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De sua iniciação na Batalha do Somme,
em agosto de 1916, aos engajamentos
atuais […] no Iraque, a premissa básica do
carro de combate não mudou; ele fornece
impressionante poder de fogo, proteção e
manobrabilidade para permitir que as
forças militares lutem e vençam no
combate aproximado.
(JAMES, 2010, p. 7)
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RESUMO

O trabalho teve como objetivo avaliar a atual doutrina do Exército Brasileiro (EB) de
emprego de carros de combate (CC) em ambiente operacional urbano, integrando
Forças-Tarefas Blindadas (FT Bld) de nível Unidade, e propor as atualizações
necessárias e exigidas pelos últimos conflitos. A transformação da Doutrina Militar
Terrestre a partir de 2013 demonstra que o EB deve se adaptar para adquirir novas
capacidades, visando ser empregado em conflitos na Era do Conhecimento. Dentre
essas capacidades, o estudo dos conflitos recentes permitiu verificar que existe uma
necessidade real e imediata de se empregar CC durante operações ofensivas no
interior do ambiente urbano. Por isso, foi conduzida uma ampla revisão de literatura
que permitiu conhecer as características do ambiente urbano e como se deu o
emprego do CC nessa situação, principalmente em Mogadíscio (1998), Bagdá
(2003), Faluja (2004), Sadr City (2008), Mosul (2016) e Alepo (2017). Além disso, foi
realizada uma comparação entre a doutrina brasileira de emprego do CC no
ambiente urbano com a doutrina norte-americana, que se mostrou atualizada com as
experiências recentes. Para corroborar as ideias levantadas, foi conduzida uma
pesquisa de campo, por meio de questionário, que permitiu verificar a visão dos
oficiais do EB responsáveis por empregar os CC sobre o estado atual da doutrina e
que modificações seriam necessárias. Dentre os principais resultados encontrados,
viu-se que as dificuldades impostas pelo ambiente urbano ao emprego de qualquer
natureza de força são fruto não só de sua dimensão física, mas também de suas
dimensões humana e informacional. Em contrapartida, viu-se que as capacidades
fornecidas pelo emprego da FT Bld, principalmente com o uso do CC, permitem
contornar essas dificuldades. Somente o CC é capaz de fornecer a proteção
blindada, a potência de fogo e a ação de choque necessários para atuar nesse
ambiente hostil, quebrando o paradigma de que não seria ideal empregar CC nesse
ambiente. Entretanto, a produção doutrinária do EB para emprego da FT Bld,
formulada nos anos de 2002-2003, remonta à ensinamentos antigos e não considera
vários aspectos típicos dos combates na Era do Conhecimento. Com isso, foi
confirmada a hipótese de trabalho de que a doutrina militar de emprego de CC do
EB, em ambiente urbano, necessita ser atualizada, haja vista as características do
combate atual. Foi possível, ainda, elencar quais as necessidades de atualização da
doutrina, destacando-se que, em primeiro lugar, a doutrina brasileira precisa definir
melhor o ambiente urbano e estabelecer fundamentos para operar nesse ambiente.
Quanto ao emprego do CC, foram levantadas diversas atualizações que se
mostraram necessárias, sendo as principais a forma de emprego do CC, melhor
faseamento das ações de ataque em ambiente urbano e a inclusão da possibilidade
de se realizar um investimento seletivo, entre outras. As sugestões elencadas
possibilitaram chegar ao produto final do trabalho, uma proposta de Nota de
Coordenação Doutrinária que possibilite ao planejador balizar o emprego da FT Bld
em melhores condições, nos combates urbanos da Era do Conhecimento.
Palavras-chave: Carro de combate. Força-Tarefa Blindada. Combate urbano.
Ambiente urbano.
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ABSTRACT

The objective of this paper was to evaluate the Brazilian Army current doctrine about
the employment of tanks in an urban operational environment, integrating armored
battalion task force, and to propose the updates that are necessary and demanded
due to the last conflicts. The transformation of the Brazilian Army Doctrine since 2013
indicates that the Brazilian Army must go through adaptation in order to acquire new
abilities, aiming to be used in conflicts in the Information Age. Among these abilities,
a review of the recent conflicts proved that there is a real and imminent demand
related to the employment of tanks during offensive operations in an urban
environment. Therefore, an extensive literature review was conducted, which
enabled to know the urban environment characteristics and how the employment of
tanks in this situation occurred, especially in Mogadishu (1998), Baghdad (2003),
Fallujah (2004), Sadr City (2008), Mosul (2016) and Aleppo (2017). Furthermore, a
comparison was made between the Brazilian doctrine about tanks employment in an
urban environment and the American doctrine, which turned out to be updated due to
recent events. In order to support what was broached, a field research was led by
means of a questionnaire, which enabled to verify the view of Brazilian Officers,
responsible for employing tanks, about the current state of the doctrine and the
improvements that would be necessary. Among the main results found, it was
noticed that the difficulties set by the urban environment towards any type of force
come not only from the physical dimension, but also from the human and
informational dimensions. Whereas, it was noticed that the competences generated
by the employment of armored task forces, especially with the use of tanks, enable to
overcome the difficulties mentioned. Only the tanks are able to provide the armored
protection, firepower and shock effect, required when acting in this hostile
environment, shifting the paradigm that it would not be appropriate the employment
of tanks in this environment. However, the Brazilian Army doctrine about armored
task force employment, produced in the years of 2002 and 2003, date back to remote
lessons and do not consider various aspects, so typical of the conflicts in the
Information Age. Hence, it was confirmed the working hypothesis that the Brazilian
Army Doctrine about tanks employment in an urban environment must be updated,
considering the characteristics of the current conflicts. Also, it was possible to list the
doctrine improvements that need to be done, with emphasis, firstly, on the Brazilian
doctrine that must define more properly the urban environment and must establish
principles so it is possible to operate in this environment. Regarding the employment
of tanks, it was observed several improvements that are necessary, especially the
way of employment of tanks, better division of the attack into phases in an urban
environment, and the insertion of the possibility of conducting a selective
engagement, among others. With the suggestions broached, it was possible to
achieve the final paper production, consisting of a proposal of a Doctrinaire Note
which will enable the one in charge of planning to outline the employment of armored
task force in better conditions in an urban conflict in the Information Age.
Key words: Tanks. Armored task force. Urban operation. Urban environment.
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1 INTRODUÇÃO

Os conflitos armados ocorridos após o fim da Guerra Fria passaram a
apresentar características próprias, ampliando a complexidade dos combates. A Era
do Conhecimento trouxe para o campo de batalha, além de inovações tecnológicas,
diversos agentes e ameaças que passaram a influir no modo de fazer a guerra.
Para se adaptar a essa realidade, o Exército Brasileiro (EB) busca se
aperfeiçoar, orientando as ações a serem desenvolvidas para que as competências
e capacidades fundamentais para atuar nesse novo cenário sejam alcançadas.
Com isso, foram lançadas em 2013 as Bases para a Transformação da
Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2013a, p. 7) que, mais do que prever a aquisição
e emprego de modernos equipamentos, com tecnologia agregada, buscam
estabelecer novas concepções e conceitos visando uma evolução doutrinária
constante.
Essa remodelação baliza o preparo e o emprego da Força Terrestre, orienta
sua forma de agir e apresenta novos conceitos, tudo com a finalidade de que as
forças sejam capazes de conduzir Operações no Amplo Espectro1. Para tanto,
devem ser capazes de combinar ações ofensivas, defensivas, e de apoio aos órgãos
governamentais, em um ambiente interagências e até multinacional (BRASIL, 2014c,
p. 1-2).
A despeito da previsão de emprego em outros contextos, ainda é no extremo
dos conflitos – a guerra - que se vê o emprego mais clássico da Força Terrestre,
devendo estar sempre preparada para os combates (BRASIL, 2015d, p. 5-4). Como
a guerra ainda apresenta seu papel dominante nos conflitos (BRASIL, 2017, p. 2-1),
a doutrina de emprego em conflito armado de defesa externa deverá estar
atualizada, sob influência desse ambiente operacional modificado pela Era do
Conhecimento.
Observando o ambiente operacional dos conflitos que têm acontecido neste
século, como os combates na Síria, Ucrânia, Nigéria, Líbia, Iraque, entre outros,
nota-se que a luta armada se desenvolve no entorno ou no interior dos grandes
centros urbanos. Entre exemplos de guerra urbana recente, pode-se citar Bagdá
(2003), Faluja (2004), Sadr City (2008), Alepo (2012-2016) e Mosul (2016).
1

Vide página 41, item 3.1.1 deste trabalho monográfico.
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Com o estudo sucinto dessas batalhas percebe-se que, assim como tantas
outras, as Operações Ofensivas são “essenciais para a obtenção de resultados
decisivos" (BRASIL, 2017, p. 3-2). Daí é possível perceber que a Força Terrestre
deve possuir a capacidade de desenvolver ações ofensivas em ambientes
operacionais diversos, “para destruir ou neutralizar suas forças [do inimigo] por meio
do fogo, do movimento e da ação de choque” (BRASIL, 2017, p. 3-1).
Os blindados2, em particular os carros de combate (CC)3, destacam-se
justamente por propiciar ações rápidas e com grande poder de fogo, aumentando a
ação de choque das forças empregadas.
Apesar disso, no final do século XX criou-se uma visão de que o ambiente
urbano pode anular as características pelas quais se destacam as forças blindadas4
- mobilidade e ação de choque - tornando-as vulneráveis (ESHEL, 2007). Esse
pensamento foi fortalecido por insucessos acontecidos com o emprego de CC na I
Batalha de Grozny (1994) e na II Guerra do Líbano (2006). Talvez por isso o EB
“ainda preconiza em sua doutrina o grande emprego de infantaria a pé neste tipo de
conflito” (SOUZA JUNIOR, 2010, p. 78).
Entretanto, as elevadas perdas parecem ter sido resultado de erros
estratégicos e equívocos táticos (RIGOTTI, 2007, p. 44). Com efeito, em todas as
ações militares supracitadas - Bagdá, Falujah, Sadr City, Aleppo e Mosul - houve o
emprego com sucesso de CC, mesmo na fase de investimento sobre as localidades.
Assim, observando a transformação da Doutrina Militar Terrestre (DMT)5 e a
ocorrência de conflitos armados em áreas urbanizadas, este trabalho analisa a
doutrina do emprego tático dos carros de combate em localidades, particularmente
no nível Unidade, no contexto de Operações Ofensivas, verificando se está
adequada ao ambiente operacional que se apresenta nos conflitos da Era do
Conhecimento. Para isso, salienta-se que o emprego tático dos CC, no nível

2

Blindados (Bld) – nome genérico dado a viaturas que possuem blindagem. A blindagem pode ser
leve, média ou pesada, e as viaturas podem ter diversos propósitos, como realizar o combate
propriamente dito, transportar tropas, entre outros. Normalmente o carro de combate é empregado
juntamente com as demais viaturas Bld.
3
Carro de combate (CC) – viatura pesada, fortemente blindada, movida sobre lagartas, dotada de um
canhão com grande poder de fogo (105mm no EB) e de metralhadoras adicionais.
4
Forças blindadas (ou tropas blindadas) - efetivo militar, de valor variável, que emprega veículos
blindados. Quando se refere à tropa que emprega carro de combate, pode-se generalizar como
tropa CC.
5
A Doutrina Militar Terrestre passa atualmente por grande transformação, vide pág. 39, item 3.1
deste trabalho monográfico.
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Unidade, se dá por meio do emprego das Forças-Tarefas Blindadas (FT Bld)6.

