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RESUMO 

 

SELBACH, Guilherme Werberich. As munições de carro de combate empregadas na 

atualidade e seus efeitos nas operações em ambiente urbano. Resende: AMAN, 2016. 

Monografia. 

 

O objetivo  foi verificar a possibilidade de emprego dos armamentos principais dos Carros de 

Combate (CC) em operações dentro de ambientes urbanos e quais as munições são mais 

adequadas a este emprego. Foi feita uma pesquisa sobre as características dos conflitos em 

ambientes urbanos, e um estudo sobre as munições utilizadas, atualmente, pelos Carros de 

Combate. Foram verificados manuais, livros e trabalhos científicos acerca do assunto. O 

método utilizado foi a realização de pesquisas bibliográficas à respeito dos assuntos e após foi 

realizada uma análise sobre os efeitos das munições contra alvos presentes em localidades. 

Segundo as informações levantadas, é possível o emprego dos  CC dentro de ambientes 

urbanos, as munições do tipo Multi Propósito e canister são as mais adequadas para serem 

empregadas em localidades, devido às suas características. Em relação aos conflitos em 

ambientes urbanos, observamos que há a tendência dos combates abandonarem os campos de 

batalha e deslocarem-se para dentro das cidades, devido, principalmente, à crescente 

urbanização mundial. 

 

Palavras-chave: Ambiente urbano. Carros de Combate.  Munição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

SELBACH, Guilherme Werberich. The actual ammunitions used in tanks and its effects in 

urban operations. Resende: AMAN, 2016. Monograph. 

 

The objective was to verify the possibility of employment of the main weapons of Main Battle 

Tanks (MBT) in urban operations and what munitions are best suited for this job. Research on 

the characteristics of conflicts in urban environments has been made, and a study of the 

ammunition used currently by MBT. Were checked manuals, books and scientific papers 

about the subject. The method used was to perform literature searches regarding the affairs 

and after an analysis of the effects of munitions against targets present in cities was held. 

According to information gathered, the use of tanks in urban environments is possible, Multi 

Purpose and canister are the most suitable type of ammunition to be used in urban operations 

due to its characteristics. Regarding conflicts in urban environments, we observe that there is 

a tendency of fighting abandon battle fields to move into the cities, mainly due to growing 

global urbanization. 

 

Key words: Urban operations. Main Battle Tanks. Ammunition.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, o tema Munições de Carro de Combate empregadas na atualidade e seus 

efeitos nas operações em ambiente urbano, tem adquirido importância, pois devido ao 

aumento da população mundial e consequentemente das cidades, os combates em ambientes 

urbanos tornaram-se mais frequentes desde o último quarto do século XX. 

 Seu estudo é relevante para o meio militar, visto que os Carros de Combate (CC), 

projetados para combaterem em terreno aberto e a longas distâncias, quando empregados em 

ambiente urbano enfrentam terrenos compartimentados onde o emprego de seu armamento 

principal por vezes torna-se demasiado arriscado para as tropas à pé que acompanham os 

blindados e a possível população civil existente. 

 A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva de identificar qual ou quais 

munições utilizadas pelos CC podem ser utilizadas neste tipo de ambiente de forma eficaz 

contra alvos que não sejam outro CC e segura para as tropas desembarcadas que acompanham 

os blindados. 

 Delimitamos o nosso foco de pesquisa na análise e identificação de munições 

empregadas pelos CC nos conflitos ocorridos a partir da década de 1980 até os dias atuais, 

principalmente no Oriente Médio e Europa Central, que podem ser utilizadas dentro de 

localidades contra alvos caracterizados por indivíduos, portando armas anti-carro, escondidos 

entre as construções. 

 Faz-se necessário definirmos alguns conceitos que entendemos como fundamentais 

para o desenvolvimento do assunto. O ambiente urbano, segundo o manual norte americano 

FM 3-06 de Operações Urbanas que diz: 

 

2-7 [...] O terreno é o aspecto mais reconhecível de uma área urbana. Realmente 

entende-lo, no entanto, requer compreender sua natureza multidimensional. O 

terreno consiste de estruturas naturais e artificiais, com predominância das 

artificiais. (ESTADOS UNIDOS, 2006, p. 2.2, tradução nossa). 

 

 Os diferentes tipos de projéteis presentes nas munições empregadas pelos CC, são 

divididos em duas principais categorias:  

 Energia Cinética (EC) " A forma de ataque EC consiste em utilizar um projétil sólido a 

fim de transmitir a maior quantidade possível de energia sobre o alvo concentrada na menor 

área possível." (MOSS; LEEMING; FARRAR, 1995, p. 153, tradução nossa). 

 Energia Química são as munições que utilizam a energia de Alto Explosivos em seus 
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projeteis. Possuem em variados tipos, como Alto Explosiva, Alto Explosiva Anti-Carro e Alto 

Explosiva Cabeça Esmagável. 

 Nossos objetivos foram: verificar a possibilidade do emprego do armamento principal 

dos Carros de Combate quando estes estão inseridos em localidades realizando fogos sobre 

alvos que não sejam outras viaturas blindadas. E identificar quais munições permitem a 

realização destes disparos de forma segura para o CC e as tropas amigas que se encontrem ao 

redor do carro. 

 Nossas principais fontes para o assunto Operações em ambiente urbano foram os 

manuais norte americanos FM 3-0 e FM 3-06, que abordam de forma técnica o ambiente 

operacional em estudo; os trabalhos produzidos por Alex A. de MESQUITA são estudos 

sobre o emprego de blindados no ambiente urbano; e, Kendall D. GOTT (2006) em sua obra 

traz uma analise histórica sobre o emprego dos blindados em áreas edificadas. 

 Para o estudo das munições foi utilizado o livro Militar Ballistics de MOSS, 

LEEMING e FARRAR, que apresenta dados técnicos e teóricos a respeito dos diferentes tipos 

de munições empregadas pelos CC. A obra de OGORKIEWICZ (1991) traz uma abordagem 

histórica sobre a evolução das munições e blindagem desde o surgimento dos primeiros 

blindados. O artigo de FOSS (2014) nos apresenta novas munições do tipo multi-propósito. 

 A presente monografia está assim estruturada: 

 No primeiro capítulo, temos a introdução onde apresentamos aspectos gerais sobre o 

trabalho, abordando as principais ideias a serem desenvolvidas durante a monografia. 

 No segundo capítulo, apresentamos o referencial teórico-metodológico onde 

abordaremos a revisão da literatura e os  antecedentes do problema, além de identificarmos 

autores que confirmam ou refutam as hipóteses apresentadas. Apresentamos também o 

referencial metodológico e procedimentos utilizados para atingirmos os objetivos e 

conclusões do trabalho. 

