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UM ESTUDO DAS EMBARCAÇÕES NECESSÁRIAS AO PELOTÃO DE 

CAVALARIA DE SELVA PARA A CONDUÇÃO DE OPERAÇÕES FLUVIAIS 
 

Alison Clístenes Maciel de Souza*1 
Rafael Siqueira Marques**2 

 
RESUMO 
 
Esse artigo pretendeu fornecer subsídios para responder ao problema acerca dos 
meios fluviais mais adequados ao Pelotão de Cavalaria de Selva, orgânico do 
Esquadrão de Cavalaria de Selva, no contexto de Operações Fluviais. Nesse 
sentido, o estudo bibliográfico e posterior análise de entrevistas realizadas com 
especialistas permitiram identificar uma lacuna existente na literatura militar 
vigente, no tocante ao emprego da arma de cavalaria no ambiente de selva, em 
especial, quando no decurso de Operações Fluviais. O enfoque do trabalho foi 
sobre os meios fluviais necessários que possibilitem ao Pelotão de Cavalaria de 
Selva cumprir missões a ele atribuídas em meio fluvial de maneira similar as que 
ele cumpre em ambiente terrestre. Durante o trabalho, foram pesquisados, ainda, 
algumas lições aprendidas pela Marinha dos Estados Unidos da América no 
conflito da Guerra do Vietnã, momento em que foram necessárias embarcações 
menores, capazes de atuarem em águas de interior e apoiar a tropa em terra. Foi 
pesquisado ainda quais as principais embarcações do Exército Equatoriano, e de 
que maneira elas são empregadas. Por fim, foram propostas, em um quadro, as 
embarcações necessárias ao Pelotão de Cavalaria de Selva para que esse possa 
cumprir suas atribuições, respeitando as peculiaridades da arma de cavalaria. 
 
Paravras-chave: Cavalaria. Selva. Operações Fluviais. Meios. 
 
ABSTRACT 
 
This article was intended to provide subsidies to answer the problem about the most 
appropriate river resources for the Jungle Cavalry Platoon, organic of the Jungle 
Cavalry Squadron, in the context of River Operations. In this sense, the 
bibliographic study and subsequent analysis of interviews carried out with 
specialists allowed to identify a gap in the current military literature, with regard to 
the use of the Cavalry Branch Specialty in the jungle environment, especially when 
in the course of River Operations. The focus of the work was on the necessary river 
resources that would enable the Jungle Cavalry Platoons to carry out missions 
assigned to them in the river environment, in a similar way to those that they carry 
out on land. During the work, some lessons learned by the United States Navy 
during Vietnam War were also researched, a time when smaller vessels were 
needed, capable of operating in inland waters and supporting the troops on land. It 
was also researched which are the main vessels of Ecuadorian Army and how they 
are employed. Finally, it was proposed, in a table, the vessels needed by the Jungle 
Cavalry Squad so that it can fulfill its duties, respecting the peculiarities of Cavalry 
Branch Specialty. 
 
Keywords: Cavalry. Jungle. River Operations. Resourses. 

 
*1Capitão de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) em 2011. 
**2Capitão de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) em 2007. Mestre em Ciências Militares pela EsAO em 2017. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um país de dimensões continentais, composto por diversos biomas, 

destacando-se a região amazônica, sendo essa distribuída por nove países, com 

mais de 60% de sua área em território brasileiro (BRASIL, 1997). Palco de imensas 

riquezas naturais, a Amazônia vem sendo, ao longo dos anos, alvo de cobiça por 

diversos atores internacionais, que, sob os mais diversos pretextos, como problemas 

ambientais e indígenas, reivindicam o controle supranacional da região (COIMBRA, 

apud FELÍCIO, 2019). 

Confirma essa tese, entre outras, a afirmação do ex-vice-presidente 

americano e ganhador do prêmio Nobel da Paz em 2007, Albert Arnold Gore Jr., 

que, no ano de 1989, afirmou: “[...] ao contrário do que os brasileiros pensam, a 

Amazônia não é deles, mas de todos nós”. Outro exemplo é o do ex-presidente 

russo Mikahil Gorbachev, que afirmou em 1992: “O Brasil deve delegar parte dos 

seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais”. Atualmente, tivemos 

ainda o discurso do presidente francês, Emmanuel Macron, em conferência do G7, o 

qual supôs a viabilidade de conferir um status internacional à floresta amazônica 

como objeção a decisões tomadas por um Estado soberano que se opusessem ao 

interesse do planeta (EXAME, 2019). 

Atenta a essa cobiça internacional na região amazônica, a Estratégia 

Nacional de Defesa (END), de 2013, define a Região Amazônica como prioritária 

para a defesa, devendo as Forças Armadas atuarem a fim de fortalecerem, dentre 

outros aspectos, a mobilidade e o monitoramento na Amazônia brasileira. Fica nítida 

a priorização da Amazônia ao observar esse documento, que traz no seu item 10 o 

seguinte: “A Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a defesa. A 

defesa da Amazônia exige avanço de projeto de desenvolvimento sustentável e 

passa pelo trinômio monitoramento/ controle, mobilidade e presença”. O mesmo 

documento ainda é enfático ao afirmar que “[...] quem cuida da Amazônia brasileira, 

a serviço da humanidade e de si mesmo, é o Brasil” (BRASIL, 2013, p. 5). 

Deve-se levar em consideração ainda que a região amazônica, devido às 

condições impostas por sua vegetação, possui enormes vazios demográficos, tendo 

grande parte da concentração populacional em regiões ribeirinhas, ou seja, à 

margem dos rios. No que diz respeito às operações militares, conforme a IP72–1 – 

Operações na Selva (1997), reveste-se de grande importância tática o domínio 
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desses acidentes capitais, visto que nela serão encontrados recursos e instalações 

que propiciarão à tropa uma maior flexibilidade para manutenção de seu fluxo 

logístico. 

Dentro desse contexto, o 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva (23º Esqd C 

Sl) apresenta-se como uma singular Organização Militar (OM) do Exército Brasileiro 

(EB), sendo até hoje a única OM de cavalaria de selva, visto que o 12º Esqd C Mec, 

sediado em Boa Vista - RR, apesar de atuar em ambiente amazônico é de natureza 

mecanizada. Integrante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl), o 23º 

Esqd C Sl deve entregar a esta Grande Unidade (GU) características básicas da 

arma de cavalaria, como mobilidade, poder de fogo e proteção blindada (BRASIL, 

2018, p. 2-1). 

Criado em 2004, a OM mais nova da arma de cavalaria do EB, conforme o 

Catálogo de Destino das Organizações Militares do Exército Brasileiro (2019), o 23º 

Esqd C Sl teve sua existência vocacionada para a defesa da Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí (UHE – Tucuruí), devido à importância dessa estrutura estratégica na 

região. Com isso, a estrutura organizacional, tanto de pessoal como de material 

dessa OM, ímpar no EB, foi vocacionada para atuar na proteção da Usina, sendo 

composta, portanto, por 2 Pelotões de Exploradores (Pel Exp) e 1 Pelotão de 

Fuzileiros Mecanizado (Pel Fuz Mec), atendendo assim à necessidade de proteção à 

UHE – Tucuruí e garantindo seu funcionamento. 

