo, 

tarefas de vigilância. No cumprimento dessas tarefas, as unidades ganham 

seu pleno significado apenas quando compõem sistema integrado de 
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monitoramento/ controle, feito, inclusive, a partir do espaço. Ao mesmo 

tempo, tais unidades potencializam-se como instrumentos de defesa, por 

meio de seus vínculos com as reservas táticas e estratégicas. Os vigias 

alertam. As reservas respondem e operam. E a eficácia do emprego das 

reservas táticas regionais e estratégicas é proporcional à capacidade de 

atenderem à exigência da mobilidade. 

 

A características destas operações desencadeadas por esta reserva tática 

estratégica, nos levam ao conceito de Operações no Amplo Espectro de acordo com 

o Manual de Fundamentos Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-10.102, 2014, p. 4-

4):  

As Operações no Amplo Espectro podem ser desenvolvidas em áreas 
geográficas lineares ou não, de forma contígua ou não, buscando 

contemplar as diversas missões e tarefas que envolvem o emprego de 

meios terrestres. Essas missões e tarefas orientam quanto às capacidades 

necessárias à Força. Com base nessas capacidades, a composição de 

meios deve ser flexível, modular, permitindo adaptação às mudanças do 

ambiente e com sustentabilidade garantida por meios logísticos 

dimensionados na medida certa.  

 

O conceito operativo do Exército para as Operações no Amplo Espectro dos 

Conflitos, se delimita conforme o Manual de Campanha Operações (EB70-MC-

10.223, 2017, p. 2-16): 

(...) é definido pela forma de atuação da Força Terrestre no amplo espectro 
dos conflitos, tendo como premissa maior a combinação, simultânea ou 
sucessiva, de operações ofensivas, defensivas e de cooperação e 
coordenação com agências, ocorrendo em situação de guerra e de não 
guerra. A situação determinará a preponderância de uma operação sobre 
outras. O conceito é abrangente e busca orientar as operações terrestres 
de curto e médio prazo. Caracteriza-se ainda pela flexibilidade, isto é, pode 
ser aplicado a qualquer situação no território nacional (...). 
 

Dentro do contexto das Operações no Amplo Espectro dos conflitos e do 

emprego de reservas estratégicas em região de fronteira,  o Manual de Campanha 

Operações Aeroterrestres (EB70-MC-10.217, 2017, p. 1-1) aborda o seguinte: 
Não obstante a marcante evolução dos meios de defesa aeroespacial, o 
emprego de Op Aet continua atual no combate moderno, uma vez que 
permite a rápida inserção de tropa em qualquer região de um teatro de 
operações, sobrevoando obstáculos e resistências interpostas. (...) 
Nível estratégico – a simples expedição de uma ordem de alerta às forças 
aeroterrestres constitui-se em fator dissuasório relevante, devido à sua 
mobilidade estratégica e ao seu curto prazo de desdobramento. Além disso, 
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seu emprego isolado pode ser suficiente para solucionar uma crise de 
dimensão estratégica. 
 

A Operação Aeroterrestre apresenta vários fatores que a tornam eficaz no 

emprego de meios e pessoal no contexto de uma operação no amplo espectro como 

exposto no manual do Exército dos Estados Unidos da América, Airborne And Air 

Assault Operations, “O Exército combina operações com características 

expedicionárias, que contribuem decisivamente para a manutenção do poder 

terrestre em ações unificadas. O sucesso da operação vai além da capacidade de 

empregar tropas que são efetivas a partir da sua chegada na área de operações. É 

a habilidade em conduzir operações sustentadas pelo tempo necessário, se 

adaptando a mudanças e surpresas no ambiente operacional à medida que a 

campanha evolui. (...) Os conflitos futuros, se valem das operações de assalto, já 

que estas se encaixam, no contexto de uma operação onde é necessário a 

intervenção imediata do poder terrestre e a adaptação à fatores em constante 

mudança durante as operações” (FM 3-99, 2015, p. 1-4, tradução nossa). 

O Manual de Campanha Batalhões de Infantaria (C 7-20, 2007, p. 7-25) define 
a operação aeroterrestre e o BI Pqdt:  

Operação aeroterrestre é uma operação conjunta ou combinada que 
envolve o movimento aéreo e a introdução numa área de objetivo de forças 
de combate e dos respectivos apoios, para a execução de missão tática ou 
estratégica. 
O BI Pqdt, orgânico da Bda Inf Pqdt, é especialmente organizado, equipado 
e adestrado para o assalto aeroterrestre. Normalmente, o Btl 
opera enquadrado pela Bda. Pode, entretanto, operar isoladamente quando 
não for necessário o emprego da brigada como um todo e uma F T valor Btl 
puder cumprir a missão. 
 