 No terceiro capítulo abordaremos as características das operações em ambiente 

urbano, as possibilidades e limitações dos CC, e também apresentaremos grandes operações 

ocorridas dentro de localidades envolvendo blindados. 

 No quarto capítulo faremos a apresentação das munições utilizadas pelos CC na 

atualidade, seus princípios de funcionamento e suas características. 

 No quinto capítulo, apresentaremos a conclusão verificando se a hipótese de nosso 

problema foi confirmada ou refutada e, neste caso, qual seria a melhor solução. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Nosso tema de pesquisa insere-se na linha de pesquisa sobre munições e na área de 

estudo de balística. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre o 

tema As munições de Carro de Combate empregadas na atualidade e seu efeitos em operações 

em ambiente urbano, pesquisamos alguns autores; dentre eles, Kendall D. GOTT (2006) que 

em sua obra Breaking the mold: tanks in the cities, apresenta cinco casos de utilização de 

Carros de Combate em ambientes urbanos. Aborda desde as primeiras investidas dos CC em 

localidades ainda durante a Segunda Guerra Mundial, até casos recentes ocorridos em 1982 

com o cerco à Beirute, 1995 na cidade de Grozny, na Chechenia e a tomada de Fallujah em 

novembro de 2004. Estes três casos foram mais intensamente observados durante a elaboração 

deste trabalho por se tratarem de casos atuais no contexto dos combates em operações 

urbanas. 

Conclui que operações militares nestes ambientes tornar-se-ão mais comuns, devido à 

crescente urbanização mundial. Para isso, os CC deverão estar sempre acompanhados por 

fuzileiros desembarcados para que possam realizar a segurança dos blindados. Observa que a 

mobilidade dos CC, aliada à sua proteção blindada, apesar de todas as limitações, é o melhor 

modo de levar poder de fogo preciso para dentro de uma cidade. 

 Alex de MESQUITA (2008), em seu trabalho O Combate Urbano - Como organizar as 

unidades de combate da Brigada Blindada, para o investimento a uma localidade, baseado no 

estudo das campanhas em Beirute (1982), Grozny (1994) e Bagdá (2003), ao estudar três 

casos de emprego dos CC em ambientes urbanos: Beirute, Grozny e Bagdá, analisa  os 

ensinamentos colhidos durante estes conflitos, sugere uma organização para as brigadas 

blindadas brasileiras no caso de necessitarem atuar em um teatro de operações urbano, de 

forma que utilizando seus meios orgânicos dos Regimentos de Carros de Combate (RCC), 

possam atuar de forma eficaz nestes ambientes operacionais. Conclui que é possível o 

emprego dos CC em operações urbanas desde que estes componham Forças Tarefas (FT) 

juntamente com os fuzileiros blindados dos Batalhões de Infantaria Blindada (BIB). Sendo 

organizados em FT valor unidades que disponham de adequados apoios de engenharia a fim 

de constituírem FT valor subunidade autônomas. 
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O manual do Exército dos ESTADOS UNIDOS (2006) FM 3-06 Urban Operations, 

traz a doutrina empregada pelo exército norte americano nas operações em ambiente urbano. 

Faz uma abordagem teórica e histórica sobre os combates urbanos, apresenta as ideias de 

futuro que devem reger os conflitos onde, cada vez mais e com o passar dos anos, os 

combates urbanos se tornarão mais frequentes, complexos, e intensos. Aborda as necessidades 

de treinamento e logística necessárias à operar neste ambiente. 

 Apresentamos seu propósito: 

 

Este manual apresenta as ferramentas analíticas para avaliação de operações urbanas 

a fim de determinar se a operação é necessária para o sucesso de missão geral. 

Também apresenta os meios para entender e determinar os impactos do ambiente 

urbano nas operações militares. E apresenta informações sobre gerenciamento, 

obtenção de vantagem, e diminuição desses impactos de forma apropriada. 

(ESTADOS UNIDOS, 2006, p. 7, tradução nossa). 

 

 MOSS, LEEMING e FARRAR (1995) em sua obra Military Ballistics apresenta de 

forma simplificada conceitos e dados relacionados ao assunto balística, abordas as diversas 

balísticas envolvidas no tiro: Interna, intermediária, externa e terminal. Todas abordadas em 

suas formas qualitativas e matemáticas. Utilizamos dessa obra principalmente os dados 

qualitativos referentes à munições empregadas pelos Carros de Combate.  

 A teoria que ampara nossa pesquisa pode ser assim resumida: As munições 

empregadas pelos Carros de Combate possuem grande potencial destrutivo, desenvolvidas 

especificamente para penetrarem e destruírem grossas camadas de aço e outros compósitos 

que compõem as blindagens destas viaturas. Há um crescente emprego dos CC dentro de 

cidades e localidades apoiando com seus armamentos e equipamentos optrônicos as tropas à 

pé que investem sobre estas localidades. Face esse novo ambiente operacional, os alvos não 

mais são um outro CC localizado a milhares de metros, mas sim construções ou posições 

fortificadas localizadas a algumas centenas ou dezenas de metros. 

 Diante do que encontramos na literatura acerca do tema, podemos identificar algumas 

questões que nos parecem problemáticas - se a presença dos CC dentro de localidades auxilia 

ou dificulta o combate dos fuzileiros como observamos na investida russa em Grozny, em 

1994. Onde, inicialmente, devido um mal planejamento houveram pesadas baixas por parte 

dos russos. Conforme diz ANDREW (2003, p. 2): 

 

O assalto em Grozny na Chechenia, pela 131º Brigada Russa Maycop no ano novo 

de 1995, é um exemplo do que pode acontecer se um moderno exército, utilizando 

táticas e técnicas incorretas de combate combinado, engajar-se em ambiente urbano 

contra insurgentes bem armados. Em Grozny, Carros de Combate russos, sem 
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suporte de fuzileiros à pé, tornaram-se alvos fáceis para as forças chechenas que 

empregavam grupos de três ou quatro homens compostos por atiradores de lança-

rojões, metralhadoras e caçadores. (tradução nossa). 

 

 Dados preliminares apontaram-nos para a possibilidade de que os CC auxiliam o 

combate dos fuzileiros através de seus armamentos, sistemas, mobilidade, e capacidade de 

dissuasão. Apesar de apresentarem vulnerabilidades e limitações quando dentro de áreas 

edificadas, quando corretamente empregados, em Forças Tarefas, juntamente com os 

fuzileiros desembarcados provendo uma proteção aproximada, os CC aumentam muito a 

capacidade de combate das tropas à pé. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Visando investigar as lacunas no conhecimento até agora existente formulamos o 

seguinte problema de pesquisa: É possível utilizar o armamento principal dos Carros de 

Combate de forma eficaz nas operações em ambiente urbano? Quais munições empregadas 

pelos CC permitem esta utilização eficaz? 