Ressalte-se que, no ano de 2017, o 23º Esqd C Sl iniciou um trabalho de 

atualização doutrinária, remetendo uma proposta de alteração de Quadro 

Organizacional (QO), que consiste na alteração do Quadro de Cargos (QC), base 

doutrinária e plano de equipamento específico, para o Comandante (Cmt) 23ª Bda 

Inf Sl, para o Estado Maior do Exército (EME) e para o Centro de Doutrina do 

Exército (C Dout Ex). Este trabalho foi feito visando a adequar as capacidades do 

23º Esqd C Sl não apenas à proteção da UHE – Tucuruí, mas também a um cenário 

de defesa externa. Atualmente, a alteração do QO já foi aprovada pelo C Dout Ex, 

conforme PORTARIA Nº 072-EME-Aces Rto, de 26 de julho de 2019, faltando ainda 

a atualização do QCP e do QDM. 
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ORGANOGRAMA 1 – Organização do 23º Esqd C Sl 
Fonte: (BARBOZA JÚNIOR, 2019, p. 24) 

 

Com isso, o 23º Esqd C Sl passa a ser composto por 3 Pelotões de Cavalaria 

de Selva (Pel C Sl), e não mais por 2 Pelotões de Exploradores e 1 Pelotão de 

Fuzileiros. O Pel C Sl, por sua vez, é composto por um Grupo de Comando, 1 Grupo 

de Exploradores, 1 Seção de Mísseis Anticarro, 1 Grupo de Combate e 1 Peça de 

Morteiro Médio. Essa composição, bastante similar à composição do Pelotão de 

Cavalaria Mecanizado, possibilita a formação de pelotões provisórios (BARBOZA 

JUNIOR, 2019), formando assim 1 Pelotão de Exploradores, 1 Pelotão de Fuzileiros 

Mecanizado, 1 Pelotão Anticarro e 1 Pelotão de Morteiro Médio, dando a fração 

maior flexibilidade, característica marcante nas tropas de cavalaria. 

 

 
ORGANOGRAMA 2 –  O Pelotão de Cavalaria de Selva 
Fonte: (BARBOZA JÚNIOR, 2019, p. 24) 
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Nesse ínterim, a 23º Bda Inf Sl foi designada como Força de Emprego 

Estratégico (F Emp Estrt) do Exército Brasileiro; conforme o Boletim Especial do 

Exército N° 6/2018, de 04 de maio de 2018, a 23ª Bda Inf Sl e, consequentemente, o 

23º Esqd C Sl que a integra, devem estar constantemente “[...] preparado para 

possuir ou receber capacidades/módulos (modularidade/elasticidade) para executar 

grandes deslocamentos estratégicos compatíveis com a dimensão continental do 

Brasil e áreas de interesse [...]” (BRASIL, 2017, p. 12), corroborando para a 

necessidade de atualização doutrinária do esquadrão. 

Contudo, o 23º Esqd C Sl possui algumas limitações, tanto inerentes à arma 

quanto ao ambiente operacional em que está inserido, sendo merecedoras de 

destaque as seguintes: “mobilidade restrita fora dos eixos rodoviários e/ou fluviais; 

necessidade de existência de malha viária ou fluvial para o emprego de seus meios 

orgânicos” (BRASIL, 2018, p 2-14). Outra limitação é a falta de um manual de 

campanha que aborde o emprego do Esqd C Sl, dificultando sobremaneira o 

adestramento da tropa em questão. Ressalta-se, porém, que este manual está 

sendo elaborado, com previsão de publicação para 2023, conforme o Quadro de 

Situação de Doutrina (2020), por um grupo de trabalho composto por militares que 

estão servindo no 23º Esqd C Sl. 

Em razão da atual escassez de fontes escritas sobre o tema, o presente 

trabalho visa a apresentar as embarcações necessárias ao Pelotão de Cavalaria de 

Selva na condução de operações fluviais, baseando-se para isso no estudo de 

diversas literaturas militares e na experiência de militares que participaram de 

operações fluviais no 23º Esqd C Sl no decurso da experimentação doutrinária vivida 

por essa tropa atualmente. Vale lembrar que o trabalho está em consonância com o 

que vem sendo feito pelo grupo de trabalho responsável por elaborar o manual de 

campanha do 23º Esqd C Sl. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

Para iniciar o trabalho, este pesquisador levantou algumas perguntas a serem 

respondidas durante o trabalho, organizando-as na ordem que foram respondidas 

por ocasião da confecção da pesquisa: 

a) quais são as implicações impostas pelo ambiente amazônico sobre as 

operações militares? 
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b) quais são as características esperadas do 23º Esqd C Sl, como único 

elemento de cavalaria integrante de uma Bda Inf Sl, especialmente para condução 

de operações fluviais? 

c) as embarcações existentes no 23º Esqd C Sl são adequadas para o 

emprego dos seus pelotões em Operações Fluviais? 

d) quais são as principais embarcações empregadas em operações militares, 

tanto no Brasil quanto em outros países? 

Além dos questionamentos enumerados acima, deve-se ter em mente o 

questionamento que deu origem ao presente trabalho e, portanto, o problema a ser 

resolvido: Quais são as embarcações ideais para o Pelotão de Cavalaria de Selva 

cumprir suas missões em Operações Fluviais? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

A fim de possibilitar que o 23º Esqd C Sl possua capacidade de atuar da 

maneira esperada, seja em prol da 23º Bda Inf Sl ou de maneira isolada, quando em 

operações fluviais, o presente trabalho pretende analisar as embarcações 

necessárias para o Pel C Sl na condução de operações fluviais. 

Para tornar viável a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

elaborados os objetivos específicos abaixo-relacionados, a fim de permitir ao 

desenvolvimento do trabalho um encadeamento lógico: 

a) identificar quais são as implicações impostas pelo ambiente amazônico na 

condução de operações militares; 

b) identificar quais são as características inerentes à arma de cavalaria que 

são esperadas do 23º Esqd C Sl, especialmente para a condução de operações 

fluviais; 

c) avaliar se as embarcações existentes no 23º Esqd C Sl são as ideais para 

o seu emprego em operações fluviais; 

d) apresentar quais são as principais embarcações utilizadas em operações 

militares, tanto no Brasil quanto em outros países. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

A importância estratégica do 23º Esqd C Sl é notória, por ser o único 

elemento de cavalaria da 23ª Bda Inf Sl e, também, por integrar a F Emp Estrt do 

Exército. Dessa feita, torna-se primordial que essa singular OM possua os meios 

adequados para cumprir com suas atribuições, seja a pé, embarcado em suas 

viaturas ou embarcações, devendo possuir mobilidade estratégica para atuar em 

qualquer parte do território nacional ao qual for demandada. 

Atualmente, o 23º Esqd C Sl tem a defesa da estrutura estratégica da Usina 

Hidrelétrica de Tucuruí como sua principal atribuição, dentro do escopo de 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, previstas no manual 

EB70-MC-10.223 – Operações. Não se pode, porém, relegar a segundo plano a 

defesa externa, sobretudo na região amazônica, que, como já foi explicitado, é alvo 

de cobiça de atores externos. Deve-se, portanto, buscar constantemente o 

aprimoramento das tropas presentes nessa região. 

Com base nisso, e tendo em vista, ainda, os recentes trabalhos de 

atualização doutrinária, como o conduzido pelo 23º Esqd C Sl desde o ano de 2017, 

e as pesquisas de Nascimento (2011) e de Barboza Júnior (2019), este trabalho visa 

a dar continuidade aos estudos feitos e a proporcionar aos seus próximos 

integrantes subsídios para efetuar mudanças consideradas necessárias. 

 

2 METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de estudar quais seriam as 

embarcações ideais para que o 23º Esqd C Sl cumpra as missões a ele atribuídas 

em operações fluviais no ambiente de selva. Para a condução do estudo, foram 

levantados alguns objetivos intermediários, com intuito de facilitar o entendimento e 

dar um encadeamento lógico ao trabalho. 

A fim de embasar o trabalho, a pesquisa contemplou inicialmente uma leitura 

analítica, para o estudo dos diversos manuais e artigos científicos que abordam o 

tema, seguindo-se de entrevista com especialistas, para obter algumas percepções 

individuais acerca do assunto e, com isso, cobrir, a lacuna existente devido à falta de 
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literatura sobre o tema. À guisa de conclusão da pesquisa, procedeu-se à análise 

dos resultados obtidos. 