1.1 PROBLEMA

Para operar uma guerra, percebe-se que a Força Terrestre deve possuir a
capacidade de desenvolver ações ofensivas em ambientes operacionais diversos,
particularmente no ambiente urbano, tendência do combate moderno (SOUZA
JUNIOR, 2010, p. 76). Enquanto o Relatório do I Simpósio de Combate em Área
Edificada (EsAO, 2003 apud CARVALHO, 2012, p. 23) levantou que, atualmente,
cerca de 90% dos combates ocorrem no interior de áreas construídas e habitadas, a
própria DMT destaca que “o combate em áreas urbanizadas vem adquirindo cada
vez maior importância nas operações ofensivas” (BRASIL, 2017, p. 3-3). Se “a
ofensiva é a forma de manobra decisiva, isso é verdade para as operações urbanas
da mesma forma” (EUA, 2011, p. 2-1, tradução nossa).
Porém, “as operações urbanas ofensivas apresentam desafios únicos ao
atacante e oportunidades para o inimigo que defende o terreno urbano” (EUA, 2011,
p. 2-1, tradução nossa). Para se contrapor a essas dificuldades, salienta-se que “nas
operações ofensivas, os resultados mais decisivos são alcançados por forças
potentes e altamente móveis” (BRASIL, 2017, p. 3-3).
Pode-se entender, então, o motivo da ampla utilização de carros de combate
nos centros urbanos nos conflitos mais recentes. Ora, a tropa blindada destaca-se
por ter exatamente as características mencionadas: potência de fogo, ação de
choque e mobilidade.
Ao comparar a dificuldade que se apresenta no combate no interior da
localidade com as características que os carros de combate podem apresentar para
suplantá-las, é necessário avaliar o nível de incidência do combate em área
urbanizada entre os conflitos atuais e como os exércitos têm utilizado seus CC no
interior dessas áreas, determinando a viabilidade e a necessidade do emprego

6

“Força-Tarefa [FT] é um grupamento temporário de forças, de valor unidade ou subunidade, sob
comando único, integrado por peças de manobra de natureza e/ou tipos diferentes, formado com o
propósito de executar uma operação ou missão específica, que exija a utilização de uma forma
peculiar de combate. Pode enquadrar, também, elementos de apoio ao combate e de apoio
logístico. Em qualquer caso, é organizada em torno de um núcleo de tropas de infantaria ou
cavalaria, acrescido dos apoios necessários” (BRASIL, 2005). Pode ser chamada de FT Bld ou FT
CC-Fuz quando integrada por carros de combate e fuzileiros blindados.
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desse meio de guerra.
Indo mais além, cresce de importância verificar se o Exército Brasileiro possui
as capacidades necessárias para empregar suas Unidades de carros de combate
nesse ambiente. Para isso, além de possuir os meios mais adequados para o
emprego, assim como o adestramento necessário, sabe-se que o EB deve estar
com a doutrina do planejamento tático atualizada.
Cabe salientar que, para que a doutrina esteja atualizada, as produções
científicas e doutrinárias precisam acompanhar a rápida evolução da forma de
combater do século XXI. Entretanto, nem sempre é o que se observa. Existem
diversas produções doutrinárias, principalmente no âmbito tático, que já há algum
tempo não apresentam remodelações consistentes.
Enquanto os Estados Unidos da América (EUA), por exemplo, atualizam
constantemente seus manuais de operações urbanas, a doutrina brasileira é pouco
abrangente, remontando cenários da década de 1970, sendo o assunto pouco
abordado e necessitando atualizações (CARVALHO, 2012, p. 24). Carvalho (2012,
p. 23) faz interessante apontamento sobre essa problemática:
um pequeno número de publicações versam sobre as operações urbanas.
Notadamente, apenas o manual de campanha C 31-50 – Combate em
Zonas Fortificadas e Localidades data de 1976 e os manuais C 7-30 –
Brigadas de Infantaria (BRASIL, 1984a) [...] tecem poucos comentários a
esse respeito.

Datado de mais de 40 anos, o C31-50, citado por Carvalho, se apresentava
desatualizado em vários aspectos (ALVES, 2008, p. 29) e já não consta da Relação
das Publicações Padronizadas do Exército (BRASIL, 2013b). Não há, desde então,
outro manual brasileiro versando exclusivamente sobre o combate urbano em nível
tático, sendo abordado de forma sintética em outros manuais.
O EB70-CI-11.408: O Pelotão de Fuzileiros no Combate em Áreas Edificadas
(2017), o mais recente sobre o assunto, é um manual de pequeno escalão, que
versa mais sobre a técnica do que sobre a tática e não trata sobre o emprego de
forças blindadas.
Ao centralizar a observação especificamente sobre os meios blindados de
combate, cuja necessidade de emprego em combate urbano parece ser premente,
nota-se que o principal manual que trata sobre emprego de forças blindadas, C 1720 Forças-Tarefas Blindadas (BRASIL, 2002b), foi formulado baseado em operações
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do século passado, assim como o CI 17-36-1: Operações Combinadas com Carro de
Combate - Fuzileiro Blindado (BRASIL, 2002a).
A primeira publicação trata do assunto “combate em áreas edificadas” em
apenas sete laudas, de forma não aprofundada, enquanto o segundo compêndio
limita-se a citar que os fuzileiros são mais aptos ao terreno urbano. Outros manuais
em vigor que tratam sobre as tropas blindadas foram confeccionados anteriormente
à nova DMT, e são extremamente sucintos sobre o combate em localidades.
Perante essa realidade, para Souza Junior (2010, p. 80) as forças blindadas
brasileiras possuem a deficiência de não estarem vocacionadas nem preparadas
para o combate urbano.
De todo o exposto, percebe-se dois enfoques que precisam ser estudados,
concomitantemente, para que a doutrina de emprego de blindados esteja atualizada
e as Unidades de carros de combate possam ser eficientemente empregadas na
realidade de um combate urbano. Em primeiro lugar, é preciso verificar como as
modificações na DMT, recém-reformulada, fazem alterar a forma de emprego da
Força Terrestre, e como isso influencia no emprego das tropas. Em igual
importância, deve-se verificar como tem sido o emprego do CC nesse ambiente
operacional que, outras vezes, se mostrou hostil.
Formula-se, com isso, o problema de pesquisa do presente trabalho:
considerando a nova DMT e os conflitos recentes, em que aspectos a doutrina
de emprego tático dos carros de combate em ambiente operacional urbano,
compondo Forças-Tarefas Blindadas, precisa ser atualizada?

1.2 OBJETIVO

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a atual doutrina do EB de
emprego de CC em ambiente operacional urbano, integrando FT Bld nível Unidade,
e propor as atualizações necessárias e exigidas pelos últimos conflitos.
Ainda, os seguintes objetivos específicos podem ser elencados:
a) Identificar as características do ambiente operacional preconizado pela
DMT vigente, comparando-a com os conflitos no interior de localidades ocorridos
após a Guerra Fria.
b) Conhecer as características dos conflitos ocorridos após o fim da Guerra
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Fria, averiguando a prevalência de conflitos em áreas urbanizadas.
c) Verificar as capacidades necessárias para o emprego do CC nos conflitos
bélicos da Era do Conhecimento.
d) Identificar como ocorreu o emprego tático das tropas de carros de combate
(tropa CC) que se envolveram em conflito recentemente, em especial em Bagdá,
Faluja, Sadr City, Alepo e Mosul.
e) Analisar a doutrina de emprego tático de carros de combate vigente no
Brasil, no âmbito das Forças-Tarefas Blindadas nível Unidade, verificando se está
adequada ao emprego em ambiente urbano.
f) Conhecer a doutrina de emprego tático das tropas blindadas7 em ambiente
urbano, em particular dos EUA, verificando como é previsto o emprego de CC no
interior de ambientes urbanizados.
g) Comparar a doutrina brasileira de emprego de CC em área urbana com a
doutrina de outros países que empregam ou empregaram blindados nesse ambiente
em conflitos após a Guerra Fria, em particular a doutrina dos EUA.
h) Propor, em forma de Nota de Coordenação Doutrinária8, modificações ao
manual C 17-20 Forças-Tarefas Blindadas, constando uma doutrina mais atualizada
para adequação do emprego dos carros de combate no ambiente operacional
urbano, no nível Unidade.

1.3 HIPÓTESES

Com base no exposto, e analisando a doutrina militar existente e a
reformulação da DMT, que busca acompanhar as características do combate atual,
pode-se formular as hipóteses que serão testadas no decorrer da pesquisa:
H0 – A doutrina militar de emprego de CC do EB, em ambiente urbano, não
necessita de atualização, pois está adequada às exigências do combate atual.
H1 – A doutrina militar de emprego de CC do EB, em ambiente urbano,
7

Tropa blindada - efetivo militar, de valor variável, que emprega veículos blindados. Quando se refere
a tropa que emprega carro de combate, pode-se generalizar como tropa CC.
8 “Documento de caráter temporário que regula assuntos de Doutrina [...] da F Ter. Uma NCD é
produzida quando identificada a necessidade de regular assunto que requeira definição e aplicação
imediata ou de modificar concepções de um manual em vigor que não justifiquem a revisão
deste como um todo. Pode vir a se constituir em um embrião de um novo manual ou ter o
seu teor, no todo ou em parte, inserido quando da revisão do manual relacionado” (BRASIL,
2015a, p. 11, grifo nosso).
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necessita ser atualizada, haja vista as características do combate atual.

1.4 JUSTIFICATIVA

“O Exército Brasileiro, em seu processo de transformação, vem adquirindo
novas capacidades e aperfeiçoando as existentes” (BRASIL, 2015b, p. 5). Para isso,
deve atualizar conceitos, manuais e produtos doutrinários que balizarão o preparo e
o emprego da Força. Esta pesquisa busca somar forças à atualização doutrinária
pela qual passa o Exército Brasileiro após a reformulação da Doutrina Militar
Terrestre, diminuindo o hiato entre a doutrina e a obtenção das capacidades
necessárias para o emprego da tropa.
Segundo o EB20-MC-10.203 (BRASIL, 2015c, p. 2-1), “uma capacidade
militar importante da Força Terrestre é ter aptidão e atitude para ser empregada em
qualquer área de atuação estratégica […] de maneira eficaz”. Considerando a
Defesa Externa a missão mais cara ao Exército (BRASIL, 2015d, p. 5-4), é
importante que a Força seja capaz de desenvolver operações de guerra em
qualquer campo de batalha.
Como os combates mais atuais, à primeira vista, demonstram acontecer em
área urbana, justifica-se a necessidade de aumentar a gama de estudos que
abordem o tema. Perante a convergência dos conflitos para o ambiente urbanizado,
o EB deve possuir as competências necessárias para emprego nessa realidade. É
fundamental, então, que a doutrina de emprego esteja atualizada e em condições de
ser colocada em prática. Estudando o assunto, percebe-se que, nos últimos
conflitos, o CC tem sido empregado com frequência no interior das cidades - a
despeito das posições contrárias que despontaram após a Segunda Guerra do
Líbano e da Batalha de Grozny.
Passa a ser importante, por isso, que a doutrina possa descrever as táticas,
além dos procedimentos, que possibilitarão que a Força Terrestre possua as
capacidades necessárias para o emprego de blindados no combate em área
urbanizada. Para Souza Junior (2010, p. 76), é clara a hipótese de o EB empregar
tropas blindadas no interior das cidades:
não só no entorno das sedes das brigadas blindadas, como em grande
parte do território nacional [...] existem várias localidades de médio e de
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grande porte. Por isso não é racional pensar no emprego da Força Terrestre
em AOC [área operacional do continente] sem pensar em combate urbano
com a larga utilização de blindados.

O desafio de se empregar carros de combate no interior das localidades faz
crescer a necessidade de uma doutrina atualizada e eficiente, o que corrobora a
relevância deste trabalho.
Nesse sentido, Estudo de Estado-Maior do DECEx (DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO, 2010, p.12) concluiu que é necessária
uma revisão dos manuais doutrinários, para abordar os conceitos fundamentais e
básicos do combate urbano, editando ou não um novo manual específico sobre o
assunto.
Sabendo disso, é importante reestudar os manuais de nível tático, a fim de
verificar a sua adequabilidade a essa realidade. É preciso entender que
escriturações doutrinárias podem precisar de reformulações. Nesse escopo, este
trabalho busca fornecer subsídios para a atualização da doutrina de emprego dos
carros de combate no ambiente operacional urbano, levantando os aspectos
doutrinários

que,

pela

rápida

evolução

do

combate,

já

se

apresentam

desatualizados.
A justificativa deste trabalho se embasa nas transformações que vêm
ocorrendo, não só nos conflitos atuais, mas na doutrina como um todo, após a
reformulação da DMT iniciada em 2013, em comparação com a obsolescência que a
doutrina de emprego do CC no combate urbano parece apresentar.
A pesquisa propõe atualizações e modificações na doutrina, indicando as
necessidades de transformação e possibilitando que as tropas de carros de combate
possuam as competências necessárias para atuar em um ambiente operacional
urbano, conforme esse se apresenta na Era do Conhecimento.
Com a formulação de uma nova NCD (APÊNDICE C), espera-se, adaptandose à transformação da DMT, modificar o constante no Manual C 17-20: ForçasTarefas Blindadas, visando fornecer subsídios para o planejamento, execução e
controle, pelo comandante tático, do emprego dos carros de combate no ambiente
urbano, de forma objetiva, atual e completa.
A fim de se chegar às especificidades do CC, foi necessário realizar uma
análise sobre o combate urbano. Com isso, a pesquisa apresenta o benefício de,
juntamente com outras, ser um pontapé inicial para que a Força Terrestre, em um
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futuro não muito distante, tenha cada vez melhores condições de ser empregada na
realidade bélica atual – o combate urbano. A pesquisa fornece conteúdo para que,
nos próximos anos, surjam novas publicações doutrinárias que versem sobre o
combate em área urbanizada.
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2 METODOLOGIA

Essa seção tem por finalidade apresentar os procedimentos metodológicos
que foram utilizados para a realização da pesquisa científica, possibilitando ao leitor
entender sob que parâmetros balizaram a revisão de literatura e a pesquisa de
campo, e como se deu o tratamento dos dados obtidos. Para isso, a seção foi divida
nos tópicos Objeto Formal de Estudo, Amostra e Delineamento da Pesquisa.
Para entender o escopo do trabalho, deve-se entender que, conforme a DMT,
o EB deve obter as capacidades necessárias para atuar na Era do Conhecimento a
partir de sete fatores interdependentes: Doutrina, Organização, Adestramento,
Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI) (BRASIL, 2014c, p. 3-3).
Este trabalho debruçou-se sobre o fator Doutrina, para elaborar um produto
doutrinário, uma referência documental que possibilite aos comandantes, em
diversos níveis, empregar o carro de combate no combate urbano.

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO

Este estudo se insere na área de concentração da Defesa Nacional, em sua
linha de pesquisa Doutrina Militar Terrestre. O presente trabalho estuda o emprego
tático de carros de combate (variável dependente), em relação ao ambiente
operacional urbano (variável independente).
Ou seja, estudou-se a doutrina de emprego do CC do Exército Brasileiro
compondo FT Bld, no nível tático, em ambiente operacional urbano, a partir da
reformulação da DMT e dos conflitos mais atuais (pós Guerra Fria).