 Partimos da hipótese  de que é possível a utilização, de forma eficaz, do armamento 

principal dos Carros de Combate em operações dentro de localidades. Deve-se atentar à 

utilização da munição correta por parte da guarnição do carro. Munições do tipo Canister - 

que não utilizam energia química em seus projéteis, sendo somente várias esferas metálicas 

disparadas sobre o alvo - empregadas sobre tropas inimigas, muros ou paredes a fim de abrir 

brechas; e, munições do tipo Multi Propósito - que utilizam energia química em seus 

projéteis, mas que são desenvolvidos para causarem um dano controlado - contra edificações 

e posições fortificadas parecem ser as mais indicadas para este ambiente operacional. 

 Logo, trabalhamos com as variáveis sobre quais as munições corretas devem ser 

empregadas dentro de localidades, como deve ser realizada a detecção e engajamento de 

alvos. Devido às condições impostas aos CC dentro de localidades, por vezes será necessário 

realizar fogos orientado pelos fuzileiros que se encontram desembarcados. 

 Nossos objetivos foram apresentar as munições empregas pelos Carros de Combate na 

atualidade e identificar quais dessas munições são mais indicadas para o combate urbano 

através da análise das características e de operações reais ocorridas em ambiente urbano com 

CC. 

 Visamos especificamente verificar a possibilidade do emprego do armamento 

principal dos Carros de Combate quando estes estão inseridos em localidades realizando 
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fogos sobre alvos que não sejam outras viaturas blindadas. E identificar quais munições 

permitem a realização destes disparos de forma segura às tropas amigas que se encontrem ao 

redor do carro e/ou possível população civil presente próxima aos alvos. 

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica visando rever a literatura que 

nos fornecesse base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Desse levantamento, destacam-se 

Kendall D. GOTT (2006) com sua obra Breaking the mold: tanks in the cities; Exército dos 

ESTADOS UNIDOS (2006) com seu manual FM 3-06 Urban Operations; MOSS, 

LEEMING e FARRAR (1995) com sua obra Military Ballistics; Alex de MESQUITA (2008), 

com seu trabalho O Combate Urbano - Como organizar as unidades de combate da Brigada 

Blindada, para o investimento a uma localidade, baseado no estudo das campanhas em Beirute 

(1982), Grozny (1994) e Bagdá (2003); e, Ogorkiewicz (1991) com sua obra Technology of 

tanks. 

Nossa primeira constatação foi que foram editados até o momento alguns títulos sobre 

o assunto. Quanto à qualidade das fontes encontradas, podemos dizer que, por se tratarem em 

sua maioria de livros, manuais, artigos ou trabalhos científicos, possuem credibilidade e 

confiabilidade, pois foram originadas por pessoas capacitadas no assunto e em instituições de 

renomado nome. Destacam-se, pela qualidade, pertinência e atualidade, as obras de GOTT 

(2006) e de MOSS, LEEMING e FARRAR (1995).   

Amparados nessa base teórica, passamos a coletar dados por meio de consultas a estes 

e outros documentos obtidos através de buscas na internet, contatos com orientador e 

instituições de ensino como o Centro de Instrução de Blindados em Santa Maria. 

O método de pesquisa utilizado foi o hipotético dedutivo. A pesquisa desenvolveu-se 

nas seguintes fases: Inicialmente realizou-se pesquisas e leituras sobre o assunto a fim de 

serem levantados dados relacionados ao emprego dos CC em ambientes urbanos, além de 

informações técnicas sobre as munições utilizadas pelos CC na atualidade. Essas informações 

foram analisadas e comparadas a fim de verificar a possibilidade de uso do armamento 

principal dos Carros de Combate e identificar quais as munições possíveis de serem 

empregadas em operações urbanas. Por fim, confrontou-se as informações com as hipóteses 

propostas, chegando assim na conclusão. 
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3 OPERAÇÕES EM AMBIENTE URBANO 

 

 Neste capítulo abordaremos as características presentes nos teatros de operações 

urbanos que mais influenciam no emprego dos Carros de Combate, possibilidades e 

limitações dos CC quando inseridos em ambientes urbanos, e apresentaremos operações 

militares onde houveram emprego de Carros de Combate em áreas edificadas. 

 

3.1 Características das Operações em Ambiente Urbano 

 

 Áreas edificadas são consideradas ambientes de combate multidimensionais, devido a 

possibilidade de presença inimiga em mais de um plano de combate e múltiplas áreas internas 

e externas. Apresentam três planos distintos:  Subterrâneo, superfície e superior. (ESTADOS 

UNIDOS, 2006). 

 Conforme o manual FM 3-06, 

 

De todos ambientes onde se conduzem operações, o ambiente urbano confronta o 

comandante militar com uma combinação de dificuldades raramente encontradas em 

outro lugar. Estas distintas características resultam de uma topografia emaranhada e 

alta densidade populacional. A complexidade topográfica surge das estruturas feitas 

pelo homem e a infraestrutura de suporte sobreposta ao terreno natural. Centenas, 

milhares ou milhões de civis podem estar próximos ou entre soldados amigos ou 

inimigos. (ESTADOS UNIDOS, 2006,  p. 2-1, tradução nossa). 

 

 Presença de edificações. Construções de alvenaria tornam o espaço de combate 

completamente diferente. A área de terreno ocupada por um prédio de, por exemplo, dez 

andares pode ser defendida onze vezes mais, pois há possibilidade de posicionar tropas em 

todos os andares e em seu telhado. Isso torna o ambiente urbano excelente para ser defendido 

e ruim para se atacar. Construções reforçadas de concreto e aço fornecem bons abrigos contra 

armas de pequeno calibre como as empregadas pelos fuzileiros. Além de fornecerem boas 

posições de tiro para armas anti-carro. Mesmo após serem destruídas as pilhas de escombros 

continuam interferindo no terreno, provendo cobertas e abrigos e modificando a 

trafegabilidade pela obstrução de ruas. Quando estão avariadas, as construções podem 

representar riscos às tropas. 