Quanto à natureza, o presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa 

do tipo aplicada, em razão de ter como objetivos a geração de conhecimentos para 

aplicação prática, com vistas à possível solução de um problema específico já 

conhecido, qual seja, as embarcações do 23º Esqd C Sl não corresponderem à real 

necessidade desta tropa para execução plena de suas tarefas. 

Quanto à forma de abordagem para solução do problema, foram utilizados, 

principalmente, os conceitos da pesquisa qualitativa, visto que “[...] a pesquisa 

qualitativa responde a questões muito particulares [...]” (MINAYO, 2004), haja vista o 

23º Esqd C Sl ser a única OM de cavalaria dessa natureza, associado ao fato da 

recente aprovação de um novo QO e de uma base doutrinária desta singular OM. 

Salienta-se que se buscou, na pesquisa, abarcar algumas percepções individuas 

acerca do tema, algo que dificilmente seria realizado em uma abordagem 

quantitativa. 

Para alcance do objetivo geral, foi empregada também a modalidade de 

pesquisa exploratória, tendo em vista o parco conhecimento disponível acerca do 

assunto, exigindo, com isso, o emprego de entrevistas com especialistas. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a leitura de manuais que abordam 

particularmente dois temas: Operações no ambiente de Selva e Operações típicas 

de Cavalaria. Não foi possível delimitar o período de publicação desses manuais, 

devido à escassez desses materiais. Houve manuais, publicados no ano de 1997, 

que serviram de consulta para a pesquisa. Outros manuais que tratam do tema 

estão em processo de revisão, conforme o Quadro de Situação de Doutrina (2020). 

Após isso, visando a preencher a lacuna de conhecimento deixada devido à 

falta de manuais publicados, recorremos a trabalhos acadêmicos que versam sobre 

o assunto, em especial os que abordem algum dos seguintes temas: O Esquadrão 

de Cavalaria de Selva, Embarcações utilizadas em Operações Fluviais e Tipos de 

embarcações em uso no Exército Brasileiro. Em relação ao primeiro tema, delimitou-

se o período entre 2017 e 2020, visto que foi o ano da atualização doutrinária do 

esquadrão. Em relação aos outros dois temas, foi delimitado o período entre os anos 
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2010 e 2020, uma vez que muitos trabalhos que tratam sobre embarcações seriam 

excluídos caso essa delimitação abarcasse um tempo menor. 

Foram utilizadas as palavras-chave: operações fluviais, operações ribeirinhas, 

embarcações táticas, embarcações militares, cavalaria na selva e esquadrão de 

cavalaria de selva e seus correlatos em espanhol, em sites de busca na internet e na 

Biblioteca Digital do Exército (BDEx), sendo selecionados artigos em português ou 

espanhol. Foram analisadas ainda a Política Nacional de Defesa (PND) e a 

Estratégia Nacional de Defesa (END), buscando ter a real noção da priorização da 

Amazônia em um contexto mais amplo.  

A busca foi complementada pelo Boletim do Exército 50/2000, de 15 de 

dezembro de 2000, que regula os procedimentos para classificação das 

embarcações do Exército e por documentação solicitada junto ao CECMA, versando 

sobre classificação de embarcações no EB, junto com palestras em formato 

“powerpoint” versando sobre o mesmo tema. 

a) Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português e espanhol, relacionados a emprego de 

embarcações táticas, emprego da cavalaria no ambiente de selva e operações 

fluviais. 

- Matérias, trabalhos, portifólios que abordem o tema “Amazônia” e 

“embarcações táticas”. 

b) Critérios de exclusão: 

- Matérias, trabalhos e portifólios que abordam o uso de embarcações voltado 

para o meio civil.  

- Matérias, trabalhos e portifólios que abordem especificações técnicas de 

embarcações vocacionadas para o uso militar. 

Após a busca, foram considerados para a análise da pesquisa os seguintes 

achados teóricos: Brasil (1997), IP 72-1: Operações na Selva; Brasil (2003), C 7-20 

– Batalhão de Infantaria; Nascimento (2011); Brasil (2014), EB 20-MF-10.102: 

Doutrina Militar Terrestre; Brasil (2018), EB 70-MC-10.222: A Cavalaria Nas 

Operações; Souza (2014); Tiburcio (2018); Barboza Junior (2019). 
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2.2 COLETA DE DADOS 
 

Após esse aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento da 

pesquisa contemplou a coleta de dados através da entrevista exploratória com 

especialistas. A seleção dos entrevistados buscou militares que tenham servido no 

23º Esqd C Sl, participado de operações fluviais por esta OM e conheçam o 

processo de atualização doutrinária pelo qual a OM está passando. 

 

2.2.1 Entrevistas 
 

Visando a identificar algumas percepções de militares que tiveram relevantes 

experiências em operações fluviais pelo 23º Esqd C Sl, foram selecionados como 

amostragem para a entrevista, prioritariamente, militares que participaram de 

operações entre os anos de 2017 e 2020, visto que, em 2017, iniciou-se o processo 

de atualização doutrinária, com proposta de alteração de QO encaminhada ao EME 

e C Dout Ex. O quadro a seguir apresenta informações relativas aos militares 

entrevistados. 

                                                                                                              
NOME JUSTIFICATIVA 

 

 

RODRIGO 

SUAREZ DA SILVA 

– TC 

Possuidor do Cos Cat B, experiência como Cmt Pel C 

Mec – Marabá – PA (embrião do atual 23º Esqd C Sl), 

nos anos de 1998 a 2002; serviu no 12º B Sup – 

Manaus –AM, entre 2010 e 2012. Atual Cmt do 23º 

Esqd C Sl. 

Faz parte do grupo de estudo que irá propor o manual 

do Esqd C Sl. 

 

ÉDER CÓRDOVA 

DA SILVA – Maj 

Experiência como SCmt do 23º Esqd C Sl nos anos de 

2017 e 2018, tem Estágio de adaptação à vida na 

Selva, realizado em 2017. 

ENDRIGO 

BUSCARONS DA 

SILVA – Maj 

Experiência como Cmt do 23º Esqd C Sl nos anos de 

2017 e 2018. Em seu comando, foi dado início aos 

estudos de atualização doutrinária do 23º Esqd C Sl. 

MATEUS LITCHINA 

REGHELIN – Cap 

Possuidor do Cos Cat B, experiência como Cmt Pel 

Fuz Mec do 23º Esqd C Sl no ano de 2016 e oficial de 
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logística nos anos de 2017 e 2018. Confeccionou a 

proposta do plano de Equipamento Específico por 

ocasião da adequação doutrinária do 23º Esqd C Sl. 

 

 

PAOLO BIZZARRI 

– 1º Ten 

Possuidor do Cos Cat B, experiência como Cmt Pel 

Exp do 23º Esqd C Sl no ano de 2017, Adj do Oficial 

de logística no ano de 2018, Adj do oficial de 

operações no ano de 2019 e Cmt Pel C Sl/ Oficial de 

Inteligência no ano de 2020. 

Faz parte do grupo de estudo que irá propor o manual 

do Esqd C Sl. 

SAMUEL 

NARDELLO 

PONTEL – 1º Ten 

Possuidor do Cos Cat B, experiência como Cmt Pel C 

Sl do 23º Esqd C Sl nos anos de 2018, 2019 e 2020. 

Faz parte do grupo de estudo que irá propor o manual 

do Esqd C Sl. 