2.1.1 Alcances e limites

Importante ressaltar que a pesquisa buscou alcançar o emprego do CC no
combate urbano, atentando-se exclusivamente aos aspectos táticos do emprego da
tropa no nível FT Bld Unidade. Estudaram-se as variáveis que influem sobre o
emprego tático do CC no meio urbano como ambiente de conflito.
Além disso, para fins de comparação e ampliação do conhecimento, foram
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estudados alguns conflitos recentes em que houve o emprego de CC no combate
urbano. Foi feita uma comparação da doutrina atual do EB, com a doutrina do
Exército dos Estados Unidos da América, por ser uma força que utiliza com
frequência esse meio blindado no interior das cidades.
Por motivos de operacionalização da pesquisa não foram estudadas variáveis
intervenientes, sendo consideradas limitações deste estudo: condições, quantidade
e qualidade do adestramento da tropa para desenvolver as ações levantadas por
este trabalho; quantidade e qualidade de materiais e recursos disponíveis e
aspectos morais e psicológicos da tropa em combate.
Ainda, foram excluídas do estudo as necessidades de material e de logística,
por entender que são fatores restritivos que poderiam, em último caso, inviabilizar a
doutrina planejada. Quanto a isso, partiu-se do princípio que a logística deve
adaptar-se às necessidades de manobra, e não o contrário.
Outros fatores - Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e
Infraestrutura (DOAMEPI) – podem também influenciar na capacidade de emprego
da tropa e, consequentemente, a Doutrina deveria sofrer adaptações concernentes.
Os demais fatores do DOAMEPI poderiam apresentar restrições à aplicação das
capacidades desejadas, por diversos motivos, particularmente políticos ou
econômicos. Essas restrições podem ocorrer mesmo nos exércitos mais ricos e que
estão constantemente em conflito.
Para eliminar essa ressalva, considerou-se que os demais fatores
determinantes das capacidades irão se adaptar às necessidades impostas pela
doutrina, para suprimir os fatores intervenientes ao manipular as variáveis. Isso foi
possível de ser realizado, sem óbices, porque a doutrina deve orientar o
desenvolvimento dos demais fatores, como explica o manual da Doutrina Militar
Terrestre (BRASIL, 2014c, p. 1-3):
da doutrina se derivam a (...) elaboração dos planos/programas de
adestramento; (...) os fundamentos da educação militar (...); os critérios para
o aperfeiçoamento das estruturas operativas e a determinação de meios
com tecnologia adequada; e as bases para a formação moral, intelectual e
física do combatente.
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2.1.2 Variáveis

A variável independente deste estudo, o ambiente operacional urbano,
pode ser definida como a situação que se apresenta no interior do centro
populacional, por meio de suas características e de sua influência no emprego das
tropas.
O ambiente operacional urbano, para fins desta pesquisa, é delimitado de
duas maneiras que, em verdade, andam juntas. A primeira forma de interpretar essa
variável é o ambiente conforme previsto pela DMT, em suas publicações após a
reformulação de 2013, que fundamenta a forma de pensar do EB. A segunda
maneira é a verificação do ambiente urbano conforme se apresentou nos últimos
conflitos pós-guerra fria – particularmente em Bagdá, Faluja, Sadr City, Alepo e
Mosul.
Essas duas formas de apresentar o ambiente urbano foram estudadas em
conjunto, a primeira fornecendo conceitos teóricos para definição da variável, e a
segunda permitindo conhecer os aspectos práticos da variante.
O ambiente urbano foi, então, estudado conforme suas peculiaridades,
verificando como se modificou, como se porta e como influencia os conflitos em seu
interior. Adicionalmente, ao estudar os combates que vêm ocorrendo em área
urbana atualmente, destacaram-se as características dos conflitos e a forma como
os exércitos envolvidos empregaram seus meios. Isso possibilitou conhecer os
aspectos mais relevantes que influem no emprego de tropas nas áreas urbanizadas.
Trata-se de uma variável qualitativa, em que as características do combate
urbano são observadas segundo suas dimensões humana, física e informacional.
A dimensão humana diz respeito à influência do elemento humano envolvido
nos combates, seja direta ou indiretamente, para reduzir o custo do conflito em vidas
humanas e em recursos correlatos. Além disso, envolve todos os aspectos do
conflito que influenciam a vida humana, tanto da população presente na localidade
como da própria tropa.
A dimensão física diz respeito ao aspecto “terreno” do conflito, e como
influencia as ações militares, já que o ambiente operacional urbano apresenta
características muito específicas que influem sobre o emprego da tropa e, mais
ainda, do carro de combate.
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A dimensão informacional é definida pela DMT como:
a influência da informação sobre o comportamento do conjunto de atores
que participam da dinâmica dos conflitos: a mídia; os civis não combatentes,
os grupos e organizações presentes em áreas conflagradas; o público de
massa – nacional e internacional – e os dirigentes e líderes em todos os
níveis. (BRASIL, 2014c, p. 4-5)

Para que fosse definido o ambiente operacional urbano, conforme suas
características, a definição operacional da variável independente deste estudo se
deu conforme o QUADRO 1.

Variável
independente

Dimensões

Humana

Indicadores
População absoluta e
densidade populacional
Letalidade
Danos colaterais
Aspecto psicológico

Ambiente
operacional
urbano

Observação e campos de tiro
Cobertas e abrigos
Física

Obstáculos
Acidentes Capitais
Vias de Acesso

Inteligência militar
Opinião pública e influência
da mídia
QUADRO 1 – Operacionalização da variável independente
Fonte: o autor

Formas de
medição

- Manuais
editados após a
incorporação da
DMT
- Relatos e
pesquisas
sobre conflitos
atuais
- Questionário:
seção 3

Informacional

A partir da observação do comportamento da variável independente, coube
analisar se surgem modificações significativas na forma de pensar a variável
dependente deste estudo, também qualitativa: o emprego tático de carros de
combate.
Essa variável tem por definição a maneira como os exércitos planejam,
executam e controlam as operações que empregam CC no ambiente urbano,
integrando FT Bld. Com o aprimoramento da DMT, novas capacidades mostraramse necessárias para que o EB empregue seus meios nesse ambiente.
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Por isso, é mister determinar se a doutrina vigente está atualizada em relação
ao conflito urbano atual. Ademais, é importante levantar qual o nível de
detalhamento da doutrina ao prever o emprego do CC no combate urbano e sua
eficácia. Em outras palavras, é necessário determinar se o emprego do carro de
combate da maneira como está previsto na doutrina vigente é capaz de fazer com
que os objetivos sejam conquistados, atuando nesse ambiente.
O estudo das ações táticas previstas pela doutrina brasileira, em comparação
com as lições aprendidas a partir do emprego efetivo da tropa nas batalhas, assim
como pela comparação com a doutrina do Exército Norte-Americano, propiciou
determinar em que aspectos a primeira se apresenta desatualizada e quais
modificações se fazem necessárias.
Com isso, foi verificado como a variável independente causou modificações
em cada uma das dimensões da variável dependente, ou seja, como o ambiente
urbano verificado causou modificações, em primeira instância, na doutrina norteamericana e, mais além, que modificações deverão ser realizadas na doutrina
brasileira. Todas essas modificações foram estudadas conforme as dimensões
relacionadas ao emprego de tropa, a saber, as funções de combate.
O estudo do emprego da tropa por meio das funções de combate facilita a
organização, de forma didática, dos aspectos que devem ser planejados,
executados e controlados durante as ações. As funções de combate são o conjunto
das “atividades e tarefas afins que atendem a uma finalidade comum”. A observação
por funções de combate permite “orientar o preparo e o emprego dos meios no
cumprimento de suas missões” (BRASIL, 2014c, parte II). Excetuando-se a logística,
pelos motivos já descritos, o emprego tático de carros de combate foi estudado no
escopo das funções de combate movimento e manobra, fogos, proteção, comando e
controle e inteligência.
A função de combate movimento e manobra engloba as ações de deslocar
poder de combate no campo de batalha para alcançar uma posição de vantagem
sobre o inimigo. Fala-se em movimento quando não se espera interferência inimiga
nas ações, e em manobra quando o contato é esperado (BRASIL, 2014c, p. 5-10).
Foi abordado, assim, apenas o aspecto manobra, determinando a forma de deslocar
e empregar a FT Bld no interior do ambiente urbano, enfrentar o inimigo e atingir os
objetivos.
A função de combate fogos se refere ao emprego dos fogos cinéticos, e como
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a FT Bld poderá empregar os fogos disponíveis em prol da sua manobra. Nessa
pesquisa foi estudado, no âmbito dessa função de combate, o emprego dos fogos
diretos e indiretos, por se complementarem durante as ações.
No conjunto das atividades que integram a função de combate proteção estão
as ações que visam preservar o poder de combate da própria força, diminuindo o
efeito das ameaças e reduzindo as perdas e baixas em material e pessoal. Além
disso, estão incluídas nessa função de combate as ações para diminuir o efeito dos
combates sobre a vida dos civis presentes no ambiente urbano. As atividades
realizadas no escopo da função de combate irão garantir comandante liberdade de
ação para atuar no campo de batalha.
A função de combate comando e controle consiste no conjunto das ações que
permitem ao comandante, como o nome diz, controlar as ações das forças
subordinadas, integrando todas as funções de combate e coordenando as forças
para atingir um objetivo comum.
A inteligência é a função de combate caracterizada pelas ações realizadas
para “assegurar a compreensão sobre o ambiente operacional, as ameaças, os
oponentes (atuais e potenciais), o terreno e as Considerações Civis” (BRASIL,
2014c, p. 5-10). O estudo dessa função de combate propiciará entender que
informações serão necessárias sobre o ambiente urbano, e como obtê-las, para
subsidiar o planejamento tático do comandante.
Com base nessas funções de combate, e considerando as características e
comportamentos do meio urbano, foram propostas as modificações na doutrina
vigente na Força Terrestre, através do estudo qualitativo do emprego tático dos
carros de combate, seguindo a operacionalização constante no QUADRO 2.
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Variável
dependente

Dimensões

Movimento e
manobra

Emprego
tático de
carros de
combate

Fogos

Formas de
medição

Indicadores
Constituição e
articulação da força
Tipo de progressão
Manobra tática
Determinação e
conquista de objetivos
táticos
Emprego dos fogos
diretos
Emprego dos fogos
indiretos
Proteção à tropa

Proteção

Proteção aos civis e
controle de danos
Controle das operações
Comando e
controle
Comunicações
Necessidade de
Inteligência
informações
QUADRO 2 – Operacionalização da variável dependente
Fonte: o autor

- Manuais do
Exército Brasileiro
(C7-20, C-17-20 e
outros)
- Manuais do
Exército NorteAmericano (ATP
3-06, ATP 306.11 e outros)
- Questionário:
seção 4

2.2 AMOSTRA

Para fins de observação das variáveis deste estudo, e principalmente
confirmação dos dados levantados via revisão de literatura, possibilitando uma
coleta de dados prática e real, foi conduzida uma pesquisa de campo. Pretendeu-se
verificar como os militares responsáveis pelo planejamento tático dos CC no Exército
Brasileiro visualizam o emprego de seus meios no combate urbano, identificando
como enxergam a doutrina atual e sua adequação ao combate urbano.
Com

isso,

para

entender

o

ambiente

operacional

urbano

e

suas

características, bem como a influência dos novos conceitos doutrinários sobre o
ambiente operacional urbano e sobre o emprego de tropas, o grupo-alvo dessa
pesquisa foi composto pelos militares responsáveis por realizar o planejamento
tático de tropas CC atualmente.
O grupo foi formado pelos militares que estão servindo em Organizações
Militares (OM) Operacionais que empregam carros de combate, em função atinente
a essa responsabilidade. Essas OM são os Regimentos de Carros de Combate
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(RCC) e os Regimentos de Cavalaria Blindado (RCB). As funções que são
responsáveis por empregar os carros de combate são o comandante de Regimento
(Cmt Rgt), o Oficial de Operações (S3), o comandante de subunidade (Cmt SU) e o
comandante de pelotão (Cmt Pel).
Adicionalmente, foram incluídos os militares que, sendo instrutores em OM de
Ensino (aí consideradas Escolas de Formação, Aperfeiçoamento e Centro de
Instrução), tenham responsabilidade por formular e divulgar a doutrina de emprego
tático do CC.
Essas escolas são a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e a
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), particularmente em seus Cursos de
Cavalaria. Essas são as instituições responsáveis por formar e aperfeiçoar,
respectivamente, o oficial de cavalaria, responsável por empregar taticamente os
carros de combate. Os instrutores do Centro de Instrução de Blindados (CIBld), que
têm

sob

sua

responsabilidade

conduzir

e

ministrar

estágios

e

cursos

especificamente sobre o emprego de carro de combate, também foram considerados
para a pesquisa. Todos esses ambientes, além da formação escolar, têm
responsabilidade relevante na formação e atualização da doutrina.
Desta feita, os critérios de inclusão na pesquisa foram:
- Ser oficial da arma de Cavalaria - pois é o segmento responsável por
empregar carros de combate; e
- Estar servindo em Organização Militar responsável por empregar o CC,
ou por formular doutrina, quais sejam os RCC, os RCB, o CIBld, a AMAN e a
EsAO.
O grupo possui ainda um critério de exclusão: mesmo servindo em alguma
dessas OM, o militar não está em função diretamente envolvida com o emprego de
CC.
Em números, a população considerada foi de 117 militares, conforme
QUADRO 3. A partir da população total, a amostra necessária foi estipulada em 90
militares, voluntários, para que se atinja no máximo “5% de probabilidade de que os
resultados encontrados na pesquisa devam-se ao acaso” (RODRIGUES, 2005, p.
71). O valor da amostra foi calculado utilizando a calculadora amostral automática,
acessada em 17 de julho de 2018 no site <http://www.publicacoesdeturismo.com.br/
calculoamostral/>. O nível de confiança buscado foi de 95% e a margem de erro de
5%. O detalhamento da amostra se encontra no QUADRO 3.
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Tipo de OM Bld

RCC (4)

RCB (4)

EsAO, AMAN e CIBld

Cmt Rgt

4

4

-

S3

4

4

-

Cmt SU CC

16

7*

-

Of Cmt Pel CC

41*

17*

-

-

-

20

Instrutores
Total da população

117

Amostra necessária

90

* nem todas as vagas previstas estão preenchidas com Of

QUADRO 3 - Quantidade de militares nas OM que lidam com o emprego de CC
Fonte: o autor
Após a distribuição do questionário nas OM alvo, 111 militares responderam à
pesquisa, podendo ser aproveitados 95 questionários, após aplicados os critérios de
inclusão e exclusão, número suficiente para que a pesquisa fosse realizada com
adequado grau de confiabilidade. O perfil dos participantes pode ser observado no
Capítulo 4 dessa dissertação.