 Diferentes planos de combate. Dentro de localidades é grande a possibilidade de 

encontrarmos inimigos não somente na superfície, mas também em galerias subterrâneas e na 

parte superior em prédios. O combate na superfície é típico das tropas que investem sobre a 

localidade, utilizando principalmente as ruas, sofre grande influencia  de inimigos 
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posicionados nas partes superiores do terreno, devendo a tropa manter atenção constante à 

janelas elevadas e telhados. O combate subterrâneo é caracterizado pela utilização de galerias 

subterrâneas que ajudam no elemento surpresa sobre ações na superfície. Na parte superior, 

temos os melhores locais para se causar danos contra tropas na superfície, devido à vantagem 

da observação e comandamento. É de fundamental importância a rápida identificação de 

inimigos presentes nas áreas elevadas a fim de realizar o engajamento dessas posições 

utilizando o armamento principal dos CC, visto que por vezes o armamento portátil dos 

fuzileiros é ineficaz contra as construções. 

 

Figura 1 - Áreas edificadas 

 
Fonte: HOFFMAN (2009, p. 80). 

 

 Presença de população civil. Em diversos conflitos em ambiente urbano a população 

não abandona as áreas de conflito. Devido isso, ter o apoio da população torna-se um fator 

importante para o sucesso da operação, pois os civis podem fornecer informações essenciais 

sobre valor, localização e meios, entre outras, a respeito do inimigo. Além disso, danos 

causados à população repercutem muito na mídia, destruindo a credibilidade e a confiança das 

tropas. Com isso, aumenta a importância de utilizar armamentos que causem danos colaterais 

reduzidos e realizar a correta identificação dos alvos, evitando mortes de civis. 

 

Figura 2 - População civil em Grozny - 1994 

 
Fonte: BBC (2015). 
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Figura 3 - Assistência a civil ferido, Beirute - 1982 

 
Fonte: KATZ (1990, p. 22). 

 

 Mobilidade reduzida. Dentro das áreas edificadas por vezes observamos a presença de 

ruas e avenidas que não dispõem do espaço necessário aos CC para manobrarem ou utilizarem 

seus armamentos principais, pois, algumas vezes, impedem ou limitam o giro da torre. 

Ficando a movimentação dos blindados restrita às ruas, o que aumenta as chances de 

emboscadas e armadilhas contra os CC. 

 

Figura 4 - Rua estreita 

 
Fonte: HOFFMAN (2009, p. 133). 

 

Figura 5 - CC preso em escombros após colidir contra edificação 

 
Fonte: HOFFMAN (2009, p. 77). 
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 Perda da surpresa. O efeito surpresa que é muito desejável em qualquer forma de 

ataque é quase nulo em uma investida sobre uma localidade. Observando as características já 

apresentadas, e devido os elevados níveis de ruído gerados pelos CC e pelas viaturas de 

transporte de tropas (VBTP) utilizadas pelos fuzileiros, conclui-se que logo que atingem a 

localidade, ocorre a fácil identificação das tropas por parte da população civil e pelo inimigo. 

 

3.2 Possibilidades e limitações dos CC em ambiente urbano 

 

 Analisando as características do ambiente urbano juntamente com as características, 

possibilidades e limitações dos CC, elencamos algumas  possibilidades e limitações dos CC 

em ambiente urbano. 

 

Tabela 1 - Possibilidades e limitações dos CC 

Possibilidades Limitações 

Podem atuar em situações de baixa 
luminosidade e visibilidade, pois possuem 
equipamentos de visão termal. 

Campo de visão da guarnição restrito ao 
blocos de visada. 

Poder de dissuasão, transmitem poder e 
presença psicológica, fundamentais para 
exercer controle sobre as massas. 

Necessitam de uma cadeia logística de 
manutenção e suprimento de munição e 
combustível. 

Proporcionam à tropa cobertas e abrigos, 
devido à sua blindagem pesada, além de 
maior mobilidade através das ruas. 

Podem ter sua mobilidade bloqueada ou 
dificultada por escombros, barricadas ou 
ruas estreitas. 

Possuem proteção blindada contra 
explosivos, armamentos de pequeno 
calibre, minas anti-pessoal e caçadores. 

Vulnerável a armas anti-carro, 
principalmente quando isolados ou sem 
apoio dos fuzileiros. 

Seus armamentos possuem longo 
alcance, podendo cobrir o avanço dos 
fuzileiros. 

Seus equipamentos optrônicos são 
vulneráveis a armamentos de pequeno 
calibre. 

Alguns CC podem produzir cortinas de 
fumaça que dificultam a observação pelo 
inimigo. 

Necessitam de espaço considerável para 
realizar o giro da torre, a elevação e 
depressão do canhão são limitadas 

Podem destruir posições fortificadas de 
armas automáticas e caçadores. 

Produzem consideráveis níveis de ruído, 
que dificultam a surpresa. 

Oferecem apoio de fogo preciso contra 
alvos designados pelos fuzileiros. 

Podem ser cegados por fumígenos. 

Fonte: O autor. 

 

 Verificamos que, apesar de suas limitações, os Carros de Combate se empregados 

juntamente com os fuzileiros realizando sua proteção aproximada, havendo comunicação 

entre a guarnição do CC e as tropas à pé, um correto planejamento da operação e estudo  do 
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terreno, é possível explorar ao máximo as possibilidades e reduzir consideravelmente as 

limitações. 

 Conforme GOTT (2006, p. 99) "[...] Exércitos vem empregando blindados dentro de 

cidades ao longo dos anos pois apesar de suas potenciais vulnerabilidades, o CC é o mais 

efetivo sistema, qualquer terreno, para levar apoio de fogo pesado com precisão ao alvo." 

(tradução nossa). 

 

3.3 Operações em ambiente urbano com Carros de Combate 

 

 Neste subcapítulo apresentaremos operações militares reais onde houveram intenso 

emprego dos CC dentro de áreas urbanas. Investida russa contra a capital da Chechenia, 

Grozny, em 1994 e 1995, assalto à cidade de Fallujah em 2004 pelas tropas da Coalizão, e o 

cerco à cidade de Beirute, capital do Líbano, em 1982 realizado pelas Forças de Defesa 

Israelenses. 

 

3.3.1 Grozny 1994 

 

 De dezembro de 1994 a março de 1995 ocorreu a primeira guerra da Chechenia, 

envolvendo tropas russas e separatistas chechenos liderados por Dzhokhar Musayevich 

Dudayev. Em primeiro de janeiro as tropas russas atingem a capital chechena, Grozny, 

iniciando seu ataque.  

 O ataque russo demonstrou-se um fracasso. A estratégia russa de rapidamente tomar 

os pontos chaves da cidade, mantendo suas tropas blindadas em colunas, os fuzileiros 

embarcados não realizando a segurança aproximada dos CC, e realizando um rápido avanço a 

fim de intimidar os defensores, demonstrou-se ineficaz. 