 

 

MARLON 

ALEXANDRE 

NASCIMENTO DA 

ROSA – 1º Sgt 

Possuidor do Cos Cat C, serviu no Cmdo 2º Bda Inf Sl 

– São Gabriel da Cachoeira – AM entre 2012 e 2013, e 

como Aux do Oficial de Operações do 23º Esqd C Sl 

nos anos de 2018, 2019 e 2020. Possui habilitação 

para condução de pequenas embarcações 

empregadas na navegação interior (expedida pela 

Marinha do Brasil). Faz parte do grupo de estudo que 

irá propor o manual do Esqd C Sl. 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas Entrevistados 
Fonte: O autor 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Realizados o estudo na literatura existente e a entrevista com militares 

especialistas, com a finalidade de incluir no trabalho as percepções de militares que 

possuem a vivência prática acerca do tema, passou-se a analisar os resultados 

obtidos no trabalho, buscando atingir cada um dos objetivos intermediários. 
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3.1 IMPLICAÇÕES DO AMBIENTE AMAZÔNICO NA CONDUÇÃO DE 
OPERAÇÕES MILITARES  

 

Inicialmente, ao analisarmos o ambiente amazônico, palco de uma 

biodiversidade ímpar, temos que entender quais são as características que regem as 

operações nesse cenário. Tomando por base o escrito na IP 72-1 – Operações na 

Selva (1997), a Região Amazônica deve ser compreendida como sendo composta 

por diversas sub-regiões, sendo elas, a região de selva, campos gerais (savanas) e 

montanhas. Ainda segundo o mesmo manual, a área da Amazônia Legal, instituída 

pelo governo brasileiro, engloba a totalidade dos estados do Amazonas, Pará, Acre, 

Amapá, Roraima e Rondônia, além de parte dos estados do Tocantins, Goiás e Mato 

Grosso, totalizando mais de metade do território nacional. Ela possui ainda, a maior 

bacia hidrográfica do planeta, sendo o rio Solimões/Amazonas, que vai de 

Tabatinga/AM até desaguar no Oceano Atlântico, o seu eixo principal, 

principalmente devido à precariedade de estradas na região.  

 

 
FIGURA 1 – Delimitação da área 
Fonte: (BRASIL,1997, p. 2-2) 

 

Em relação aos aspectos fisiográficos da região amazônica, Brasil (1997) 

classifica a hidrografia da região como sendo uma de suas características mais 

marcantes, juntamente com sua vegetação. A bacia hidrográfica amazônica possui 

cerca de 23.000 km de vias fluviais navegáveis, destacando-se o rio Solimões/ 

Amazonas, que adentra em território brasileiro em Tabatinga – AM e deságua no 

oceano atlântico, percorrendo mais de 3.000 km, tendo uma média de largura de 4 a 

5 km. Ainda conforme Brasil (1997), o volume de água do Rio Amazonas, que 
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recebe afluentes dos hemisférios norte e sul, com diferentes regimes de chuva, 

permanece quase inalterado.  

Apesar disso, segundo o C 72-20, a navegabilidade é dificultada no período 

de secas, principalmente para as embarcações de maiores calados. Apesar disso, o 

transporte fluvial continua sendo predominante na região. 

 

 
FIGURA 2 – Características da malha viária 
Fonte: (BRASIL, 1997, p. 2-6) 

 

Brasil (1997) destaca ainda que algumas características, como a sinuosidade 

dos rios e a variação topográfica dos seus leitos, impõem algumas condicionantes 

para a navegação na bacia amazônica, a saber: 

- Utilização de “práticos”; 

- O uso de barcos de pequeno calado; 

- A restrição no comprimento da embarcação; e  

- A dificuldade de acesso a pontos afastados da calha principal e 

embarcações da Marinha de Guerra, que possam prover um maior apoio de fogo; 

(grifo nosso). 
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Baseado nessas características, em especial na última, percebe-se a 

importância de não relegarmos apenas à Marinha do Brasil a missão de 

patrulhamento fluvial. É evidente a necessidade de utilização, por frações 

especializadas do Exército Brasileiro, tanto de embarcações logísticas, aumentando 

as capacidades operativas dessas frações, quanto de embarcações táticas, 

possibilitando as mesmas a capacidade de conduzir operações em melhores 

condições. 

O trecho seguinte evidencia outro aspecto de extrema relevância na execução 

de operações militares, evidenciando a necessidade de haver militares experientes e 

adestrados para a condução de operações em fluviais no ambiente amazônico: 

 

Um outro fator hidrográfico que determina modificações na topografia, além 
de ser aspecto importante na navegação fluvial, é a mudança nos cursos 
dos rios amazônicos. Por serem relativamente jovens, os rios da região 
ainda não possuem cursos estabilizados, assim o que hoje é uma alça de 
um rio, amanhã pode estar transformado em lago, pela retificação do curso 
(BRASIL, 1997, p. 2-5). 
 

Em relação aos aspectos militares, Brasil (1997) traz considerações relativas 

aos aspectos de observação e campos de tiro, cobertas e abrigos, obstáculos e 

acidentes capitais. A respeito do último aspecto, “o acidente capital de maior 

significação nas operações na selva será, certamente, uma cidade, vila ou povoado 

[...]” (BRASIL, 1997, p. 2-10), visto que nessas regiões serão encontrados recursos 

de importância tática ou estratégica, como portos, campos de pouso, além de serem 

pontos onde convergem as estradas da região. Sabendo disso, o seguinte trecho 

evidencia a importância da dominância de eixos fluviais para se ter o controle dos 

acidentes capitais mais relevantes: 

 

Pela simples análise desses acidentes capitais e o conhecimento de que a 
maioria das localidades da AMAZÔNIA nasceu e desenvolveu-se as 
margens de um curso d’água, deduz-se que no escalão brigada, ou menor, 
as operações na selva estarão integradas, quase sempre, unicamente, por 
operações ribeirinhas (BRASIL, 1997, p. 2-10). 
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FIGURA 3 – Acidente capital 
Fonte: (BRASIL, 1997, p. 2-11) 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS ESPERADAS DO 23º ESQD C SL PARA A CONDUÇÃO 
DE OPERAÇÕES FLUVIAIS 

 

Baseado nas características peculiares deste ambiente operacional, percebe-

se a necessidade de haver uma tropa com um adestramento específico para atuar 

nessa região. Por essa razão, a 23ª Bda Inf Sl (na qual se enquadra o 23º Esqd C 

Sl) se tornou uma das Forças de Emprego Estratégico, conforme o Boletim Especial 

do Exército N° 6/2018, de 04 de maio de 2018, devendo estar constantemente “[...] 

preparada para possuir ou receber capacidades/módulos 

(modularidade/elasticidade) para executar grandes deslocamentos estratégicos 

compatíveis com a dimensão continental do Brasil e áreas de interesse” (BRASIL, p. 

12, 2017).  

Dentro desse contexto, Brasil (2018) apresenta que o Esquadrão de Cavalaria 

de Selva se constitui no elemento de cavalaria especializado a atuar no ambiente de 

selva, cuja característica presume restrições quanto a mobilidade e a comunicações, 

fatores de grande importância para os elementos de cavalaria. Sendo assim, o Esqd 
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C Sl deve possuir meios capazes de fazer frente a essas restrições, que lhe 

garantam a manutenção dessas características.  

Da análise das entrevistas realizadas com especialistas, chega-se à 

conclusão que o 23º Esqd C Sl deve atuar em ambiente fluvial de maneira similar à 

que atua em ambiente terrestre, devendo possuir meios que possibilitem essa 

capacidade. 

BRASIL (2018) apresenta como uma possibilidade do Esqd C Sl, participar de 

operações ribeirinhas, empregando suas viaturas anfíbias. Presume-se também que 

esta fração deve ter capacidade de atuar em ambiente ribeirinho empregando suas 

embarcações orgânicas, tendo em vista que o Esqd C Sl possui uma Seção Fluvial 

em sua composição.  