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA

O trabalho consistiu em uma pesquisa aplicada, pois o resultado final, o
produto doutrinário formulado, poderá ser, desde já, se aprovado pelo Estado-Maior
do Exército, ser empregado nas atividades de planejamento e execução de
operações ofensivas em área urbana. Sendo assim, a pesquisa buscou solucionar
um problema real, especificamente delimitado, por meio da geração de
conhecimentos com aplicação prática.
Quanto ao objetivo de trabalho, foi feita uma abordagem descritiva para
estabelecer as características do combate urbano e relacioná-las ao emprego do
carro de combate. O levantamento descritivo dessas características e formas de
emprego propiciou chegar às conclusões da pesquisa através do método indutivo.
A indução foi aplicada para que, a partir de casos isolados, quais sejam a
doutrina brasileira e a norte-americana, assim como da observação do emprego do
CC nas últimas batalhas, se pudesse generalizar o resultado. Isso possibilitou
chegar a uma doutrina mais completa, identificada como “ideal”, adequada e pronta
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para ser empregada nos conflitos atuais.
Por ser um assunto subjetivo, o problema teve um enfoque qualitativo,
buscando privilegiar a qualidade e a confiabilidade dos dados para se atingir o
objetivo de pesquisa, em detrimento de valores quantitativos que surgiram durante o
processo. Interpretar o significado de cada aspecto do resultado foi mais importante
do que quantificar o número de vezes em que tal aspecto foi encontrado na literatura
ou nos questionários.
Os procedimentos técnicos utilizados para que toda a pesquisa fosse
realizada, e a relação entre as variáveis fosse plenamente entendida, foram a
pesquisa bibliográfica e documental e o levantamento. Detalhando, as técnicas
utilizadas foram a entrevista exploratória, a coleta bibliográfica e documental e o
questionário.

2.3.1 Procedimentos para a revisão de literatura

Para iniciar a pesquisa, foram buscados referenciais teóricos que pudessem
dar sustentabilidade à mesma, reunindo informações e dados que servissem de
base para orientar o trabalho acerca das variáveis deste estudo, assim como
explicar seus comportamentos.
Primeiramente, buscou-se estudar a Doutrina Militar Terrestre, por meio das
publicações já formuladas pelo Exército Brasileiro, para entender quais modificações
surgiram no ambiente operacional, assim como para elencar as competências de
interesse para o EB. As principais fontes de busca, nessa etapa, foram os manuais
do Exército Brasileiro que foram formulados com base no EB20-MF-10.102 –
Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2014c).
A partir dos conceitos formulados pela DMT, buscou-se compreender o que é
o ambiente operacional urbano, levantando suas características, conforme cada uma
de suas dimensões, para que fosse possível determinar sua influência sobre o
emprego de tropas. Para isso, merecem destaque os manuais Doutrina Militar
Terrestre (BRASIL, 2014c), Operações (BRASIL, 2017), Inteligência Militar Terrestre
(BRASIL, 2015e) e Inteligência (BRASIL, 2015d).
Sabendo que o ambiente estudado modifica a forma de emprego do CC,
tornou-se necessário determinar a viabilidade e a necessidade de emprego desse
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meio no interior das cidades. Trabalhos monográficos do Curso de Comando e
Estado-Maior, artigos de revistas especializadas e notícias midiáticas serviram como
base para estudar os conflitos que vêm acontecendo após a Guerra Fria, para
determinar suas características, particularmente quando se trata do combate urbano.
Da mesma forma, livros e artigos, nacionais e estrangeiros, foram utilizados para
estudar os principais conflitos atuais e como ocorreu o emprego do CC nessas
ocasiões.
Em seguida, buscou-se conhecer o estágio atual de formulação doutrinária,
tanto no Exército Brasileiro como nos Estados Unidos. No Exército Brasileiro, os
principais manuais utilizados foram os manuais que determinam a forma de emprego
das Unidades de combate, que prescrevem aspectos sobre o ataque em áreas
edificadas e sobre o emprego da tropa CC em si. Entre outros manuais, os que se
apresentaram mais relevantes para estudo foram o C17-20 – Forças Tarefas
Blindadas (BRASIL, 2002b) e o C7-20 Batalhões de Infantaria (BRASIL, 2003).
Após o levantamento da doutrina brasileira, buscou-se definir, para posterior
comparação, o estágio atual da doutrina norte-americana sobre o assunto, por meio
do estudo dos manuais daquele país. Esse país foi escolhido por ser um dos países
que vem empregando constantemente seus blindados em ambiente urbano
atualmente. Entre diversos manuais pesquisados, destacaram-se nesse processo o
ATP3-06 Urban Operations1 e o ATP 3-06.11 Combined Arms Operations in Urban
Terrain2.
Isso permitiu entender como esse exército se prepara para empregar o carro
de combate no interior das localidades. O foco foi conhecer como esses dois
exércitos prevêem as ações de ataque quando ocorrem em ambiente urbano, a fim
de compará-los.
Cabe destacar que houve tentativa, pela Internet e principalmente por meio de
contato com as aditâncias militares, de obter conteúdos doutrinários, principalmente
manuais, que regulassem a forma de emprego do CC pelos exércitos de Israel,
Rússia, Inglaterra e França, que também se envolvem em guerra urbana com
frequência. Infelizmente, devido a restrições ao acesso a esse conteúdo em seus
países de origem, não foi possível alcançar essa doutrina.
Acredita-se que esse fator não diminui a relevância desta pesquisa, já que se
1
2

Operações Urbanas, em tradução livre.
Operações de Armas Combinadas no Terreno Urbano, em tradução livre.
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considera que a doutrina norte-americana seja referência suficiente para atingir os
efeitos desejados. Somando-se a isso, aspectos da doutrina de outros países
puderam ser inferidos por meio da observação de como aqueles exércitos
empregaram os blindados, o que pôde ser alcançado utilizando-se de artigos e
pesquisas constantes deste estudo.
Para se chegar a todos esses documentos, a principal fonte de busca foi a
internet. Para realizar a consulta em bases de dados eletrônicas, os principais
termos utilizados foram utilizados em português e inglês, sendo os constantes no
QUADRO 4:

Termo em português

Termo em inglês

Blindado

Armor/Armour/Armored

Combate urbano

Urban combat

Operação urbana

Urban operations

Conflito urbano

Urban conflict

Carro de combate

Tank

Doutrina

Doctrine

Exército

Army

Guerra

War

Cidades

Cities

Segunda Guerra do Iraque

Second Iraque War

Sadr City

Sadr City

Mosul

Mosul

Alepo

Alleppo

Grozny

Grozny

Segunda Guerra do Líbano

Second Lebanon War

Afeganistão

Afghanistan

QUADRO 4 – Termos utilizados para pesquisa nas bases de dados
Fonte: o autor
Mais importante ainda do que o emprego desses termos isoladamente foi a
busca utilizando a associação de dois ou mais deles, centralizando a pesquisa para
o assunto de interesse.
Outra técnica utilizada em larga escala foi, após encontrar um documento de
interesse, buscar em suas próprias referências outras literaturas que pudessem ser
úteis ao trabalho.
Adicionalmente, foi importante utilizar a base de dados da Biblioteca Digital do
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Exército, para ter acesso a manuais do Exército Brasileiro e a trabalhos
monográficos da ECEME, disponível em <http://bdex.eb.mil.br>. De maneira
semelhante, foi amplamente utilizado o Army Publishing Directory, disponível em <
armypubs.army.mil>, onde puderam ser encontrados os principais manuais
doutrinários norte-americanos.
Para limitar a pesquisa, somente foram considerados os documentos
disponibilizados de forma integral, em fonte confiável, com autor e data
disponibilizados, considerando os mesmos aspectos de inclusão e exclusão
descritos na seção a seguir.

2.3.2 Procedimentos Metodológicos

Para iniciar a busca pelo referencial teórico, e para adquirir um maior
conhecimento preliminar sobre o assunto, foram realizadas quatro entrevistas
exploratórias que fundamentaram o caminho a ser seguido na revisão bibliográfica e
documental (roteiro semi-estruturado de entrevista no APÊNDICE A).
Essas entrevistas, do tipo semi-estruturadas, buscaram reunir a visão de
militares com entendimento sobre o emprego de carros de combate, fruto de sua
experiência adquirida no Brasil e no exterior. As entrevistas buscaram angariar
conhecimento a fim de subsidiar as ações e direcionar o foco do estudo, verificando
com clareza a lacuna do conhecimento a ser pesquisada.
Após a delimitação do assunto, partiu-se para a revisão de literatura,
conforme os parâmetros explicados no tópico anterior. Em seguida, foi iniciada a
pesquisa de campo, que foi realizada por meio de levantamento. Foi verificada a
visão dos militares sobre as características dos combates urbanos atuais e sua
opinião sobre o emprego de carros de combate.
Esse levantamento foi utilizado para coletar dados para corroborar a análise
da doutrina realizada via revisão de literatura. Os resultados do questionário foram
utilizados para confirmar ou refutar os dados concretizados pela revisão de literatura,
dando solidez e imparcialidade à pesquisa.
A disponibilização da pesquisa para os participantes foi realizada por meio da
internet, utilizando a ferramenta Google Forms, por facilitar a divulgação do objeto
de pesquisa. Os participantes foram contatados por e-mail ou redes sociais
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(Whatsapp), quando foi o caso. A ferramenta de pesquisa, constante do APÊNDICE
B, pode ser encontrada em <https://goo.gl/forms/eU7XDuWtXS5ms5vE3>.
Com os resultados da pesquisa de campo, somados ao entendimento dos
conflitos recentes e do estágio atual da doutrina verificados na revisão de literatura,
foi obtido o conhecimento necessário para a realização das análises da pesquisa.
Para isso, os procedimentos utilizados foram comparativos, possibilitando relacionar
a doutrina tática de emprego de CC atualmente existente com o que é observado em
casos recentes de emprego ao redor do mundo.
Foram critérios para inclusão de dados na pesquisa, considerando tanto as
fontes bibliográficas e documentais como os levantamentos realizados, as
informações decorrentes de experiências relatando combates urbanos pós Guerra
Fria, entre os anos de 1990 e 2017, nos idiomas inglês, francês ou espanhol,
sempre sobre táticas de emprego de tropa blindada em combate urbano.
Foram excluídas da pesquisa:
a) informações sobre conflitos urbanos em que não foram empregados
blindados (exceto a Batalha de Mogadíscio, com a finalidade de comparação);
b) informações anteriores ao ano 1989, ou ultrapassadas nos aspectos
doutrinários, exceto quando úteis a identificar a transformação dos conflitos (como
no caso da batalha de Grozny);
c) informações que apresentem aspectos valorativos ou de opinião,
principalmente partidários ou propagandistas em favor de uma das partes em
conflito;
d) informações de fontes não confiáveis ou com desenhos de pesquisa pouco
definidos; e
e) informações puramente técnicas ou procedimentais referentes ao emprego
de blindados, quando não influírem diretamente sobre a tática a ser empregada.
Utilizou-se como corte cronológico da pesquisa o fim da Guerra Fria, pois a
partir daí os conflitos começaram a apresentar características diferentes dos que
aconteceram anteriormente. A partir desse momento, ocorreram grandes mudanças
na forma de pensar a guerra, houve alteração nos atores envolvidos e modificação
na estrutura do ambiente operacional como um todo.
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2.3.3 Instrumentos

Para verificar e corroborar os dados levantados na pesquisa bibliográfica, e
como parte principal da pesquisa de campo, foi aplicado o questionário constante no
APÊNDICE B, sobre a amostra supramencionada. Esse questionário visou levantar,
para cada uma das variáveis – o ambiente operacional urbano e o emprego dos CC
–, o estágio em que se encontram e como elas se relacionam.
O questionário foi montado com base em cada um dos indicadores das
variáveis, para determinação dos seus comportamentos. Os objetivos do
questionário são apresentados, por pergunta, no QUADRO 5.