 A estratégia defensiva dos chechenos consistia na utilização de pequenos grupos 

armados com lança-rojões e granadas de mão, espalhados pela cidade. Atacavam as 

vanguardas e retaguardas das colunas, uma vez bloqueados, os blindados, nas colunas, estes 

eram destruídos um por um. (GOTT, 2006). 

 

Os CC eram incapazes de responder efetivamente (o fogo) pois seus armamentos 

principais eram incapazes de abaixar o suficiente para engajar alvos nos porões ou 

elevar o suficiente para engajar alvos nos telhados. A completa perda de mobilidade 

russa permitiu aos chechenos destruir a coluna sistematicamente, por cima e por 

baixo, utilizando RPGs (lança-rojões) e granadas. (GOTT, 2006, p. 74, tradução 

nossa). 
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 Após sofrerem pesadas baixas as tropas russas foram obrigadas a retrair para fora da 

cidade, reagrupando e reorganizando. Houve uma mudança na tática empregada para tomar a 

cidade, foram organizados em destacamentos de assalto nível unidade, tendo os fuzileiros 

como núcleo, a fim de ser possível o combate casa a casa. Os CC empregados como 

elementos de suporte, posicionados atrás dos fuzileiros a distâncias maiores que as de 

utilização dos armamentos anti-carro inimigos, provendo apoio de fogo direto contra posições 

inimigas fortificadas,  limpezas de áreas e repelindo contra-ataques. 

 Estas mudanças possibilitaram às tropas russas, enfrentando grande resistência dos 

chechenos e sofrendo severas baixas, declarar em sete de março de 1995, controle total  sobre 

a cidade de Grozny. (GOTT, 2006). 

 Analisando a investida russa, observamos que houve um planejamento incorreto por 

parte dos comandantes que desconsideraram as capacidades do inimigo e as vantagens 

adquiridas por estes ao estarem distribuídos pelo terreno urbano. Pequenos grupos foram 

capazes de destruírem colunas blindadas inteiras. 

 

Figura 6 - Investida russa em Grozny 

 
Fonte: GOTT (2006, p. 76). 

 

3.3.2 Fallujah 2004 

 

 Entre novembro e dezembro de 2004 ocorreu a Segunda Batalha de Fallujah, onde 

tropas da Coalizão, formada por tropas americanas, britânicas e iraquianas, assaltaram a 

cidade a fim de expulsar insurgentes presentes em Fallujah. Após a queda de Baghdad para as 
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tropas americanas em 2003, Fallujah tornou-se uma das áreas mais violentas do Iraque. Dia 7 

de novembro de 2004 tiros de artilharia e ataques aéreos caem sobre a cidade. Era o inicio do 

ataque da Coalizão. (GOTT, 2006). 

 Os CC e as VBTP avançavam, sempre que possível, pelas laterais das ruas a fim de 

proverem a segurança das viaturas que estavam do outro lado. Os fuzileiros seguiam 

desembarcados provendo a segurança aproximada das viaturas, utilizando-se principalmente 

de armas automáticas e rifles de precisão. Além de entrarem nos prédios em busca de 

insurgentes escondidos. Por vezes os fuzileiros identificavam pontos fortes que eram 

prontamente destruídos pelos CC. Os blindados também eram utilizados para ultrapassarem 

obstáculos e bloqueios nas ruas, facilitando o avanço da Coalizão. Diversas vezes os CC 

auxiliaram os fuzileiros a entrarem nas construções atirando contra paredes criando aberturas. 

(GOTT, 2006). 

 Observou-se claramente o poder intimidador dos CC e do rápido avanço da Coalizão 

sobre os insurgentes. O distrito de Jolan, no limite Oeste da cidade era considerado, segundo 

levantamento da inteligência, a região mais difícil de se conquistar pela Coalizão. Este local 

apresentava características ideais à superioridade tática dos insurgentes, ruas estreitas e densa 

aglomeração de edificações, além de se acreditar estarem presentes no local os melhores 

núcleos de resistência. Porém ao atingirem o local, as tropas da Coalizão depararam-se com 

pequenos focos, com menos de 20 insurgentes, que foram facilmente destruídos ou capturados 

pelas tropas. Acredita-se que os insurgentes escolheram abandonar suas posições enquanto 

podiam, frente ao poderoso ataque da Coalizão. 

 Em 16 de novembro Fallujah foi considerada segura pelas tropas da Coalizão, porém 

as operações de busca e limpeza ainda duraram algumas semanas. (GOTT, 2006). 

 Analisando esse ataque da Coalizão, observamos que, diferentemente do ocorrido em 

Grozny,  houve o correto planejamento por parte dos comandantes militares. Souberam 

empregar corretamente os fuzileiros nas missões de limpeza de edificações e os CC como 

apoio de fogo direto. Destaca-se ainda, o poder de dissuasão gerado pelos Carros de Combate. 
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Figura 7 - Assalto a Fallujah 

 
Fonte: GOTT (2006, p. 92). 

 

3.3.3 Beirute 1982 

 

 Em 1982 ocorre o cerco à cidade de Beirute, capital do Líbano, realizado pelas Forças 

de Defesa Israelenses (FDI). Beirute era uma cidade claramente dividida entre população 

cristã, que ocupava a porção Leste e muçulmanos na porção Oeste. A Linha Verde, era um 

grande canteiro cheio de árvores e arbustos que cortava a cidade ao meio, representando essa 

separação. Forças da Organização pela Liberação da Palestina (OLP) ocupavam com seus 

Quartéis Generais (QG) a porção Sudoeste da cidade, controlando toda a porção Oeste. Neste 

lado da cidade havia três campos de refugiados palestinos que somavam cerca de 200.000 

pessoas. (GOTT, 2006). 

 Integrantes da OLP ocuparam os únicos três pontos de passagem existentes através da 

Linha Verde, e aguardaram a chegadas das tropas israelenses. Tropas da FDI realizaram seu 

ataque, inicialmente, bombardeando com artilharia os QG da OLP e outros pontos 

estratégicos, em seguida investiram de Leste para Oeste na cidade. Diferentemente dos 

combates ocorridos nas cidades costeiras anteriormente tomadas pelas FDI, em Beirute os 

palestinos apresentaram uma boa resistência e suas armas anti-carro demonstraram-se eficazes 

contra as tropas Israelenses, aumentando significativamente as perdas em material e pessoal 

blindado. (GOTT, 2006). 

 Danos colaterais foram significativos. Casas, o Banco Central, a residência do 

primeiro-ministro e hospitais, entre outros locais importantes foram atingidos. O grande 
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número de baixas civis espantou a população israelense. O cerco terminou em 3 de setembro 

de 1982, com a remoção dos últimos 14.000 insurgentes palestinos do Líbano. (GOTT, 2006). 