Como limitações do Esqd C Sl, BRASIL (2018) apresenta a restrição de 

mobilidade fora de eixos rodoviários e fluviais e consequentemente a necessidade 

de existência de malha viária ou fluvial para o emprego dos seus meios orgânicos.  

Deve-se ter em mente, ainda, que mobilidade, proteção blindada e poder de 

fogo são características fundamentais, as quais uma OM de cavalaria deve entregar 

ao escalão enquadrante. Essas potencialidades são importantes também no cenário 

de operações ribeirinhas, devendo os meios fluviais do 23º Esqd C Sl serem os mais 

adequados, propiciando à tropa essas características.  

 

3.3 ADEQUABILIDADE DOS MEIOS FLUVIAIS EXISTENTES NO 23º ESQD C SL 
 

Segundo Brasil (2018), a cavalaria de selva é a tropa mais apta para realizar 

missões de reconhecimento, segurança e vigilância no ambiente amazônico. 

Também aponta que, devido às “[...] características dos seus meios orgânicos, a 

tropa de Cavalaria de Selva pode operar de forma descentralizada, possibilitando 

que suas frações realizem deslocamento com fluidez pelos eixos terrestres e fluviais” 

(BRASIL, 2018, p. 6-1). Com isso, pressupõe-se que o Esqd C Sl deve possuir 

capacidade de realizar operações utilizando eixos fluviais, empregando seus meios 

orgânicos. 

Analisando as embarcações do 23º Esqd C Sl, identificamos dois tipos 

existentes: Embarcação Patrulha Grupo (EPG) e Embarcação Patrulha de Esquadra 

(EPE), ambas sem proteção blindada, sem capacidade de acoplar armamento 
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coletivo, sendo a primeira com capacidade de embarcar cerca de 10 militares; e a 

segunda, cerca de 6 militares. Após a atualização doutrinária do 23º Esqd C Sl, além 

da mudança na composição dos pelotões, houve a ampliação da seção fluvial, 

visando a aumentar a capacidade de emprego fluvial do 23º Esqd C Sl. Com essa 

ampliação, faz-se necessária claramente a atualização em relação ao material 

empregado pela seção. A criação do Pel C Sl também impõe uma mudança em 

relação ao material adequado para o emprego dessa fração em operações 

ribeirinhas. 

Ao analisarmos as entrevistas com os especialistas, verificamos que os 

militares entrevistados foram unânimes em afirmar que as embarcações presentes 

no 23º Esqd C Sl não são adequadas para a concepção de emprego em operações 

fluviais. O fato é que as embarcações existentes, quais sejam, Embarcação Patrulha 

Grupo e Embarcação Patrulha Esquadra, atendem com limitações às necessidades 

administrativas, sendo muito deficientes quando demandadas para o emprego 

operacional.  

O primeiro fator é a quantidade de embarcações, conforme apontado pelo 1º 

Sgt Marlon. Ele ressalta que existe ligação fluvial entre o 23º Esqd C Sl (Tucuruí) e a 

23º Bda Inf Sl (Marabá) e que, devido à precariedade da rede de estradas, 

constantemente danificada no período de chuvas, essa ligação fluvial poderia ser 

mais bem aproveitada. O militar acredita que é necessária a aquisição de novas 

embarcações táticas (GUARDIAN), e inclusive com maior capacidade logística (do 

tipo Ferry Boat), possibilitando o transporte de pessoal e material do 23º Esqd C Sl 

através do Rio Tocantins para a região de Marabá. Finalmente, ressalta a 

importância da utilização da rede hidroviária como forma de se manter presente nos 

mais remotos locais do território nacional. 

O 1º Ten Pontel, militar componente do grupo de trabalho responsável por 

confeccionar o manual do 23º Esqd C Sl, mais especificamente na seção que trata 

sobre operações fluviais, afirma que a atualização doutrinária que está em fase de 

elaboração atualmente propõe que o Pelotão de Cavalaria de Selva (Pel C Sl) deve 

possuir capacidade de atuar em ambiente fluvial de forma similar à forma de atuação 

em ambiente terrestre, mantendo portanto suas características de mobilidade, 

flexibilidade, poder de fogo e proteção blindada. 

O 1º Ten Bizzarri, por sua vez, argumenta que sejam aspectos negativos das 

embarcações presentes no 23º Esqd C Sl, a ausência de proteção blindada, a 
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impossibilidade de adaptar algum armamento com maior potência de fogo e a 

mobilidade reduzida, devido à baixa potência do motor. Além disso, ainda segundo o 

militar, a EPE possui baixa capacidade de transporte de material e pessoal, 

associado a impossibilidade de uso de motores mais potentes (limitando as 

embarcações a motores de 25HP). Para o Ten Bizzarri, as limitações citadas tornam 

o emprego da EPE e EPG incompatíveis com as missões operacionais da cavalaria. 

O Maj Córdova afirma que a seção fluvial do esquadrão deve possuir a 

capacidade para conduzir o 23º Esqd C Sl em operações fluviais. Assim como o 1º 

Sgt Marlon, ele afirma que a quantidade de embarcações é insuficiente para o 

emprego do esquadrão, acrescentando ainda não ser possível três pelotões 

cumprirem, concomitantemente, suas missões em ambiente fluvial. Outro ponto 

trazido pelo Maj Córdova é o fato de que a missão precípua de um elemento de 

cavalaria é a de realizar operações de reconhecimento e segurança; e, no ambiente 

de selva, a tropa deve se adequar aos eixos terrestres e fluviais, devendo possuir 

meios adequados para isso. Por fim, o entrevistado traz o fator logístico como 

essencial, principalmente no tocante à manutenção. Segundo ele, é de suma 

relevância a padronização das embarcações e demais meios das OM, facilitando 

assim o apoio dos escalões de manutenção, de maneira a não prejudicar a prontidão 

e a operacionalidade da tropa. 

O Maj Endrigo, antigo comandante do 23º Esqd C Sl nos anos de 2017 e 

2018, iniciou o processo de atualização doutrinária do 23º Esqd C Sl. O militar 

acredita que o estudo a respeito dos meios de emprego militar devem possuir o 

enfoque no tipo de material e quais missões ele será capaz de cumprir, de forma 

mais genérica, e não especificamente qual embarcação é a mais adequada hoje. Ele 

se baseia no fato de que o meio pode sofrer mudanças conforme as atualizações 

tecnológicas, porém, se tivermos estabelecido quais missões devem ser cumpridas 

com determinado material, esse estudo dará amparo para uma aquisição futura. 

Por fim, o TC Suarez, atual comandante do 23º Esqd C Sl diz que há a 

necessidade de se empregar pelo menos dois pelotões concomitantemente em 

operações fluviais, com meios adequados, o que hoje é impossível devido à falta de 

material em quantidade e qualidade. Afirmou ainda ser de suma importância 

capacitar os militares dos pelotões de cavalaria de selva, algo que deve ocorrer em 

2020, por ocasião da Operação Amazônia, que será executada pela 23º Bda Inf Sl e 

terá um Pel C Sl como vanguarda. O TC Suarez disse ser preponderante a correta 
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distribuição e utilização das embarcações, permitindo assim funções como as de 

reconhecimento e segurança utilizando um eixo fluvial, negando ao inimigo o seu 

uso. 

Outras questões foram levantadas, tais como a necessidade de adestramento 

e pessoal especializado, possibilitando ao esquadrão a capacidade de operar em 

ambiente fluvial, porém esses fatores, apesar de essenciais, não serão explorados 

devido ao fato de não constituírem objetivo do presente trabalho. 