Seção do
questionário

Pergunta

1

-

2

1a4

Identificar o participante

5e6

Verificar o conhecimento geral do participante
sobre o combate urbano e sobre o emprego de
CC nesse ambiente

7

Verificar a prevalência do combate urbano no
conflito de amplo espectro

8 a 12

Verificar a influência das características do
combate urbano no emprego do CC

13 e 14

Verificar a possibilidade e a prevalência do
emprego do CC no interior das localidades

15 e 16

Verificar as impressões do participante sobre a
doutrina existente, verificando se está
atualizada

2e3

3

4

Objetivo
Apresentar o instrumento

Verificar as possibilidades táticas de emprego
do CC para o combate urbano
QUADRO 5 – Objetivos do questionário
Fonte: o autor
17 a 25

O pré-teste do questionário deu-se por meio da aplicação sobre uma amostra
de quatro militares com conhecimento básico sobre o assunto, a fim de verificar a
formatação, redação, clareza e abrangência do instrumento. O resultado do préteste, não considerado para o resultado final do trabalho, foi a aprovação do
questionário nos critérios de interesse.
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2.3.4 Análise dos Dados

A partir da revisão de literatura e dos levantamentos realizados, pôde-se
alcançar todos os dados necessários para chegar ao resultado final desta pesquisa.
Para analisar os dados levantados por meio dos questionários, foi realizado
um estudo qualitativo, verificando as opiniões dos militares e interpretando cada
resultado. As informações levantadas foram organizadas em gráficos, facilitando a
visualização. Isso permitiu comparar os resultados obtidos com os aspectos
levantados na revisão literária, o que proporcionou retificar ou ratificar as idéias
advindas das fontes documentais. Devido à característica qualitativa da pesquisa,
não foram necessários tratamentos estatísticos profundos.
Concretizados os dados levantados, foi realizada uma discussão sobre o
conhecimento prévio existente, comparando-o com os dados obtidos nos
instrumentos de campo. Foi realizado um estudo criterioso sobre todos os dados
alcançados, propiciando analisar as variáveis e atingir o resultado de pesquisa.
Pelas características do assunto tratado e de suas variáveis, o caráter
bibliográfico e documental possibilitou adquirir uma gama de resultados mais
específica, sendo aprimorada a análise em torno dos dados obtidos com essa
técnica, complementada pelos resultados do levantamento de campo.
Importante destacar que as variáveis foram analisadas por meio de processos
indutivos. Com isso, a discussão procurou comparar os aspectos levantados em
diversas fontes, comparando a doutrina norte-americana com a doutrina brasileira. A
partir das doutrinas, e verificando sua aplicabilidade ao combate urbano previamente
estudado, foi possível generalizar o conteúdo, chegando a uma doutrina dita “ideal”.
Procurou-se entender, a partir disso, os aspectos em que a doutrina brasileira
precisa de reformulações para emprego do CC, possibilitando visualizar quais as
necessidades de aprimoramento para que se aproxime o máximo possível dessa
situação ideal encontrada pela pesquisa. As principais modificações foram
arranjadas em quadros, para facilitar o entendimento (QUADROS 7 a 23).
Ao compilar todos os resultados finais e induzir onde e como devem ocorrer
mudanças na doutrina, pôde-se chegar ao resultado final deste trabalho, a proposta
de Nota de Coordenação Doutrinária que trate sobre o emprego da FT Bld nas
operações ofensivas em ambiente urbano (APÊNDICE C).
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3 REVISÃO DA LITERATURA

Para aprofundar o conhecimento sobre o assunto, foi realizada uma ampla
revisão de literatura, para entender o que vem sendo escrito e o que está previsto na
doutrina para a condução do combate urbano de blindados.
Esta seção apresenta, então, os aspectos sobre a Doutrina Militar Terrestre,
reformulada, que devem ser considerados para entender o ambiente operacional da
Era do Conhecimento, e em particular o ambiente urbano. Foram estudados também
os conflitos mais recentes que permitem verificar como o ambiente urbano se
apresenta e como foram empregados os CC nesse terreno. Buscou-se ainda
verificar o estado atual da doutrina, tanto do Exército Brasileiro como do Exército
Norte-Americano, assim como as sugestões de outros autores, para verificar como
estabelecem o planejamento para o emprego da FT Bld no combate urbano.

3.1 DOUTRINA MILITAR TERRESTRE

Doutrina é um “conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos”
que almejam orientar as ações de uma instituição, visando unificar a linha de
pensamento que buscará direcionar a organização como um todo (BRASIL, 2014c,
p. 1-1). A doutrina que baliza as ações do Exército Brasileiro (EB) é chamada de
Doutrina Militar Terrestre (DMT), e pode ser assim definida:
A Doutrina Militar Terrestre (DMT) é o conjunto de valores, fundamentos,
conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e procedimentos da F Ter,
estabelecido com a finalidade de orientar a Força no preparo de seus
meios, considerando o modo de emprego mais provável, em operações
terrestres e conjuntas. A DMT estabelece um enquadramento comum para
ser empregado por seus quadros como referência na solução de problemas
militares. (BRASIL, 2014c, p. 1-2)

Desde 2013, a DMT passa por uma profunda transformação, estabelecendo
parâmetros para a reestruturação da Força. Mais do que atualizações conceituais
abrangentes, o EB busca, por meio de uma nova concepção doutrinária, redirecionar
o preparo e o emprego da Força Terrestre. Com isso, pretende adquirir as
competências necessárias para que esteja em condições de ser empregado nos
diversos tipos de missões que se apresentam na Era do Conhecimento (BRASIL,
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2013a, p. 7).
A partir dessa premissa, foi lançado, em 2014, o manual EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre, que busca balizar essa transformação. O manual
apresenta a necessidade de preparo do EB:
Coerente com o ambiente operacional, o Processo de Transformação do
Exército tem por objetivo dotar a Força de novas competências e
capacidades, preparando suas tropas para o cumprimento de missões e
tarefas na Era do Conhecimento. A obtenção dessas competências e
capacidades é fundamental para que uma F Ter possa atuar em todo o
espectro dos conflitos, alcançando o efeito dissuasório que devem ter as FA
de um país. (BRASIL, 2014c, p. 3-5)

Vale observar no parágrafo ora citado dois conceitos-chave para a
transformação do Exército que devem ser ressaltados: o espectro dos conflitos e as
competências e capacidades requeridas.

3.1.1 O espectro dos conflitos

O espectro dos conflitos constitui uma escala, na qual se visualizam
diferentes níveis de situação política, desde a paz estável, passando pela escalada
da crise até o conflito bélico propriamente dito (BRASIL, 2014c, p. 4-1). Pode ser
traduzido na FIGURA 1.
Deve-se ter em mente que a situação política, no espectro dos conflitos, é
flexível e passageira, podendo evoluir rapidamente em direção à paz estável ou à
guerra a todo momento e em qualquer direção. Além disso, a situação é
independente de local ou área, o que quer dizer que locais adjacentes podem estar
em situações diferentes no espectro.
Por isso é indispensável que o Exército esteja preparado para atuar em
qualquer ponto do espectro concomitantemente, conforme a região em que opera, e
apto a acompanhar a evolução rápida da situação. Como ressalta o manual da DMT:
As forças a serem empregadas devem estar aptas a conduzir Operações no
Amplo Espectro, combinando atitudes, simultânea ou sucessivamente, em
operações ofensivas, defensivas, de pacificação e de apoio a órgãos
governamentais, tudo isso em um ambiente conjunto e interagências e, por
vezes, multinacional. (BRASIL, 2014c, p. 1-2)
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FIGURA 1 – Espectro dos conflitos.
Fonte: BRASIL (2014c, p. 4-2).

Percebe-se que a nova concepção doutrinária prevê a participação do EB em
situações de crise e mesmo de paz estável, além da Defesa Externa. Além das
Operações Ofensivas e Defensivas, há previsão de participação em Operações de
Pacificação

e

de

Apoio

aos

Órgãos

Governamentais,

todas

ocorrendo

simultaneamente, em maior ou menor grau (BRASIL, 2014c, p. 4-4), conforme
observado na FIGURA 2.

FIGURA 2 – Atitudes da Força no Amplo Espectro.
Fonte: BRASIL (2014c, p. 4-4).

A atuação concomitante e simultânea, em diferentes níveis do Espectro dos
Conflitos, capaz de orientar o emprego da Força de maneiras diferentes em um
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mesmo campo de batalha fica evidente em conflitos atuais. Santos (2006, p. 31)
descreve uma situação durante a II Guerra do Iraque em que foi necessário atuar
em níveis variados no espectro dos conflitos simultaneamente:
atingidos os objetivos iniciais, os militares americanos se depararam com
outro tipo de guerra, bem mais complexa, posto que depende de amplos
aspectos psicossociais. De uma força combatente de ataque e destruição,
os americanos passaram a um exército de ocupação e manutenção da paz,
[...] em uma mistura de operações ofensivas em ambiente urbano, com
operações típicas de manutenção da paz [...] e apoio às forças de
segurança pública na manutenção da lei e da ordem.

Dessa forma, tem-se que o EB deve estar apto a atuar em Operações de
Amplo Espectro. Essas operações são definidas como:
operações que combinam Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação
e de Apoio aos Órgãos Governamentais, simultânea ou sucessivamente,
prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados,
em situações de Guerra e de Não Guerra, de forma sincronizada. (BRASIL,
2016a, p. 10-1)

3.1.2 As competências e capacidades requeridas

Para que possa atuar nessas Operações de Amplo Espectro, a Força
Terrestre deve possuir competências e capacidades específicas, voltadas para a
atuação em um ambiente operacional flexível, heterogêneo e dinâmico, sendo capaz
de desenvolver as ações supracitadas sequencial ou simultaneamente.
Durante o processo de transformação, “o Exército Brasileiro (...) vem
adquirindo novas capacidades e aperfeiçoando as existentes” para que “esteja
ajustado às necessidades decorrentes das tarefas e missões que deverá executar
nas próximas décadas” (BRASIL, 2015b, p. 5). Essa necessidade pode ser
verificada pelas características dos combates:
os conflitos atuais tendem a ser limitados, não declarados, convencionais ou
não, e de duração imprevisível. As ameaças são fluidas, difusas e também
imprevisíveis. Tudo isso exige que o preparo da Força Terrestre (F Ter) seja
baseado em capacidades, significando isto dispor de forças militares
capazes de atuar nas diversas operações. (BRASIL, 2015e, prefácio)

Capacidade é, segundo a DMT, a aptidão que uma força deve possuir para
cumprir uma missão ou tarefa específica (BRASIL, 2014c, 3-3).
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Na II Guerra do Iraque, por exemplo, foi percebida a importância das
capacidades militares, pois, na situação, o exército norte-americano pôde suplantar
o inimigo por meio da competência de suas forças. Mesquita (2008a, p. 26) escreve
sua visão sobre a diferença na preparação do exército americano com o iraquiano:
militares [americanos eram] adestrados, conhecedores do equipamento e
do armamento e das suas interações com o do ambiente, confiantes no seu
conhecimento e em suas capacidades. Esse fator, reunido sob o comando
de lideranças bem preparadas e sistemas de informação eficientes, torna
qualquer sistema bélico eficaz, diferentemente do Exército do Iraque.

Na mesma linha, a Estratégia Nacional de Defesa prevê que as Forças
Armadas devem preparar suas forças por meio do planejamento das capacidades
que devem possuir, e não em torno de inimigos específicos a serem combatidos
(BRASIL, 2014c, 2-3).
Dentre as capacidades necessárias para atuação na Era do Conhecimento,
sabe-se que a Força Terrestre deve possuir as competências e capacidades
necessárias para atuar em várias faixas do espectro dos conflitos, incluindo aí as
Operações de Apoio aos Órgãos Governamentais e Operações de Pacificação.
No entanto, seria incorreto afirmar que, devido à inclusão de novas
capacidades, as operações de guerra perderam sua importância. Ao contrário, “as
operações militares de guerra são as principais e tradicionais missões das forças
militares” (BRASIL, 2015d, p. 5-4).
Nesse passo, cabe definir o conceito de guerra:
A guerra é o conflito no seu grau máximo de violência. Em função da
magnitude do conflito, pode implicar a mobilização de todo o Poder
Nacional, com predominância da expressão militar, para impor a vontade de
um ator ao outro. No sentido clássico, caracteriza um conflito, normalmente
entre Estados, envolvendo o emprego de suas forças armadas.
Desencadeia-se de forma declarada e de acordo com o Direito
Internacional. (BRASIL, 2014c, p. 4-2)

Coerentemente, é mister que o Exército esteja em condições de atuar, cada
vez mais, no extremo do Espectro dos Conflitos. O manual Operações (BRASIL,
2017, p. 2-1) destaca essa necessidade:
apesar das mudanças observadas na arte da guerra, mesmo que ocorram
assimetrias semelhantes às observadas em conflitos recentes, ressalta-se
que o combate de alta intensidade e a guerra convencional mantém seus
papéis predominantes.
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De fato, como consequência da Segunda Guerra do Líbano, em 2006, o
Exército Israelense voltou a dar maior importância para os conflitos de alta
intensidade, com redução considerável da carga de treinamentos para conflitos de
baixa intensidade, para os quais vinha se adestrando com prioridade (JOHNSON,
2011, p. XIX).
É importante entender que, mesmo para operar no extremo dos conflitos –
que não é algo novo –, é preciso diagnosticar quais novas capacidades se fazem
necessárias para atuar na Era do Conhecimento.