No contexto deste tipo de operação o BI Pqdt tem como missão básica o 

assalto aeroterrestre, que visa a conquista de uma Cabeça de Ponte Aérea com a 

finalidade de impedir o reforço inimigo, acelerar o cerco, cortar o fluxo de suprimento 

do inimigo ou garantir uma região de passagem, segundo o Manual de Campanha 

Batalhão de Infantaria (C 7-20, 2007, p. 7-26). 

O assalto aeroterrestre visa a manutenção de objetivos importantes para o 

nosso país, de formas que sua execução garantiria segurança do objetivo decisivo 

até a chegada de tropas para substituí-la na posição conquistada. 

Essa operação é dividida em quatro planos básicos, plano tático terrestre, 

plano de desembarque, plano de movimento aéreo e plano de aprestamento, 

devendo-se, apesar da complexidade do seu planejamento, ser buscada sempre a 

simplicidade, a fim de que haja compreensão das ações a serem executadas em 

todos os escalões envolvidos na operação. 
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FIGURA 2 – Planejamento e execução de uma Op Aet 
Fonte: Manual de Campanha Batalhão de Infantaria (C 7-20, 2007, p. 7-27) 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

Manuais Doutrinários do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro e de outras 

Forças Armadas de Nações Amigas. Serão também consultados dados e relatórios 

do Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, 25º BI Pqdt, 26º BI Pqdt e 27º 

BI Pqdt, artigos científicos e a rede mundial de computadores. 

Conforme o pressuposto, foram realizados levantamentos de operações 

militares com o emprego de operações aeroterrestres focadas na projeção de força 

e consequente coação às ações ilegais. 

Nos conflitos irregulares assimétricos do século XXI, o emprego de Forças de 
Operações Especiais (FOpEsp) e de forças convencionais (F 
Convl) paraquedistas e aeromóveis aptas a intervir, com rapidez e eficácia, como 

forças de contingência em situações de crise e de conflito, tem sido cada vez mais 

frequente. A 82nd Airborne Division, a 101st Airborne Division e a 173rd 
Airborne Brigade, dos EUA, e a 16th Air Assault Brigade, do Reino Unido, tiveram 

papel preponderante nas operações de combate agrupos de violência extremista no 

Afeganistão e no Iraque, assim como a 11e Brigade Parachutiste, da França, no 

Afeganistão e no Mali. 
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O mesmo papel preponderante coube às tropas paraquedistas quando o 

Exército Brasileiro foi empregado no combate à violência extremista nos anos 60 e 

70 

(ESCOTO, 2018). 
Durante o combate à guerrilha rural, que se instalou na região conhecida como 

“Bico do Papagaio”, na divisa entre os estados do Maranhão, Pará e Goiás. Tropas 

da então, Brigada Aeroterrestre, foram empregadas no intuito de projetar força, 

devido às características de emprego rápido e efetivo altamente adestrado, em uma 

região escolhida pelos guerrilheiros, por seu difícil acesso e grandes distâncias a 

serem percorridas até os centros urbanos mais próximos, dando grande liberdade 

de manobra para as células da Força de Guerrilha do Araguaia (FOGUERA). 

Na atualidade a Brigada de Infantaria realiza adestramentos constantes em 

ambiente operacional da selva amazônica através da Força - Tarefa BIGUÁ, 

vocacionada para o emprego no Comando Militar da Amazônia. 

Exemplos desse tipo atividade foram a Operação ABEQUAR desencadeada 

na localidade de Rio Preto do Eva (AM), onde tropas paraquedistas foram lançadas 

em uma zona de lançamento aquática no Rio Negro e ocorreu em agosto de 2014 e 

a Operação Amazônia, de maior vulto, coordenada pelo Ministério da Defesa, 

através do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) que aconteceu em 

outubro de 2014 na localidade de Normandia (RR) na fronteira com a Venezuela. 

Corroborando com o as situações expostas anteriormente, paraquedistas 

franceses, realizaram um assalto aeroterrestre na região de Ménaka no nordeste do 

Mali, junto à fronteira do Níger em 27 de setembro de 2018. 

Paraquedistas do 2º Regimento de Paraquedistas Estrangeiro (2nd REP), 

parte da Legião Estrangeira estavam no Mali desde junho daquele ano, integrando 

o Desert Battle Group – Infantry (GTD-I) empregado na Operação Barkhane em 

Sahel, que visa apoiar o governo do Mali no combate à grupos radicais islâmicos 

ligados à al – Qaeda que tomaram controle do deserto ao norte do Mali em meados 

de 2012, explorando conflitos internos. No ano seguinte começou a intervenção 

francesa com a referida operação, com um mandato para conduzir contra os 

terroristas islâmicos em apoio ao governo do Mali antiga colônia francesa. 