Concluindo a análise das entrevistas, vemos que todos os entrevistados 

concordaram em relação a deficiência atual dos meios fluviais do 23º Esqd C Sl. A 

baixa potência do motor das embarcações, a ausência de proteção blindada e o 

baixo poder de fogo, foram os aspectos operacionais mais abordados. Ressalta-se 

também o aspecto logístico, sendo importante padronizar os meios fluviais, visando 

facilitar o trabalho de manutenção em todos os escalões.  

 

3.4 PRINCIPAIS EMBARCAÇÕES TÁTICAS UTILIZADAS PELO BRASIL E     
OUTROS PAÍSES 

 

Durante a elaboração do trabalho, alguns questionamentos surgiram, a saber: 

como o Exército Brasileiro classifica suas embarcações? Quais são as embarcações 

utilizadas pelo Exército Brasileiro e pela Marinha do Brasil na Amazônia? Como 

países que possuem a região da floresta amazônica em seu território tratam essa 

questão? Será que países com um índice maior de desenvolvimento utilizam 

embarcações em seus exércitos, ou relegam essa tarefa para suas marinhas? 

Apresentaremos agora, o que foi verificado a respeito dessas questões. 

 

3.4.1 Classificação de embarcações no Exército Brasileiro 
 

O documento que classifica as embarcações no Exército Brasileiro é o 

Boletim do Exército 50/2000, de 15 de dezembro de 2000. Esse documento divide 

as embarcações entre táticas e logísticas. Como o trabalho visa a verificar quais são 

as embarcações necessárias ao Pel C Sl, foram analisadas apenas as embarcações 

táticas. Estas são classificadas em 12 tipos distintos, a saber: 

a) Embarcação Base de Pelotão (EBP): Efetivo de 85 homens; 
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b) Embarcação Base de Grupo (EBG): Efetivo de um grupo de combate; 

c) Embarcação Patrulha de Grupo (EPG): Efetivo de até 12 homens; 

d) Embarcação Patrulha de Esquadra (EPE): Efetivo de até 08 homens; 

e) Embarcação Base de Comunicações (EBC): Material e pessoal destinado 

ao apoio de comunicações; 

f) Embarcação Base de Artilharia (EBA): Apoiar o transporte e o tiro de peças 

de artilharia; 

g) Embarcação Base de Engenharia (EBE): Material e pessoal destinado ao 

apoio de engenharia; 

h) Embarcação Pneumática de Assalto (EPA): Capacidade mínima: 12 

homens; alta velocidade; usada em missões de assalto; 

i) Embarcação de Manobra (E Man): Utilizada na manobra de pontes e 

portadas; 

j) Embarcação Leve de Comando (ELC): Embarcação destinada ao comando 

de nível SU ou superior; 

l) Embarcação de Assalto e Escolta (EAE): Jet Sky. 

 

3.4.2 Embarcações utilizadas pelo Exército Brasileiro e Marinha do Brasil 
 

No Exército Brasileiro, o Centro de Embarcações do Comando Militar da 

Amazônia (CECMA) é a OM que possui a missão de realizar o transporte fluvial, com 

seus meios orgânicos, para as unidades militares da Amazônia Ocidental e de 

capacitar os recursos humanos do CMA, CMN e CMO para as atividades da 

navegação fluvial, contribuindo com a missão da 12ª RM/CMA (CECMA, 2016). 

Além disso, recai sobre esta OM o encargo de avaliar embarcações, tanto táticas 

quanto logísticas. 

Hoje, as principais embarcações táticas em uso no Exército Brasileiro, de 

acordo com o CECMA, são a Guardian 25 e a Lancha Patrulha de Rios (LPR-40).  

A Guardian 25 é uma embarcação de origem civil, fabricada nos Estados 

Unidos da América, adaptada para a atividade militar, com 7,49 metros de 

comprimento e 0,40 metros de calado. Segundo Tibúrcio (2018), a Guardian 25 

possui capacidade de transportar um grupo de combate e mais uma tripulação 

composta por dois militares. Seu armamento orgânico é composto por um reparo de 

metralhadora .50 na Proa da embarcação, dois reparos para metralhadora 7,62mm, 
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sendo um a bombordo e um a boreste; e 1 reparo de lançador de granadas 40mm 

na popa. Além disso, a embarcação é dotada ainda por um GPS Garmim, que 

possibilita a navegação em tempo real, além de uma Eco sonda, que possibilita 

verificar obstáculos submersos nas proximidades da embarcação, ambos integrados 

a um mesmo console, tendo ainda toda a preparação para receber a rádio militar 

Harris. 

 

 
FOTOGRAFIA 1 – Guardian 25 
Fonte: (ASSUNTOS MILITARES, 2016) 

 

Já a LPR-40 é uma embarcação de origem colombiana, completamente 

blindada, possuindo como armamento orgânico dois reparos para metralhadora .50 

na proa, 2 reparos para metralhadora 7,62mm, sendo um a boreste e outro a 

bombordo; e 1 reparo para metralhadora .50 na popa (DEFESANET, 2013). A 

embarcação possui capacidade de condução de 10 militares além de uma tripulação 

composta por 6 militares. São equipadas ainda com radar e infravermelho, que 

auxiliam na navegação noturna. Atualmente, o Brasil possui quatro LPR-40, sendo 

duas delas no EB e outras duas na Marinha do Brasil. 
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FOTOGRAFIA 2 – LPR - 40 
Fonte: (ASSUNTOS MILITARES, 2016) 

 

3.4.3 Embarcações no Exército Colombiano e no Exército do Equador 
 

São diversas as riquezas existentes no ambiente amazônico. Diversas 

também são as dificuldades impostas por esse ambiente operacional, devido a suas 

características peculiares, como já descrito anteriormente no trabalho. Outros países 

também compartilham dessas riquezas e da missão de defender, dentro do seu 

território, esse patrimônio denominado selva amazônica, sendo eles o Peru, a 

Venezuela, a Colômbia, o Equador, a Bolívia, a Guiana, o Suriname e a Guiana 

Francesa. Baseado nesse fato, gerou-se o questionamento de como esses países 

encaram essa tarefa, e mais especificamente, quais embarcações táticas esses 

países utilizam na região amazônica? 

A seguir, apresentaremos as embarcações utilizadas pelo Exército 

Equatoriano, conforme o Vademecum de Operaciones Ribereñas de la Escuela de 

Selva y Contrainsurgencia del Ejército Ecuatoriano (2017). 

 
TIPO DE 

EMBARCAÇÃO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
FOTO 

 
 
 
 

PIRANHA 

 
- Permite fornecer apoio, 
perseguição e assalto; 
- Autonomía de 4 horas; 
- Tem dois motores de 150 
Hp; 
- Capacidade de 5 homens. 
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QUADRO 2 – Embarcações utilizadas pelo Exército Equatoriano 
Fonte: (ESCUELA DE SELVA Y CONTRAINSURGENCIA DEL EJÉRCITO ECUATORIANO, 2017, 
tradução nossa) 

 

3.4.4 Utilização de embarcações pela Marinha Americana durante a guerra do 
Vietnã 

 

A guerra do Vietnã foi um conflito ocorrido, no auge da Guerra Fria, entre os 

anos de 1959 e 1975, que opôs de um lado o Vietnã do Norte, apoiado pela União 

Soviética, China e outras nações comunistas e do outro o Vietnã do Sul, apoiado 

 
 
 
 

PROTÓTIPO 

 
- Permite fornecer apoio, 
perseguição e assalto; 
- Autonomía de 8 horas; 
- Tem dois motores de 150 
Hp; 
- Capacidade de 10 
homens.  

 
 

PROTÓTIPO 
AMAZONAS 

TÁTICA 
 

 
- Permite fornecer apoio, 
perseguição e assalto; 
- Autonomía de 8 horas; 
- Tem dois motores de 150 
Hp; 
- Capacidade de 10 
homens. 