3.2 O AMBIENTE OPERACIONAL URBANO

Dentre as modificações dos conflitos geradas pela Era do Conhecimento,
percebe-se que a modificação do ambiente operacional é um dos vetores que irá
suscitar o desenvolvimento de novas capacidades específicas para atuação pelas
forças em conflito.
Para determinar as capacidades requeridas pela Força Terrestre, alguns
aspectos sobre o ambiente operacional devem ser levados em conta, dentre outros:
a) o caráter difuso das ameaças;
b) a dificuldade de caracterizar o oponente na população;
c) a prevalência dos enfrentamentos, de forma crescente, ocorrerem em
áreas humanizadas;[...]
h) a consciência de que forças militares, isoladamente, não solucionam os
conflitos armados;
i) o posicionamento da opinião pública (nacional e internacional) quanto ao
emprego da força; [...]
n) a visibilidade imposta pela mídia instantânea no ambiente operacional;[...]
p) a velocidade da evolução da situação; e
q) o ambiente interagências das operações. (BRASIL, 2017, p. 2-3)

Entende-se como ambiente operacional o conjunto de condições que afetam
o emprego dos meios e influem sobre as decisões dos comandantes, incluindo aí as
áreas físicas, os aspectos humanos e a dimensão informacional (BRASIL, 2014b, p.
2-2).
Dentre as três dimensões que envolvem o ambiente operacional – física,
humana e informacional – percebe-se que “tradicionalmente, o foco da análise do
ambiente operacional era concentrado na dimensão física, considerando a
preponderância dos fatores terreno e condições meteorológicas nas operações”
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(BRASIL, 2014b, p. 2-2).
Sem diminuir de importância, o aspecto físico passou a ser acompanhado da
influência das dimensões humana e informacional nas operações militares (BRASIL,
2014b, p. 2-2). A presença do pensamento humanizado e da guerra de informações,
dentre outras características, modificaram o campo de batalha, e as tropas devem
possuir a capacidade de serem empregadas nessa nova realidade (BRASIL, 2014c,
p. 4-5). Isso pode ser percebido ao verificar a influência exercida por diversos atores,
terrenos, leis e tecnologias sobre o campo de batalha e sobre as decisões dos
comandantes.
Entre as características desse ambiente operacional, pode-se salientar a
Dimensão Humana, o Combate em Áreas Humanizadas e o Caráter Difuso das
Ameaças (BRASIL, 2014c, p. 4-5) como intimamente ligadas a um tipo de campo de
batalha muito evidenciado nos conflitos recentes: o ambiente urbano.
De fato, cidades de médio e grande porte vivenciaram, neste século,
combates decisivos, como pôde ser observado no Afeganistão e no Iraque
(CARVALHO, 2012, p. 21). A doutrina norte-americana já entende que “o ambiente
urbano, consistindo de um terreno complexo, densa população e infraestruturas
integradas, é o ambiente operacional predominante no qual as forças do exército
operam atualmente” (EUA, 2016c, p. xi, tradução nossa).
Na verdade, reflexões sobre o campo de batalha urbano não são novas.
Pensadores de guerra chegaram a advertir que não seria ideal atacar as cidades, e
“este conselho vem sendo considerado pela doutrina militar até hoje” (EICKHOFF,
2006, p. 12). Depois dos combates em Mogadíscio em 1993, por exemplo, cogitouse dizer que o combate urbano deveria ser evitado ao máximo, desviando-se das
cidades durante as ações (RIGOTTI, 2007, p. 25). Gott (2006, p. 111) considera que
a guerra em ambiente urbano é algo fatal. Spencer (2017) revela que opositores ao
combate urbano dizem que preparar-se para esse tipo de combate é inútil, pois se
trata de uma missão impossível nas quais os exércitos não irão se empenhar.
Entretanto, combater no interior das localidades passou a ser definitivo na Era
do Conhecimento. Na II Guerra do Iraque, por exemplo, as tropas americanas
avançaram facilmente sobre o território, tendo à frente colunas blindadas e apoio de
fogo, desviando dos centros urbanos e chegando facilmente à capital. Entretanto, na
segunda fase do conflito, foram forçadas a combater nas cidades mais populosas
daquele país (SANTOS, 2006, p. 30).
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Observa-se que “as operações militares têm sido desenvolvidas, cada vez
mais, em áreas humanizadas ou no seu entorno” (BRASIL, 2014b, p. 2-1). Ainda no
final do século passado, Hahn II e Jezior (1999, p. 74, tradução nossa) já
determinavam que “se demógrafos e estrategistas políticos estão corretos, a
realidade é que muitas das operações militares, se não todas, nas próximas duas
décadas, serão conduzidas em ou nos arredores de áreas urbanas”. Para Andrade
(2004, p. 36), a escolha das localidades como objetivos militares pode ser
consequência de sua importância geográfica, política ou econômica. Pode-se
salientar então que os principais motivos que levam uma força a combater nas
cidades são:
- O ambiente urbano oferece vantagens defensivas.
- A área urbana abriga ameaças que podem atacar forças amigas em
qualquer lugar
- A população do ambiente urbano (sua fidelidade e apoio), infraestrutura,
capacidades, ou outros recursos tem valor estratégico e operacional
- A área urbana possui significante importância simbólica
- A localização geográfica da área urbana domina uma região ou via de
acesso (EUA, 2017, p. 1-2, tradução nossa)

Por esse motivo, os exércitos têm, cada vez mais, se preparado para esse
tipo de combate, já que, conforme os últimos conflitos, ele não pode ser evitado.
(EICKHOFF, 2006, p. 12). O controle das áreas urbanas é essencial para o sucesso
dos combates operacionais e estratégicos, e pela sua complexidade, as operações
urbanas requerem treinamento rigoroso e realista.
Hahn II e Jezior (1999, p. 77) destacam, ainda, as características que diferem
o combate urbano dos conflitos em terreno aberto: a infraestrutura física e a
população não combatente. No mesmo sentido, o manual EB70-MC-10.223 (2017,
p. 4-13) destaca:
as construções e a população conferem às operações de combate em área
edificada as seguintes características principais:
a) canalização do movimento;
b) dificuldade de prover apoio mútuo;
c) ações táticas descentralizadas e executadas por pequenas frações;
d) predomínio do combate aproximado;
e) dificuldade de localizar e identificar o inimigo;
f) preocupação com efeitos colaterais;
g) menor velocidade nas operações;
h) observação e campos de tiro reduzido;
i) maior necessidade de segurança em todas as direções;
j) importância do apoio da população; e
k) dificuldade de comando e controle. (BRASIL, 2017, p 4-13)
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O que determina essas características específicas é a interação, constante e
intensa, entre a população, as infraestruturas, o terreno e os meios de comunicação
(BRASIL, 2017, p 4-12). Essa mescla de fatores tornou o ambiente operacional
“congestionado e difuso” (BRASIL, 2014b, p. 2-1). Mesmo assim, “os comandantes
conduzem operações urbanas porque fornecem uma vantagem tática, política ou
econômica, ou porque não fazer isso ameaça a campanha maior” (EUA, 2017c, p. 22, tradução nossa).
Assim, é necessário estudar, em cada dimensão do ambiente operacional, as
características desse combate que o tornam tão dificultoso e, ao mesmo tempo, tão
necessário.

3.2.1 A dimensão humana do ambiente urbano

Para Spencer (2017), no ano de 2030, em torno de 60% da população
mundial estará vivendo em cidades. Na opinião de Eikchoff (2006, p. 12) esse
crescimento populacional urbano exponencial, entre outros aspectos, influenciou a
forma de emprego de tropas.
Gott (2006, p. 111, tradução nossa) entende que o combate em áreas
populosas apresenta “prospecto crescente para os futuros conflitos conforme a
tendência para a urbanização continua”. Na II Guerra do Iraque, por exemplo, foi
impossível pensar em vitória sem conquistar a capital iraquiana, que em 2002
abrigava uma população de 5 milhões de habitantes. O fato de investir contra uma
metrópole com tantos habitantes era um desafio extremamente difícil e complexo
(MESQUITA, 2008a, p. 15-17).
O crescimento populacional influi diretamente sobre as operações porque se
relaciona à letalidade das operações. O emprego indiscriminado dos meios militares
pode causar graves danos colaterais. Isso acontece porque “a presença da
população e de uma miríade de outros atores dificulta a identificação dos
contendores e aumenta a possibilidade de danos colaterais decorrentes das ações
militares” (BRASIL, 2014b, p. 2-1). Não apenas a quantidade de pessoas, mas a
densidade populacional é o que torna cada localidade com características únicas
(EUA, 2017c, p. 1-3).
Assim, é importante determinar, durante os estudos sobre o ambiente
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operacional, a presença de população civil que possa sofrer danos sob as ações das
forças em presença. Apesar do estudo do terreno determinar o aspecto físico da
área urbana, “talvez a variável da missão mais importante a ser considerada é a
população no interior das cidades e suas adjacências” (EUA, 2017c, p. 1-13,
tradução nossa).
Como se trata de um ambiente civilizado
a população civil certamente estará presente e afetará tanto às operações
urbanas inimigas quanto às amigas. Possivelmente, além dos habitantes,
existirão na área de operações os refugiados, os elementos dos órgãos
governamentais locais e das Organizações Não-Governamentais (ONG), e
a mídia internacional. (ANDRADE, 2004, p. 44)

Como a guerra passa a se desenvolver em áreas humanizadas, a
preservação de vidas humanas deve ser privilegiada (BRASIL, 2015e, prefácio). Por
esse motivo, atuar na Era do Conhecimento implica em ser capaz de engajar alvos
militares com letalidade seletiva, mitigando os efeitos colaterais, preservando a
população e as estruturas civis, alinhando-se com o Direito Internacional dos
Conflitos Armados (BRASIL, 2014c, p. 7-2). Dessa forma, “a superioridade e a alta
tecnologia têm seus efeitos reduzidos e são impostas restrições no emprego da
força para evitar danos colaterais na população civil” (RIGOTTI, 2007, p. 41).
Essa dificuldade pode aumentar ainda quando o próprio inimigo faz uso da
população civil para dificultar as ações da tropa aliada, como relata Andrade (2004,
p. 41):
A fumaça e o fogo, que ocorrem inevitavelmente em um combate urbano,
fazem com que a localização dos alvos seja muito mais difícil: cada tiro
pode atingir um civil, e cada projétil de morteiro destrói a casa de alguém.
Essa confusão aumenta ainda mais quando as forças defensoras se
aproveitam da existência de população civil.

James (2010, p. 9) destaca que o defensor mais fraco, no combate urbano,
utiliza a população civil para ocultar seus atacantes, que podem utilizar explosivos
improvisados (IED) e lança-rojões (RPG) ao passo que evitam ser atacados por
standoff weapons1.

1

Standoff weapon é um tipo de arma que pode ser disparada, causando os efeitos desejados, a uma
distância tamanha que seu operador ou sistema de lançamento não venha a sofrer ataques
inimigos.
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Civis estão ou são colocados próximos a alvos estratégicos e táticos,
servindo como "escudos humanos" por parte do inimigo e dificultando a
destruição ou interdição dos alvos. A baixa de civis também será usada pelo
inimigo como arma de propaganda junto à opinião publica mundial.
(ANDRADE, 2004, p. 55)

Além das restrições a causar baixas à própria população, os efeitos colaterais
sobre a própria infraestrutura da cidade devem ser considerados. As operações
alteram as características da localidade, causando destruição e inclusive dificultando
as operações (EUA, 2017c, p. 1-4).
A destruição pode ser causada por incêndios, perda de eletricidade,
inundações, mas principalmente, pelas operações militares. Bagdá foi exemplo
desse problema:
Por ser a capital do Iraque, Bagdá possuía uma boa infra-estrutura. Havia o
Aeroporto Sadam Hussein, a Estação Ferroviária Central, hospitais, a sede
administrativa do governo. Havia ainda estações de rádio e televisão,
estações elétricas e uma rede de transporte estruturada. Logicamente, após
campanha aérea houve muitos danos a essa infraestrutura, mesmo com a
política de redução de danos e o emprego maciço de armas inteligentes.
(MESQUITA, 2008a, p. 16)