 

Projetados para combater em  terrenos abertos e não em áreas edificadas,  ambos 

CC, M60 e Merkava, possuíam projetos contemporâneos. Estes CC eram incapazes 

de manobrar através das várias  ruas e becos estreitos, e seus longos canhões eram 

limitados em seus movimentos transversais. Faltava elevação suficiente às suas 

metralhadoras para que fosse possível  prover apoio de fogo ou engajar  alvos em 

andares superiores de prédios. Caçadores palestinos obrigavam os comandantes dos 

CC a deixarem de lado, temporariamente, o hábito de direcionarem os fogos e 

comandarem suas unidades utilizando as escotilhas abertas. A despeito de suas 

deficiências, os CC israelenses serviram bem provendo apoio de fogo direto aos 

fuzileiros, e impressionando os combatentes da OLP através da sua velocidade e 

ação de choque nos ataques. (GOTT, 2006,  p. 64, tradução nossa). 

 

 

Figura 8 - Cerco de Beirute 

 
Fonte: GOTT (2006, p. 62). 
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4 MUNIÇÕES DE CARRO DE COMBATE 

 

 As munições empregadas pelos Carros de Combate são classificadas em munições de 

energia cinética, que utilizam densos projéteis maciços disparados a grandes velocidades, e 

munições de energia química, que utilizam explosivos dentro dos projéteis. 

 

4.1 Energia Cinética 

 

 As munições de energia cinética são apresentadas em dois tipos: Perfurante com sabot 

descartável (Armour Piercing Discarding Sabot - APDS) e Perfurante estabilizada por 

empena com sabot descartável (Armour Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot - 

APFSDS). Ambas munições "utilizam a própria Energia Cinética, que é função da massa e da 

velocidade, para forçar sua passagem pela blindagem." (CIBld, 2012). 

 Seus projéteis são disparados a velocidades superiores a 1.400 m/s. São compostos por 

metais ou ligas metálicas de alta densidade tais como liga de tungstênio, que possui densidade 

de 17.500 Kg/m³, e Urânio empobrecido que possui densidade de 18.500 Kg/m³, pesando em 

torno de 18 Kg (CIBld, 2015). Tendo conhecimento destes dados e da fórmula de cálculo da 

energia cinética, Ec = m.V²/2, observamos uma elevada quantidade de energia acumulada no 

projétil quando este atinge o alvo. 

 "Ao impactar o alvo, o projétil de energia cinética sofre uma súbita desaceleração, 

transformando energia cinética em energia térmica." (CIBld, 2015). 

 A diferença entre as munições APDS e APFSDS consiste no formato do penetrador. 

Nas munições APDS consiste em um pequeno núcleo de alta densidade montado em calços 

(sabot), estes calços são utilizados para preencher a diferença de diâmetro existente entre o 

projétil e o tubo do canhão, esse tipo de munição deve ser disparado por canhões de alma 

raiada pois o penetrador se mantém estabilizado durante o voo pela rotação imprimida pelas 

raias. Já as munições APFSDS possuem um penetrador com um núcleo mais longo e fino que 

é estabilizado por empenas em sua parte traseira, não necessitando serem disparados por um 

canhão de alma raiada, quando disparadas por canhões de alma lisa apresentam velocidades 

superiores devido ao menor atrito dentro do tubo. Como nas munições APDS, também são 

empregados calços para preencher o espaço entre o penetrador e o tubo. Devido a estas 

características as munições APFSDS apresentam penetração superior às munições APDS. 

(MOSS; LEEMING; FARRAR, 1995). 
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Figura 9 - Munição APFSDS 

 
Fonte: OGORKIEWICZ (1991, p. 80). 

 

Figura 10 - Munição APDS 

 
Fonte: MOSS; LEEMING; FARRAR (1995, p. 154). 

 

Figura 11 - Tiro munição EC 

 
Fonte: CIBld (2015). 

 

 Analisando os efeitos desse tipo de munição, verificamos que apresentam elevado 

poder de penetração em couraças, sendo a melhor escolha contra outros veículos blindados. 

Contudo, se empregadas contra alvos de alvenarias ou tropas desabrigadas presentes nas 

localidades, não geram grandes efeitos sobre os mesmos. 

 

4.2 Energia Química 

 

 As munições de energia química são as munições que utilizam explosivos dentro de 

seus projéteis. Seus efeitos sobre os alvos são gerados pela detonação da carga explosiva no 

momento em que o projétil, ou granada, atingem o alvo. Não necessitam de altas velocidades 

iniciais pois não utilizam a energia cinética. Devido a estas características as granadas 

possuem diferentes configurações que geram diferentes efeitos sobre os alvos, dentre as quais 

apresentaremos Alto Explosiva (High Explosive - HE), Alto Explosiva Anti-Carro (High 

Explosive Anti-Tank - HEAT) e Alto Explosiva de Cabeça Esmagavel (High Explosive 

Squash Head - HESH).  
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4.2.1 Munição Explosiva (HE) 

 

 Segundo MOSS, LEEMING e FARRAR (1995, p.159), 

  

A granada (HE) consiste de um projétil aerodinâmico, oco, preenchido com um alto 

explosivo e provido com uma espoleta e um detonador, para que a granada seja 

detonada no exato momento e ponto de impacto sobre o alvo. Assim que ocorre a 

detonação do explosivo, o corpo da granada começa a inchar e fragmentar-se em um 

grande número de estilhaços de variados tamanhos que são lançados para fora em 

alta velocidade.  (Tradução nossa). 

 

Figura 12 - Munição HE 

 
Fonte: MOSS; LEEMING; FARRAR (1995, p. 155). 

 

 Analisando os efeitos dessa munição, verificamos que, devido ao modo de construção 

da granada e seu funcionamento, geram grande quantidade de estilhaços e ondas de choque 

que se propagam em todas as direções. Com isso, são eficientes para destruição de edificações 

e contra alvos não blindados. Produzem poucos efeitos quando empregadas contra veículos 

blindados. 

 

4.2.2 Munição carga oca (HEAT) 

 

 As munições HEAT também são chamadas de carga oca, devido ao formato como é 

construída a granada, que possui em sua porção frontal um cone invertido que direciona a 

explosão sobre um único ponto. Este efeito foi descoberto em 1888 por Charles Monroe, um 

cientista da Marinha Norte Americana, quando observou que a detonação de cargas com as 

inscrições USN, quando estas estavam voltadas para o alvo, deixavam impressões escritas nas 

chapas de aço. Realizou estudos posteriores que resultaram nas atuais munições HEAT que 

possuem uma camada de metal, geralmente cobre, revestindo o cone invertido, aumentando a 

capacidade de penetração. Também chamado de Efeito Monroe. (POOLE, 2005). 