 

 

 
 
 
 
 
 

BARCO GRANDE 

 
 
 
 
- Transporte de pessoal 
e/ou de carga; 
- Autonomía de 48 horas; 
- Motor volvo diesel; 
- Capacidade de 120 
homens; 

 

 
 
BARCO MEDIANO 

 

 
- Autonomía de 48 horas; 
- Motores 100 hp e 75 hp; 
- Capacidade de 70 
homens; 

 

https://www.facebook.com/ejercitoecuatoriano/?__cft__%5b0%5d=AZUWb9X13iyD1Pgcz-pBcHfZNuPW7sRvVJY5pholnTvZ5nUXxfOnZlw3Zm1NFY0lEwEAPkeIUAq11ugJejXBI36rMENrd-ghuN27R18EEDMY5m1nw6ILkeYE60t9gHj-JaQoiNHecSXnxUjwGQX0g8iNV5Oi6INPrudedKjV44IEFg&__tn__=kK-R
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pelos Estados Unidos da América, Coréia do Sul e outras nações anticomunistas. 

Porém, a entrada efetiva dos Estados Unidos no conflito se deu a partir de 1965. 

Durante a experiência americana nesse conflito, a Marinha Americana utilizou 

diversos tipos de embarcações, buscando um equilíbrio entre velocidade/ mobilidade 

e proteção blindada. Inicialmente, foram empregadas as mesmas embarcações de 

desembarque utilizadas na 2º Guerra Mundial, porém, apesar de apresentar elevada 

proteção blindada, essas embarcações se mostraram lentas e difíceis de manobrar 

no Delta do Mekong. Deu-se início, pelos motivos mencionados anteriormente, ao 

treinamento das unidades especiais que atuariam no delta, informalmente 

denominadas “Marinha de Águas Marrons (Brown Water Navy)”. 

Segundo Castro (2003), a experiência levou a tropa americana a utilizar três 

tipos de embarcação, uma pesada e uma média, com a finalidade de apoio de fogo 

e manter a mobilidade a longas distâncias; e uma leve para missões de infiltração e 

extração, além de apoio de fogo aproximado em emergências. Algumas de suas 

características estão apresentadas abaixo: 

a) Heavy SEAL Support Craft (HSSC) ou Embarcações SEAL de Suporte 

Pesado: pesando 75 toneladas, com 18 metros de comprimento e 1,2 metro de 

calado, a embarcação era lenta, devendo seu emprego ser planejado considerando 

a correnteza e as marés, porém a sua blindagem compensava esse fator. Possuía 

como armamentos principais 5 metralhadoras .50, 1 metralhadora 7,62mm, 1 

morteiro 81mm, 1 canhão sem recuo e 1 Minigun 7,62. Tripulado por 8 militares, 

conduzia também um bote inflável para inserção e extração em águas rasas. 

b) Medium SEAL Support Craft (MSSC) ou Embarcações SEAL de Suporte 

Médio: pesando 17 toneladas, com 12 metros de comprimento e 65 centímetros de 

calado, poderia ser tripulada por até 6 militares. Sua blindagem era bastante inferior 

ao HSSC, porém ele tinha maior velocidade e mobilidade. Suas armas principais 

eram 3 metralhadoras .50, 4 M-60 e 1 Morteiro 60mm.  

c) Light SEAL Support Craft (LSSC) ou Embarcações SEAL de Suporte Leve: 

pesando 5 toneladas, com 8 metros de comprimento e 50 centímetros de calado, 

poderia ser tripulada por até três militares. Como armamento principal, possuía 2 

Metralhadoras 7,62 e 1 Metralhadora .50. Sua blindagem era bastante inferior, 

porém tinha uma capacidade de manobra e velocidade muito superiores às outras 

embarcações. Era equipada com o radar Pathfinder e rádios AN/PRC-25 ou 

NA/PRC-77F. 
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Como conclusão da experiência americana, percebemos a importância da 

blindagem nas embarcações, mesmo as de menor porte, aliado à potência de fogo, 

tanto de tiro indireto quanto de tiro direto. Vale ressaltar que outro fator relevante é a 

utilização de radares, visando a auxiliar a navegação, principalmente em águas 

rasas.  

 

4 CONCLUSÕES 
 

Em relação ao problema que originou o trabalho, a pesquisa atingiu o objetivo 

de analisar as embarcações necessárias Pel C Sl para a condução de operações 

fluviais. A leitura da literatura existente, seja ela em manuais do EB, trabalhos de 

conclusão de curso ou outras fontes, foram fundamentais para entender os fatores 

que envolvem o problema em questão, sabendo que ele não pode ser tratado de 

maneira pontual e isolada. 

Na sequência, as entrevistas realizadas com especialistas possibilitaram um 

enfoque mais específico, abrangendo campos os quais não são cobertos pela 

literatura existente, muitos deles subjetivos, baseados nas percepções individuais de 

quem já vivenciou na prática as dificuldades de se conduzir operações fluviais com 

os meios existentes no 23º Esqd C Sl. 

 

4.1 RESPOSTAS AOS ITENS DO PROBLEMA 
 

A fim de apontar quais seriam as embarcações necessárias ao emprego do 

23º Esqd C Sl, de acordo com as entrevistas com especialistas e com as leituras 

realizadas, chegamos às seguintes conclusões: 

a) Seção de Comando do Pel C Sl: 

01 Embarcação Patrulha Grupo (EPG). Salienta-se, porém, que essa 

embarcação deve ser adaptada às necessidades da seção de comando, 

possibilitando assim a execução do comando e controle necessário a essa fração.  

b) Grupo de Exploradores: 

02 Embarcações Patrulha de Esquadra (EPE) e 04 Embarcações de Assalto e 

Escolta – Jet Sky (EAE). Deve-se ter em mente que o Grupo de Exploradores do Pel 

C Sl é composto por duas patrulhas, cada uma composta por 1 Viatura Tática Leve e 
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2 Motos. Dessa forma, cada Patrulha em Operações Fluviais seria dotada de 01 

EPE e 02 EAE. 

c) Grupo de Combate: 

02 Embarcações Patrulha Esquadra (EPE) ou 01 Embarcação Pneumática de 

Assalto (EPA). Com apenas 01 EPA, o grupo de combate trabalharia centralizado, 

com maior mobilidade, porém sem proteção blindada. Utilizando 02 EPE, o grupo 

atuaria dentro de suas esquadras, dando maior flexibilidade e ação de choque para 

a fração. 

d) Seção de Mísseis Anticarro: 

02 Embarcações Patrulha Esquadra (EPE). Necessidade de duas 

embarcações, sendo uma para cada peça, devido à necessidade de se conduzir a 

munição para essa peça, necessitando um espaço maior de acondicionamento. 

Além disso, com duas embarcações, a fração ganha uma maior flexibilidade de 

atuação, de modo similar ao emprego em viaturas, na qual a seção é empregada em 

duas viaturas táticas leves. 

e) Seção de Morteiro Médio: 

01 Embarcação Patrulha Grupo (EPG). É necessária uma viatura maior, haja 

vista o volume ocupado tanto pelo material (Morteiro, Placa Base e Bipé), quanto 

pela sua munição. Vale ressaltar que essa embarcação também deve ser adaptada, 

visando a possibilitar o tiro embarcado. 

Outrossim, também é importante que essas embarcações possuam, no 

mínimo, proteção blindada contra munição 7,62 e capacidade de acoplar armamento 

pesado, como uma Metralhadora .50. 