Além dos danos colaterais em si, isso tudo aumenta a quantidade de
obstáculos, dificultando a manobra, faz alterar os campos de tiro e danificam
estruturas que podem se tornar verdadeiras armadilhas para a tropa ou para os civis
(EUA, 2017c, p. 1-4).
Controlar esse tipo de dano pode tornar-se dificultoso, dependendo do
desenrolar das operações, e no Iraque “mesmo utilizando munições inteligentes, os
norte-americanos causaram muitos danos às obras de arte em geral” (MESQUITA,
2008a, p. 16).
A destruição da infraestrutura, além de impactar diretamente sobre os
habitantes, terá influência também sobre as operações, já que muitas vezes a força
será responsabilizada e conduzida a realizar os reparos e manutenções
necessários. Isso é eminente, já que “os comandantes não podem destruir ou
danificar significativamente a infraestrutura de um centro urbano estrangeiro durante
as operações e esperar que a população permaneça amigável” (EUA, 2017c, p. 118, tradução nossa).
A pró-atividade no reparo e a manutenção da infraestrutura crítica “melhoram
as relações civis-militares, aceleram a transição de volta para as autoridades civis
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competentes e ajudam no cumprimento de uma missão bem-sucedida como um
todo” (EUA, 2017c, p. 1-18, tradução nossa). O apoio que a população pode
fornecer ficou explícito em Sadr City:
mesmo antes dos combates terem acabado, os EUA e as forças de
segurança iraquianas iniciaram um intensivo esforço de limpeza e
reconstrução, focado na área mais economicamente vibrante do Jamila
Market. A população ao sul do muro respondeu com um aumentado apoio
de inteligência e cooperação. (BOWERS, 2015, p.14, tradução nossa)

Outra influência da manutenção da infraestrutura é sobre o emprego da força.
Ao evitar danos às construções, fica dificultada a utilização do fogo indireto, por
exemplo, pois além de causar baixas civis, não suportadas pela opinião pública,
pode causar destruição, causar avarias materiais e gerar escombros, dificultando o
avanço da própria tropa e favorecendo os abrigos para o inimigo (ANDRADE, 2004,
p. 50).
De qualquer maneira, é necessário utilizar regras de engajamento2 em todos
os escalões para diminuir os danos e consequente hostilidade da população
(ANDRADE, 2004, p. 45). O emprego correto das regras de engajamento faz-se
necessário, pois quando “a sociedade aceita a solução pela via militar, espera-se
que o emprego da força seja seletivo, gradual, proporcional e de curta duração. O
excesso de força é dispendioso e, por isso, inaceitável” (BRASIL, 2014b, p. 2-6).
O emprego de tropas junto à população torna o ambiente ainda mais
complexo por potencializar a ameaça híbrida que surge no conflito atual:
Esse tipo de ameaça é a reunião dinâmica, ainda que diversa, de forças
regulares e irregulares, que buscam atingir efeitos que lhes beneficiem
mutuamente. Esse tipo de ameaça pode incluir células terroristas e/ou
criminosos, em alguns casos. (BRASIL, 2014c, p. 7-5)

A diferença entre forças regulares e irregulares é que aquelas são regidas por
leis internacionais, enquanto estas não se sujeitam a tais normas, agindo sem
restrição de violência ou tipo de alvo. A preocupação em relação a essas ameaças
irregulares é potencializada ainda mais, conforme se observa:
2

Regras de engajamento – normas de conduta que orientam cada militar ou fração sobre a atitude a
ser tomada perante as situações que podem surgir. Com isso, regras de engajamento mais
permissivas oferecerão mais liberdade nas ações individuais e dos menores escalões, por exemplo,
enquanto regras mais restritivas propiciarão melhor controle da situação pelos escalões mais altos
e, normalmente, menor possibilidade de danos colaterais.
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Tais ameaças podem envolver atores estatais, dotados de capacidades e
conceitos operativos outrora exclusivos de Estados. As ameaças híbridas
podem explorar vulnerabilidades de toda ordem, em uma variedade de
situações que lhes tragam benefício. (BRASIL, 2014c, p. 7-5)

A ameaça híbrida dificulta a identificação dos atores no conflito, podendo ser
formada por “grupos transnacionais e/ou insurgentes, com ou sem apoio político e
material de outros atores globais”, fazendo aumentar o caráter difuso das ameaças.
Isso formou “um ambiente de incertezas, [onde] tem sido mais difícil a identificação
do inimigo dominante, estatal ou não, regular ou irregular” (BRASIL, 2014b, p. 2-1).
A par dessa dificuldade de identificar o inimigo, o fator humano relacionado às
próprias tropas também deve ser considerado. O aspecto psicológico causado pelo
combate urbano é fator que dificulta o emprego de tropas, pelo aumento da
visibilidade das próprias baixas. Ao tratar sobre as vítimas das tropas dos Estados
Unidos, por exemplo, James (2010, p. 9, tradução nossa) considera que “baixas
continuarão a ser uma vulnerabilidade dos EUA que as forças inimigas
continuamente procuram explorar. As vítimas afetam a moral das forças dos EUA,
bem como a vontade do povo americano e dos líderes políticos”.
A problemática das baixas entre nossas tropas aumenta na medida em que
esse tipo de combate apresenta grande número de vítimas. Essas vítimas ocorrem
não só por fogo direto inimigo, pelo combate cerrado, mas também por estilhaços de
vidros, quedas de escombros, ricochetes, quedas de soldados de locais elevados,
entre outros. Além disso, cresce a dificuldade de evacuação de feridos e aumenta o
risco de fratricídio, o que eleva o nível de estresse (ANDRADE, 2004, p. 44).
Tratando sobre a perda de vidas nas próprias tropas, a DMT entende:
como reflexos da importância da Dimensão Humana, torna-se necessário
adotar soluções que priorizem a redução do custo em vidas humanas, a
proteção do homem e a preservação do bem estar físico e mental – como,
por exemplo, equipamentos de proteção individual, plataformas blindadas e
sistemas de proteção ativa e passiva (BRASIL, 2014c, p. 7-2).

A contradição sobre diminuir os danos colaterais e as baixas civis, e ao
mesmo tempo resguardar as próprias tropas e aumentar o apoio da opinião pública
pode ser observada no trecho a seguir:
a vontade dos povos autóctones continuará a ser um fator primário na
conquista de pequenas guerras. Para vencer a vontade de uma população
estrangeira, as tropas dos EUA viverão entre as pessoas em bases
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pequenas e austeras e postos avançados de combate, o que os colocará
em contato com as pessoas, ao mesmo tempo que as exporão a um maior
risco de ataque inimigo. O inimigo fará todas as tentativas de destruir esses
postos em um esforço para colocar a notícia dramática na mídia global. Isso
aconteceu no Afeganistão recentemente quando o Talibã tentou superar um
posto avançado na província de Helmand. Várias vítimas foram feitas antes
que os talibãs fossem finalmente derrotados. O Talibã tentou um ataque
semelhante em uma grande base dos Estados Unidos em Khost apenas um
mês depois. Se o inimigo destruir o suficiente desses postos avançados, a
vontade da população dos EUA pode forçar a retirada das forças dos EUA
de entre os habitantes, eliminando a proximidade vital dentro da população
local e proporcionando uma vitória para o inimigo. (JAMES, 2010, p. 10,
tradução nossa)

Assim, ao ocorrer prioritariamente em terreno humanizado, “destaca-se a
importância do estudo dedicado às considerações civis, durante o planejamento e a
condução das operações” (BRASIL, 2017, p 4-12).
O tamanho e a localização da comunidade civil devem ser considerados, para
entender de que forma a sociedade presente na localidade irá afetar o combate. A
proximidade dos civis junto aos pontos decisivos de uma operação, por exemplo,
deve ser estudada para minimizar o risco para esses cidadãos. Por outro lado, devese ponderar não só os riscos para os civis, mas os óbices que eles mesmos possam
causar para as operações (por exemplo, sua influência nas linhas de comunicação)
(EUA, 2017c, 1-13).
Além disso, o padrão de vida e os movimentos populacionais também devem
ser considerados. O tráfego de pedestres varia de acordo com a hora do dia ou com
eventos cívicos ou religiosos, e isso deve ser entendido no estudo das
considerações civis (EUA, 2017c, p. 1-13).
Por tudo isso, pode-se dizer que o ambiente urbano pode ser definido como
uma tríade entre o terreno físico, a população (tamanho e densidade) e a
infraestrutura que dá suporte ao conjunto. A relação entre cada um desses
elementos é que torna cada localidade única, sendo sua integração o “aspecto
chave da inerente complexidade das operações urbanas” (EUA, 2017c, p. 1-2,
tradução nossa).

3.2.2 A dimensão física do ambiente urbano

Além do envolvimento da população e da opinião pública nos combates em
localidade, as características peculiares desse ambiente são fatores primordiais a
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serem considerados para o planejamento das operações.
Entender completamente o terreno urbano torna-se difícil pela sua natureza
multidimensional, na medida em que suas estruturas têm variados padrões, formas e
tamanhos, dificultando uma padronização da área. Cada ambiente urbano possui
características próprias (EUA, 2017c, p. 1-4). Mesmo dentro de uma única
localidade, podem existir características diferentes, conforme a divisão de suas
áreas funcionais (EUA, 2017c, p. 1-9), conforme FIGURA 3.

FIGURA 3 – Áreas funcionais urbanas.
Fonte: EUA (2017c, p. 1-9).

Andrade (2004, p. 31) ressalta que as cidades apresentam um terreno
complexo e tridimensional, envolvendo campos de observação e tiro limitados,
pequenos espaços para manobra e inúmeras cobertas e abrigos.
Ao diminuir a eficácia dos meios com alta tecnologia agregada, essas
características possibilitam ao elemento mais fraco no combate utilizar as
condicionantes impostas para diminuir sua desvantagem (BRASIL, 2017, p. 3-3).
Isso faz com que combater nas cidades apresente maior vantagem do que empregar
meios escassos contra oponentes mais desenvolvidos em combate convencional
(Gott, 2006, p. 111).
Andrade (2004, p. 40) explica as vantagens que pode ter o inimigo mais fraco:
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o uso de túneis, bueiros, sótãos, porões e lajes de grandes edificações
conferem a este tipo de espaço uma característica tridimensional fazendo
com que as tropas não se preocupem somente com o inimigo que se
encontra à sua frente, mas também com aquele que está ao seu redor ou
em partes mais elevadas. Além do mais, os soldados atacantes precisam
manter um nível especialmente elevado de alerta: os caçadores e outros
inimigos podem atacá-los não só pela frente, pelas costas e pelas laterais,
mas são também capazes de se ocultar nos andares superiores ou telhados
de edifícios ocupados por civis, ou mesmo em esgotos subterrâneos.
(ANDRADE, 2004, p. 40)

Em Bagdá, por exemplo, durante a II Guerra do Iraque, as características da
cidade possibilitavam a formação de um sistema defensivo eficiente, com o defensor
utilizando os principais edifícios para observação pelo alto, e a infraestrutura para
apoiar as operações (MESQUITA, 2008a, p. 17).
Como as operações ofensivas exigem movimentos táticos com grande
rapidez, a passagem por esses pontos vulneráveis expõe os sistemas de combate
ao fogo direto de inimigos escondidos ao longo da localidade. Essa vulnerabilidade
somente poderia ser suplantada com o aumento da capacidade de sobrevivência no
combate corpo a corpo (JAMES, 2010, p. 11), o que não é simples de ser obtido.
A presença constante de obstáculos também influi sobremaneira no
desencadear das operações. Esses obstáculos, como edifícios, escombros, entulhos
e a própria largura das ruas, canalizam o movimento e limitam o espaço para
manobra no interior da localidade, dificultando o movimento de viaturas (ANDRADE,
2004, p. 44).
Os escombros gerados pelos danos do combate podem impedir o movimento
de tropas e facilitar a construção de posições defensivas. (MESQUITA, 2008a, p.
17). Nesse caso, a redução dos danos colaterais pode facilitar o movimento dos
veículos nas ruas (MESQUITA, 2008a, p. 22).
Esses mesmos obstáculos fazem com que os campos de observação e tiro
sejam extremamente restritos (ANDRADE, 2004, p. 45), tanto para os fogos diretos
quanto para os fogos indiretos. As altas construções podem interromper a trajetória
das granadas de artilharia e morteiro que, além de impedir a eficiência dos tiros, se
contrapõem à política de redução de danos. (MESQUITA, 2008a, p. 17)
Características de construção da cidade também podem constituir obstáculos.
Pontes, viadutos e nós rodoviários, além das próprias edificações, podem dificultar o
apoio mútuo entre as frações. Com isso, cresce de importância o controle dessas
segmentações da localidade (MESQUITA, 2008a, p. 16).
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Alguns desses obstáculos podem ainda dificultar o comando e controle das
ações no interior da cidade, devido à necessidade de uso descentralizado das
pequenas unidades e à dificuldade de estabelecer contato rádio, em decorrência das
estruturas tridimensionais urbanas (ANDRADE, 2004, p. 31).
Quanto à utilização das comunicações pela tropa, diversos tipos de
obstáculos dificultam os contatos, mesmo entre elementos da mesma fração. As
estruturas elevadas e as linhas elétricas dificultam a comunicação rádio, cujas ondas
não são capazes de atravessar os edifícios. Os sinais visuais podem não ser
eficazes devido à disposição de construções e muros, e os sinais verbais podem
revelar a posição para o inimigo devido à proximidade do combate. Ao mesmo
tempo, mensageiros são extremamente suscetíveis ao fogo inimigo, e o meio fio à
queda de escombros, movimento de viaturas e explosões. (ANDRADE, 2004, p. 44).
Outro grande diferencial do estudo do terreno ao atuar em uma área edificada
é a compreensão das vias de acesso. Além das ruas e das vias aéreas, comuns ao
se examinar o terreno aberto, podem existir vias de acesso por dentro dos edifícios,
por cima das construções e subterrâneas. (ANDRADE, 2004, p. 31). Além dessas
vias “incomuns”, há de se considerar a mobilidade aérea e marítima em muitos
casos (EUA, 2017c, p. 1-5). Isso ficou muito bem mostrado em Bagdá, conforme
descrição de Mesquita (2008a. p. 17):
a existência de túneis diversos, como os de esgoto, facilitava a progressão,
aumentando a mobilidade tática dos iraquianos, principalmente dos
fedayins. Entretanto não houve uma preparação minuciosa da cidade, com
a construção de túneis de interligação entre as diversas posições
defensivas e dessa forma essa vantagem não pode ser explorada na
plenitude. (MESQUITA, 2008a, p. 17)