 Granadas HEAT são acionadas no momento em que o transdutor piezo-elétrico, 

situado na ponta do projétil, atinge o alvo e transmite um pulso elétrico para espoleta que 

encontra-se na parte anterior da granada.  Utilizando a energia gerada pela detonação do 
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explosivo contido dentro da granada, através do Efeito Monroe, para lançar um jato de metal 

derretido sobre um único ponto a uma velocidade de até 9.000 m/s. Possuindo grande 

capacidade de penetração e alta letalidade na parte interna do alvo causada pela jato de metal 

que se espalha no interior. (MOSS; LEEMING; FARRAR, 1995). 

 

Figura 13 - Munição HEAT 

 
Fonte: MOSS; LEEMING; FARRAR (1995, p. 158). 

 

Figura 14 - Tiro HEAT 

 
Fonte: MOSS; LEEMING; FARRAR (1995, p. 159). 

  

 

 Analisando os efeitos dessa munição, verificamos que sua capacidade de concentrar a 

energia de sua detonação sobre um único ponto, permite a ela penetrar blindagens ou paredes 

de alvenaria e direcionar sua explosão para a parte interna do alvo. São amplamente 

empregadas contra veículos blindados, devido às suas capacidades podem ser utilizadas 

dentro de localidades contra bunkers ou posições fortificadas. Conforme GOTT (2006, p.98), 

"A granada HEAT é útil contra paredes e alvenaria, mas não possuem a área de explosão de 

uma granada HE ou a devastação de uma canister contra tropa desabrigada." (tradução nossa). 

 

4.2.3 Munição cabeça esmagável (HESH) 

 

 As munições de cabeça esmagável (HESH), caracterizam-se por serem ogivas 

preenchidas com explosivos que, por serem detonadas à partir de uma espoleta em sua base e 
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possuírem um invólucro deformável, ao impactarem contra alvos duros como blindagens ou 

paredes de concreto molda-se à superfície e a detonação ocorre com o explosivo em contato 

direto com o alvo. (MOSS; LEEMING; FARRAR, 1995). 

 Segundo o CIBld (2015), "O resultado da detonação é a criação de ondas de choque, 

que se propagam através da parede do alvo, provocando o estilhaçamento da superfície 

interna. A munição também é efetiva contra tropa e outros tipos de alvos de superfície." Este 

efeito de estilhaçamento também é chamado de spalling na literatura americana e inglesa 

consultadas. 

 

Figura 15 - Munição HESH 

 
Fonte: MOSS; LEEMING; FARRAR (1995, p. 159). 

  

 

Figura 16 - Tiro HESH contra parede 

 
Fonte: CIBld (2012, p.10). 

 

 Analisando os efeitos dessa munição, verificamos que, à partir de sua construção, são 

capazes de causar a fragmentação da superfície interna de blindagens homogêneas ou abrirem 

brechas de tamanho considerável em paredes de alvenaria. Seu emprego contra veículos 

blindados limita-se aos que não apresentam blindagens espaçadas ou compostas, em áreas 

edificadas podem auxiliar na progressão ou investimento dos fuzileiros, podem ainda, serem 

empregadas de forma semelhante às munições HE contra tropas desabrigadas. 
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4.3 Munição Canister 

 

 Munições do tipo Canister são projetadas de forma semelhante às munições 

empregadas em escopetas onde o projétil é composto por uma capsula carregada com diversas 

esferas metálicas. Por não possuir explosivos em seu projétil, possui baixo efeito colateral e 

pode ser empregada próxima às tropas à pé que acompanham os carros de combate. Esta 

munição foi desenvolvida à partir de 1999 por uma necessidade do exército coreano por uma 

munição antipessoal que pudesse ser empregada em ambiente urbano. (MAC MILLAN, 

2005). 

 Segundo informativo da AMERICAN ORDNANCE (2013) e MAC MILLAN (2005), 

essa munição possui uma carga de onze quilos de esferas de tungstênio, pode ser empregada 

em distancias entre 200 e 500 metros contra tropas à pé e alvos como carros e construções.  

 

A Canister 120mm é efetiva contra múltiplos alvos em terrenos de combate 

aproximado. Originalmente foi desenvolvida para defesa aproximada dos CC contra 

assaltos de infantaria e contra estruturas, com dano colateral limitado. Nas operações 

atuais tem demonstrado sua efetividade contra outros alvos. A munição Canister 

torna os CC mais flexíveis nos atuais e futuros ambientes de conflito. (NAMMO, 

2014, p. 117, tradução nossa). 

 

Figura 17 - Munição canister 

 
Fonte: AMERICAN ORDNANCE (2013). 

 

Figura 18 - Tiro Canister em parede 

 
Fonte: MAC MILLAN (2005). 
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 Analisando os efeitos desse tipo de munição, verificamos que possuem destruição e 

distância de utilização limitados. Podem ser empregadas contra tropas à pé e veículos não 

blindados, e para abertura de brechas em paredes próximas aos fuzileiros. 

 

4.4 Munição multi-propósito 

 

 As munições multi-propósito (MP) são granadas do tipo HE ou HEAT que possuem 

um detonador programável. Este pode funcionar de três modos diferentes: Instantâneo, retardo 

e air burst. O modo de operação é selecionado antes de carregar a munição na arma, a escolha 

de modo é feita à partir da natureza do alvo. 

 No modo instantâneo a granada é detonada no momento do impacto funcionando 

como uma munição HE ou HEAT. Com retardo a detonação ocorre alguns instantes após o 

impacto, o que permite à granada penetrar no seu alvo para que a detonação ocorra na parte 

interna do alvo, este modo é utilizado contra bunkers e estruturas de alvenaria. No modo air 

burst a detonação ocorre com a granada ainda em voo, a fim de criar uma nuvem de estilhaços 

formados pela fragmentação do corpo da granada, este modo é utilizado contra tropas 

desabrigadas. (FOSS, 2014). 

 

Figura 19 - Tiro MP em parede 

  
Fonte: FOSS (2014). 

 

 Analisando os efeitos desse tipo de munição, verificamos que, devido à sua variedade 

de modos de funcionamento, podem ser amplamente empregadas dentro de localidades contra 

tropas desabrigadas, bunkers e posições fortificadas ou para destruição de edificações. Podem 

ainda, serem utilizadas contra veículos blindados de modo semelhante às granadas HEAT. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Nossa pesquisa teve como objetivos verificar a possibilidade de emprego do 

armamento principal dos Carros de Combate quando estes estão inseridos em localidades 

realizando fogos sobre alvos que não sejam outras viaturas blindadas. E identificar quais 

munições permitem a realização destes disparos de forma segura para as tropas amigas que se 

encontrem ao redor do carro e/ou possível população civil presente próxima aos alvos. 