 

4.2 PROPOSTA DE EMBARCAÇÕES ADEQUADAS AO PELOTÃO DE CAVALARIA 
DE SELVANA CONDUÇÃO DE OPERAÇÕES FLUVIAIS 

 
                                                                                                                                           

FRAÇÃO EMBARCAÇÃO FOTO 

 

Grupo de 

Comando 

 

 

- 

01 Embarcação 

Patrulha Grupo 

(adaptada às 

atividades da seção 

e de comando) 

 

 

 

 

 

 

01 Embarcação 

Patrulha Esquadra 
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(Jet Sky) 
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Pneumática de 
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Patrulha Esquadra 

(EPE) 
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2ª 

Esquadra 

 

01 Embarcação 

Patrulha Esquadra 

(EPE) 

 

 

 

 

 

Seção de 

Míssil 

Anticarro 

 

 

1ª Peça 

 

01 Embarcação 

Patrulha Esquadra 

(EPE) 

 

 

 

 

 

 

2º Peça 

 

01 Embarcação 

Patrulha Esquadra 

(EPE) 

 

 

 

 

Seção de 

Morteiro 

Médio 

 

 

 

- 

 

 

01 Embarcação 

Patrulha Grupo 

(EPG) 

 

 

 

QUADRO 3 – Proposta de embarcações ao Pel C Sl 
Fontes das Imagens: (CECMA apud SOUZA, 2014); (ZODIAC MILPRO apud SOUZA, 2014); 
(HISUTTON, 2018) 

 

4.3 SUGESTÃO DE NOVOS ESTUDOS 
 

O Exército Brasileiro, em consonância com a END (2013), após um processo 

de transformação, “passa a adotar a geração de forças por meio do Planejamento 

Baseado por Capacidades” (BRASIL, 2014), vislumbrando um cenário de incertezas 

no combate moderno. O Manual EB20-MF 10.102, Doutrina Militar Terrestre, define 

capacidade da seguinte maneira: 
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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 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). 
 

Sabendo desse conceito, o trabalho buscou aperfeiçoar apenas a estrutura 

material necessária ao Pel C Sl, para que este conduza operações fluviais. É 

essencial, porém, que se tenha em mente que apenas isso não fornece a 

capacidade àquela tropa, sendo necessária a criação de doutrina, através de 

manuais, a educação, baseada nos ciclos previstos de instrução, o adestramento da 

tropa, baseado na doutrina criada, a organização e o pessoal capacitado, baseado 

na estrutura organizacional da OM; e, finalmente, a infraestrutura, englobando toda 

instalação física necessária para essa atividade.  

Baseado nisso e tendo em vista a relevância do tema, com necessidade de 

aprofundamento em vários campos, ficam algumas sugestões de assuntos para 

trabalhos que certamente serão relevantes, dando prosseguimento ao tema: 

a) Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) a serem utilizadas pelo Esqd C Sl 

durante o reconhecimento fluvial, atuando como elemento vanguarda em uma 

marcha para o combate fluvial. 

b) Meios Fluviais necessários ao 23º Esqd C Sl – uma proposta de alteração 

de Quadro de Dotação de Material (QDM). 

c) Estudo para viabilizar a utilização do Rio Tocantins como Eixo logístico 

entre o 23º Esqd C Sl em Tucuruí - PA e o 23º B Log, em Marabá – PA. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 
 

 
O presente instrumento é parte integrante do Trabalho de Conclusão de 

Curso do Cap Cav Alison Clístenes Maciel de Souza, cujo tema é UM ESTUDO DAS 

EMBARCAÇÕES NECESSÁRIAS AO PELOTÃO DE CAVALARIA DE SELVA 

PARA A CONDUÇÃO DE OPERAÇÕES FLUVIAIS. Pretende-se, através da 

compilação dos dados coletados, apresentar quais são as embarcações necessárias 

ao Pelotão de Cavalaria de Selva (Pel C Sl), que o permitem cumprir as suas 

atribuições enquanto fração singular de cavalaria integrante de uma Brigada de 

Infantaria de Selva. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais do Esqd C Sl, o senhor foi 

selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas desta 

entrevista. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes a proposta de meios fluviais 

condizentes com a nova realidade do Esqd C Sl, que passa por atualização 

doutrinária desde o ano de 2017. Será muito importante, ainda, que o senhor 

complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 

problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Alison Clístenes Maciel de Souza – Cap Cav – AMAN 2011 

Celular: (55) 98152-1030 

E-mail: alisonclistenes@gmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais 

relevantes, Cursos e Estágios inerentes à área de estudo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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QUESTIONAMENTOS 

 
 

2. Recentemente (2017) o 23º Esqd C Sl iniciou um processo de 

atualização doutrinaria, culminando com a alteração do seu QC e base 

doutrinária, publicados este ano. Como principal mudança, foi alterada a 

constituição do Esqd C Sl, passando de 2 Pelotões de Exploradores (Pel Exp) e 

1 Pelotão de Fuzileiros Mecanizado (Pel Fuz Mec) para 3 Pelotões de Cavalaria 

de Selva (Pel C Sl), criados nessa atualização. O Sr está familiarizado com essa 

alteração, conhecendo a composição atual Esqd C Sl/ Pel C Sl?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. É de conhecimento de quem serviu na região amazônica, suas 

características peculiares, destacando-se a precariedade de rede rodoviária, e 

consequentemente, maior importância das vias fluviais. Baseado nisso, a 

atualização doutrinária do Esqd C Sl, propôs uma ampliação do efetivo da 

seção fluvial. Hoje, o Esqd C Sl possui como meios fluviais, Embarcações 

Patrulha Grupo (EPG) e Embarcações Patrulha Esquadra (EPE). O Sr considera 

esse material suficiente/ condizente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
4. O Boletim do Exército 50/2000, de 15 de dezembro de 2000, regula os 

procedimentos para classificação das embarcações no Exército, sendo as 

embarcações divididas entre táticas e logísticas. Sabendo que o foco do 

trabalho está voltado para as embarcações táticas, estas são separadas em 12 

tipos, a saber: 

EBP (Embarcação Base de Pelotão): Efetivo de até 85 homens; 

EBG (Embarcação Base de Grupo): Efetivo de um grupo de combate; 

EPG (Embarcação Patrulha de Grupo): Efetivo de até 12 homens; 

EPE (Embarcação Patrulha de Esquadra): Efetivo de até 08 homens; 



 
 
 

36 
 
 
 

   
 

EBC (Embarcação Base de Comunicações): Material e pessoal destinados ao 

apoio de comunicações: 

EBA (Embarcação Base de Artilharia): Apoiar o transporte e o tiro de peças 

de artilharia; 

EBE (Embarcação Base de Engenharia): Material e pessoal destinados ao 

apoio de Engenharia; 

EPA (Embarcação Pneumática de Assalto): Capacidade mínima: 12 homens; 

Alta velocidade, usada em missões de assalto; 

E Man (Embarcação de Manobra): Utilizada na manobra de pontes e 

portadas; 

ELC (Embarcação Leve de Comando): Comando de nível Sub Unidade ou 

superior; 

EAE (Embarcação de Assalto e Escolta): Jet Sky. 

Baseado nisso, quais (e quantas) embarcações das acima citadas, o Sr 

julga condizentes com as missões das seguintes frações do Esqd C Sl? Se 

desejar, pode complementar sua resposta com dados de embarcações que o 

Sr conheça ou outras experiências que o Sr achar relevantes a presente 

pesquisa.  

 

Seção de Comando (Pel C Sl) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Grupo de Exploradores (Pel C Sl) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Grupo de Combate (Pel C Sl) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Seção de Mísseis Anticarro (Pel C Sl) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Seção de Morteiro Médio (Pel C Sl) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
5. O Sr. possui alguma experiência e materiais (documentos, fotos, 

relatórios...) interessantes que possam ajudar a ilustrar a sua opinião? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com 

este estudo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
7. O Sr. tem mais algo a acrescentar a presente pesquisa? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

Obrigado pela participação. 