Cerca de 120 paraquedistas foram lançados nesta operação, considerado o 

maior lançamento desde a chegada de tropas francesas em 2012. Após 

reorganização e estabelecimento da segurança foi formada uma força tarefa 

combinada com militares do Mali para a condução de operações em solo. 
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O porta-voz do Exército Francês Cel Patrick Steiger disse que, a combinação 

de diferentes capacidades criam o efeito surpresa na ação contra os grupos 

terroristas, além de mostrar à população a pronta resposta às ameaças 

apresentadas 

(KELLY, 2018).  
Assim como as operações mostradas anteriormente, a Rússia é 

notoriamente conhecida pelo emprego de tropas paraquedistas, a fim de cumprir 

missões onde a projeção de poder é o principal objetivo, a exemplo do seu emprego 

nas Guerras da Chechênia onde a 76th Guards Air Assault Division, foi lançada para 

debelar a guerrilha chechena, que lutava pela independência de seu território.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas sobre as possíveis formas de emprego de unidades 

paraquedistas como instrumento de projeção de poder em áreas de interesse estatal 

caracterizadas pela forma de emprego da Força Terrestre no amplo espectro dos 

conflitos, em uma porção do território nacional de difícil acesso, reforça a eficácia do 

emprego do assalto aeroterrestre executado por tropas paraquedistas, quanto à suas 

capacidades de serem desdobradas em curto espaço de tempo na fronteira 

amazônica. 

Alguns aspectos doutrinários têm influência direta sobre o seu emprego, por 

exemplo, a condução deste tipo de operação demanda uma ação em conjunto com 

a Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pelo transporte das tropas e 

posteriormente pelo  ressuprimento responsável pela manutenção das capacidades 

de emprego do Batalhão Paraquedista empregado na missão.  

Percebe-se a complexidade deste tipo de atividade como é verificado no 

planejamento e execução de uma operação aeroterrestre, Figura 2, e nas missões 

retratadas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre o emprego das operações aeroterrestres (cabeça de ponte 

aérea) no amplo espectro dos conflitos na faixa de fronteira amazônica. 

A revisão de literatura e a coleta de dados possibilitou concluir que, o emprego 
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do Batalhão de Infantaria Paraquedista em uma operação de cabeça de ponte aérea, 

está alinhado com a doutrina nacional de defesa e tem se mostrado, como nos 

eventos apresentados na coleta de dados, uma ferramenta eficaz de projeção de 

poder e presença estatal em locais com características semelhantes ao ambiente 

amazônico no que tange o transporte e a logística nas operações. 

Conclui-se, portanto, que o emprego do Batalhão de Infantaria Paraquedista 

na operação aeroterrestre é uma solução à pronta resposta à situações de não 

guerra na faixa de fronteira amazônica, por sua capacidade de proporcionar uma 

demonstração de poder e além disso da região assegurada por esta tropa podem 

ser irradiadas uma gama de operações por tropas que substituam a tropa 

paraquedista a partir da posição assegurada.  
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ANEXO A: Solução Prática 

 

A presente pesquisa concluiu que é de vital importância para as ações durante as 

operações de assalto à uma cabeça de ponte aeroterrestre, a ser realizado por uma Batalhão 

de Infantaria Paraquedista no ambiente de amplo espectro na faixa de fronteira amazônica 

a realização de exercícios interagências com órgãos das esferas federais, estaduais e 

municipais, a fim de aumentar o impacto das ações a serem realizadas nesta região e o 

fomento de planejamentos conjuntos junto à força aérea reforçando a interoperabilidade 

entre as forças singulares.  

Para que a capacidade de apoio à operações aeroterrestres seja ampliada é importante 

que: 

- As novas aeronaves de transporte de tropa KC – 390 estejam operacionais, 

possibilitando a realização de um número maior de operações com estas características; 

- Novos paraquedas com tecnologia mais moderna e que proporcionem mais segurança 

estejam à disposição das tropas aeroterrestres; 

- Aquisição de equipamentos de lançamento de cargas leves e médias com guiamento 

por GPS do tipo SHERPA, a fim de possibilitar o ressuprimento aéreo de forma mais segura 

e eficiente;  

- Integração com o SisFron de maneira a manter a consciência situacional sobre os 

eventos na faixa de fronteira; e 

- Aquisição de equipamentos optrônicos e de rastreamento (OVN, Binóculos de visão 

noturna, drone, Radar de Vigilância Terrestre)a fim de potencializar a capacidade 

dessas tropas como sensores de informação, que alimentarão o escalão superior 