 Diante das informações apresentadas no capítulos três observamos que o ambiente 

urbano possui diversas características únicas que tornam o combate nestes locais em 

operações complexas. Diz-se que esse ambiente é capaz de equilibrar disparidades de forças 

entre as tropas atacantes e defensoras das localidades, como podemos observar nos caso da 

investida russa em Grozny em 1994. Tropas blindadas do exército russo foram inicialmente 

destruídas pelos separatistas que estavam divididos em pequenos grupos, armados com armas 

anti-carro portáteis, posicionados de forma a obterem vantagens sobre as colunas blindadas 

russas. 

 Apesar disso, observamos que os CC quando corretamente empregados garantem à 

tropa uma ferramenta de apoio de fogo muito útil contra os alvos presentes nas localidades. O 

armamento principal dos CC é capaz de destruir ou neutralizar as diversas ameaças 

apresentadas aos fuzileiros, tais como posições fortificadas ou outras tropas. Para que esse 

apoio de fogo seja eficaz é necessária a utilização da munição correta.  

 A partir das informações presentes no capitulo quatro podemos verificar que algumas 

munições utilizadas pelos CC na atualidade podem ser empregadas em localidades e outras 

restringem-se ao emprego contra outros CC. Munições de  energia cinética devido suas 

características tem seu uso limitado dentro de localidades, pois não gera grandes efeitos sobre 

alvos de alvenaria ou tropas desembarcadas.  

 Dentre as munições de energia química todas apresentam algum efeito sobre os alvos, 

munições HE podem ser utilizadas para destruição de edificações, e alvos não blindados 

devido sua capacidade de produzir estilhaços. Munições HEAT são eficazes contra posições 

fortificadas e bunkers devido sua capacidade de direcionar a explosão para dentro do alvo. 

Munições HESH podem ser empregadas contra paredes de alvenaria para que sejam abertas 

brechas ou pontos de passagem. Munições MP são amplamente empregadas em áreas 

urbanas, pois sua variedade de modos de utilização permitem que elas sejam empregadas 

contra todo tipo de alvo presente nesses ambientes, tropas desabrigadas no modo air burst, 

construções de alvenaria e bunkers nos modos instantâneo ou retardo. 
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 Porém todas as munições que utilizam energia química em suas granadas produzem 

estilhaços e ondas de choque que podem surtir efeitos colaterais ao atingirem os fuzileiros 

desembarcados ou mesmo população civil próxima ao alvo. 

  Munições Canister foram desenvolvidas especificamente para combates em 

localidades. Devido suas características, podem ser amplamente empregadas no auxilio aos 

fuzileiros desembarcados, abrindo brechas através de paredes, disparadas diretamente sobre 

tropas inimigas e destruindo toda sorte de alvos sem representarem grandes riscos aos 

fuzileiros desembarcados. 

 Diante do que foi exposto, a hipótese de pesquisa pode ser considerada totalmente 

confirmada uma vez que ao analisarmos os efeitos das munições dos CC contra os alvos mais 

comuns presentes em localidades, observamos que o armamento principal dos CC pode ser 

empregado como meio de apoio de fogo direto aos fuzileiros, devido suas características de 

proteção blindada, mobilidade e precisão do armamento. 

 As munições multi-propósito e Canister realmente demonstraram-se as melhores 

opções para emprego dentro do ambiente urbano. Munições MP devido sua grande 

versatilidade, permitem o engajamento dos mais variados alvos presentes dentro de 

localidades. Vale ressaltar que a utilização dessa munição, devido a utilização de explosivos 

dentro de suas granadas, merece atenção redobrada por parte da guarnição do CC e dos 

fuzileiros, devido à possibilidade de danos colaterais serem causados às tropas amigas ou à 

população civil que possa estar presente próxima aos alvos. 

 As do tipo Canister, possuem capacidade de destruição reduzidas, comparadas às MP, 

porém são excelentes escolhas para realizar fogos sobre alvos que estejam próximos aos 

fuzileiros, pois ao não utilizarem energia química em seus projéteis, direcionam seus efeitos 

quase que na totalidade somente sobre seus alvos. Foram projetadas para distâncias não 

maiores que 500 metros, o que nos indica um combate aproximado, característico dos 

ambientes urbanos. 

 Diante do apresentado nos capítulos três e quatro, podemos afirmar que os CC 

representam uma ferramenta de combate útil dentro de localidades, desde que sejam 

corretamente empregados constituindo Forças Tarefas com os fuzileiros desembarcados, para 

que as vulnerabilidades dos blindados sejam reduzidas ao máximo pela presença dos 

fuzileiros e estes sejam apoiados através do fogo pelos CC. Apresentam ainda grande 

capacidade de dissuasão, causando medo psicológico no inimigo, como observamos em 

Fallujah em 2004, onde os insurgentes abandonaram suas posições antes da chegada das 

tropas da Coalizão. 
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 Os resultados alcançados nesta pesquisa podem ser aplicados de maneira genérica à 

todos os recentes e futuros combates ocorridos dentro de localidades, visto que todos 

apresentam características semelhantes quanto ao ambiente operacional. 

 Concluímos então que com a perspectiva de futuro, que indica uma crescente 

urbanização da população mundial, e o aumento de conflitos, motivados por questões 

ideológicas e humanitárias,  observados ao longo da história recente. Há a tendência dos  

combates serem deslocados dos clássicos campos de batalhas, caracterizados pela conquista e 

ocupação de terrenos abertos em largas frentes, típicos dos combates entre nações. Para dentro 

de cidades e localidades ocupadas por tropas ou grupos, por vezes caracterizados como forças 

irregulares, que se misturam entre a população civil. 

 Esta mudança nos teatros de operações nos fez questionar se a utilização de Carros 

de Combate dentro das cidades seria possível. Observamos que essas peças de manobra 

representam uma vantagem à tropa que a utiliza, desde que sejam utilizados de maneira 

correta pelos comandantes militares. São capazes de proporcionar apoio de fogo preciso, 

melhorar a mobilidade e velocidade de progressão dos fuzileiros, e causar efeitos psicológicos 

sobre o inimigo. 

 No decorrer da pesquisa, deparamo-nos com um tema de grande interesse, mas que 

fugiu ao recorte adotado nesta pesquisa: A capacidade de dissuasão causada pelos CC sobre 

as tropas inimigas. Contudo, merece uma pesquisa mais aprofundada, pois nos parece um 

tema de relevância devido à projeção de futuro dos combates. 
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