Quanto aos acidentes capitais, deve-se ter em mente que, em nível político ou
estratégico, as próprias áreas edificadas são acidentes capitais, pois facilitam o
controle das vias de transporte viárias e fluviais, assim como da passagem sobre
rios obstáculos. Isso acontece principalmente pela presença de portos e aeroportos
e de áreas industriais e tecnológicas (BRASIL, 2017, p 4-12).
Além do controle populacional, a evolução tecnológica, que demanda logística
própria, estabelecida com o controle das cidades, também influencia as operações.
Ainda, torna-se difícil a concentração de tropas e meios em campo aberto. Isso tudo
contribui para que o controle dos centros urbanos seja determinante ao sucesso das
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operações (FAGUNDES, 2008, p. 27).
As cidades concentram também meios de transporte, de saúde, de
comunicações e de armazenagem, tornando o controle das cidades extremamente
necessário. Deixar as localidades de lado pode favorecer o inimigo, ao possibilitarlhe uma infinidade de recursos (ANDRADE, 2004, p. 54). Com isso, pode-se dizer
que “o controle de grandes áreas urbanas será crítico para a consecução dos
objetivos táticos, operacionais e estratégicos nos futuros conflitos” (HAHN II E
JEZIOR, 1999, tradução nossa).
No nível tático, crescem de importância os objetivos no interior da localidade.
Deve-se levar em conta que no interior da localidade “as infraestruturas críticas
(água, energia elétrica, saúde, combustíveis, alimentação, comunicações, dentre
outras) são objetivos importantes” (BRASIL, 2017, p 4-13). Áreas amplas, que
possibilitam melhores campos de tiro e favorecem o desdobramento de forças,
também passaram a ser designadas como objetivos (ZUCCHINO, 2004, p 74). Além
disso, aeroportos e pistas de pouso podem facilitar os transportes e a logística. De
qualquer maneira, deve-se evitar utilizar escolas, templos e hospitais como alvos
(ANDRADE, 2004, p. 50).
Como normalmente não será possível controlar toda a área urbana, por suas
dimensões, deve-se isolar prioritariamente esses pontos críticos, por meio da
utilização de fogos diretos e indiretos, fumígenos e manobra, estabelecendo pontos
fortes e limpando os edifícios mais importantes (ANDRADE, 2004, p. 45). O manual
americano ATP 3-06 Urban Operations (EUA, 2017c, p. 1-17, tradução nossa)
descreve com precisão a necessidade da tomada dos pontos críticos:
Durante as operações de combate urbano, destruir, controlar ou proteger
partes vitais da infraestrutura é necessário para moldar as operações,
isolando as ameaças de fontes de suporte em potencial ou retendo as
fontes de suporte para uso da tropa amiga. Uma força de ameaça que
opera em uma área urbana depende da água da área, da eletricidade e das
fontes de combustível para suportar as forças. Isso é especialmente
verdade quando suas bases ou instalações estão fisicamente localizadas
dentro ou perto da área. Isolando isso, a ameaça dessas fontes requer
eletricidade e transporte de água e combustível de fora da área urbana.
Para o transporte de suprimentos, a ameaça depende de estradas,
aeródromos, mares ou linhas de rios e linhas ferroviárias. Controlar esses
nós críticos de transporte evita que a ameaça seja reabastecida. Controlar
as principais instalações de rádio, televisão, internet e jornais isola a
ameaça da população urbana (outra fonte potencial de apoio).

Ainda sobre o terreno das áreas edificadas, é interessante notar que as
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cidades não apresentam fisionomia igual, e nem mesmo parecida, podendo
apresentar basicamente três padrões básicos de traçado: o radial, em grade ou
irregular, ou suas combinações (EUA, 2017c, p. 1-8), conforme FIGURA 4.

FIGURA 4 – Configuração das localidades.
Fonte: EUA (2017c, p. 1-8).
As especificidades do combate urbano, ao conjugar o terreno e o aspecto
humano, levam o General Krulak (apud HAHN e JEZIOR, 1999, p. 75) a tratar o
combate urbano como "uma guerra travada no perímetro de três quadras”.
Segundo a sua descrição do espaço de combate urbano, estaremos
providenciando assistência humanitária em uma parte da cidade,
conduzindo operações de manutenção da paz em outra, e travando uma
batalha de média intensidade, altamente letal, em uma terceira (HAHN e
JEZIOR, 1999, p. 75, tradução nossa)

Dessa maneira, considerando as questões humanitárias e a influência da
mídia no cenário operacional, a Força Terrestre deve “realizar suas ações com
relativa proteção blindada e acurada precisão. Devem dispor de capacidades
específicas, ser dotadas de meios com alta tecnologia agregada, de armas de
letalidade seletiva [...]” (BRASIL, 2017, p. 2-3).

3.2.3 A dimensão informacional do ambiente urbano

Além dos aspectos físico e humano, o ambiente operacional contemporâneo
também se caracteriza pela importância do domínio da informação. Ela cresce de
importância na medida em que permite aos comandantes manter sua consciência
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situacional, levantar informações relevantes e decidir com propriedade, mais
rapidamente que seu inimigo (EUA, 2011, p. 1-21).
Com isso, a capacidade de possuir mais informações que o inimigo é
primordial.
A superioridade de informações é traduzida por uma vantagem operativa
derivada da habilidade de coletar, processar, disseminar, explorar e
proteger um fluxo ininterrupto de informações aos comandantes em todos
os níveis, ao mesmo tempo em que se busca tirar proveito das informações
do oponente e/ou negar-lhe essas habilidades. (BRASIL, 2014c, p. 7-2).

Por meio dessa superioridade, o comandante poderá obter o domínio da
dimensão informacional do combate, ou seja, será capaz de agir com a informação,
coletando e processando as que lhe forem úteis e disseminando as que lhe
convierem (BRASIL, 2014c, parte II).
Ao se pensar em adquirir e processar informações para decidir, sabe-se que o
assunto terá afinidade direta com a função de combate inteligência. Ora, essa é a
função de combate que naturalmente propicia aos decisores “compreender como
agem as forças presentes, o terreno onde provavelmente irão conduzir as operações
e os efeitos que as condições meteorológicas e outros fatores exercerão sobre elas”
(BRASIL, 2015e, p. 1-1).
No caso peculiar do combate urbano, o estudo de inteligência é complexo e
detalhado (EUA, 2011, p. xxvi), conforme ressalta Andrade (2004, p. 46):
várias derrotas nos últimos combates em áreas urbanas foram ocasionadas
devido à ausência de informações sobre o inimigo e sobre a localidade a ser
atacada. Há sempre a necessidade de informações claras e objetivas para
que se obtenha sucesso no combate. A análise de inteligência tem que ser
específica para o ambiente e extremamente detalhada sobre a localidade.

Dessa forma, para operar com sucesso, é necessário explorar os dados sobre
o inimigo, principalmente antes do desenrolar das operações, utilizando diversos
tipos de sensores e meios para obtenção das informações sobre o oponente
(ANDRADE, 2004, p. 46). No combate urbano essa necessidade é antecipada, visto
que as capacidades de reconhecimento, assim como da utilização de sensores, é
prejudicada. Cresce de importância a inteligência de fontes humanas, incluindo
informações obtidas junto a civis locais. (EUA, 2011, p. xxvi)
Com o início das operações, obter essas informações torna-se mais
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complicado, porém são importantes em tempo real para antecipar-se às ações. A
respeito disso, “os esforços devem ser dirigidos para a obtenção de detalhes do
dispositivo inimigo e dos obstáculos na localidade, pois esses fatores nortearão o
emprego de nossas forças” (ANDRADE, 2004, p. 46).
Cabe salientar que as redes de comando e controle, responsáveis por
gerenciar o conhecimento e as informações, possibilitando sua utilização, também
serão afetadas. O volume aumentado de informações, a dificuldade de troca de
dados e a dinâmica de apoio à decisão dificultam o estabelecimento do comando e
controle (EUA, 2011, p. xxvi). Cuidados devem ser tomados para as informações
não extrapolarem a capacidade de processamento do comando e dos canais de
informação (EUA, 2011, p. 1-21).
O estudo de inteligência no combate urbano difere do seu emprego
convencional no foco de seu trabalho, principalmente pela análise detalhada a ser
realizada sobre o terreno urbano, desde a configuração e dimensões da localidade,
o material de construção das estruturas e a organização das infraestruturas, afora as
características naturais do terreno, da população e a situação do inimigo (EUA,
2011, p. 1-10).
A análise do terreno será realizada para interpretar os efeitos das
características naturais e artificiais da área, assim como a influência das condições
meteorológicas sobre ela. O nível de detalhamento desse estudo dependerá da
própria missão (EUA, 2011, p. 1-10). O emprego desse estudo influi diretamente no
emprego da tropa, como se pode observar na descrição:
No momento em que o 5º Exército Norte-Americano entrou no coração de
Bagdá em 5 de abril, todos os principais sistemas da cidade haviam sido
analisados, estudados e foram definidos objetivos. Cada edifício e seção da
cidade havia sido mapeado e numerado. Todos os que atuaram na cidade e
ao redor da cidade, no solo ou no ar, usaram os gráficos e os dados
comuns para levantamento de alvos, maximizando assim a letalidade
enquanto era minimizado o dano colateral e o fratricídio. O que começou
como um conceito interno de planejamento do 5º Exército para a guerra
urbana permeou entre os campos conjuntos, de coalizão e interagências
para tornar a força total mais eficiente e letal. (FONTENOT, DEGEN e
TOHN, 2004, p. 335, tradução nossa)

Quanto ao estudo do inimigo, deve-se entender que “nem todo inimigo é
militar por natureza”. Indivíduos isolados ou grupos entremeados à população
podem ser inimigos, adversários, neutros ou mesmo apoiar as ações da força. Como
esses elementos se misturam, não é fácil distingui-los. A identificação das
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capacidades das forças oponentes e de suas atividades é importante, visto o grande
número de “subpopulações” na área urbana (EUA, 2011, p. 1-11). Gott (2006, p. 98,
tradução nossa) relata a importância do estudo do inimigo em Faluja:
Ao longo dos meses anteriores, os esforços de inteligência reuniram uma
grande quantidade de informações sobre as forças insurgentes em Faluja.
Usando todos os ativos concebíveis, incluindo forças especiais, inteligência
humana, veículos aéreos não tripulados (UAVs) e satélites, uma imagem
clara da situação tornou-se conhecida. Casas-forte, caches de armas e as
rotinas de líderes-chave foram identificadas, bem como um número
aproximado de insurgentes ativos na cidade. Esta informação, mapas
detalhados e imagens aéreas foram disseminadas para os comandantes até
os menores escalões. Os comandantes e as tropas em todos os níveis se
sentiam confiantes de que sabiam onde estava o inimigo e podiam planejar
sua operação em detalhes. Durante a operação, esses ativos de inteligência
mudaram rapidamente para a aquisição de alvos e foram fundamentais para
conduzir fogos de apoio efetivos sobre o alvo.

O estudo do inimigo terá influência direta na organização para o combate da
própria força, muitas vezes até mais que o terreno. Mesquita (2008a, p. 24) explica
que em Bagdá “não foi feita nenhuma consideração a respeito da proporção entre
quantidade de quarteirões a serem conquistados e pelotões disponíveis, mas sim,
qual o valor do inimigo, suas características possibilidades e limitações”, e isso
permitiu, nesse caso, determinar o valor e a natureza da tropa que seria empregada
na localidade.
Além disso, é de extrema importância determinar a interferência da população
e como apoiá-la. O foco principal dos esforços de inteligência será sobre as
considerações civis, que se juntarão às considerações sobre o ambiente para que se
possa entender corretamente a área. Nessa avaliação, faz-se imperativo analisar a
influência dos atos das forças amigas e inimigas sobre o ambiente urbano, desde as
consequências esperadas até as não esperadas. (EUA, 2011, p. 1-10).
A apreciação correta das considerações civis vai impactar em “vários
aspectos das operações, como a seleção de objetivos, local, movimentos e controle
das forças, uso do armamento e medidas de proteção” (EUA, 2011, p. 1-10,
tradução nossa). Por esse motivo, “a atitude e a influência da população nas
operações devem ser analisadas profundamente” (ANDRADE, 2004, p. 46).
Cabe salientar que esse estudo também é função da missão, já que o contato
com a população poderá ser menor ou maior conforme o tipo de operação. Sabendo
disso, deve-se buscar minimizar a interferência dos civis nas operações, talvez até
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evacuando-os do local do combate, concentrando-os em um único local ou
realocando-os para instalações temporárias. Deve-se ainda respeitar as obrigações
legais e morais no trato com os civis (EUA, 2017c, p. 1-17).
Como o aumento da facilidade de circulação da informação, aumenta o
potencial da população civil em tomar parte de um dos lados do conflito. Isso deve
ser considerado, executando ações para influenciar os indivíduos a externarem um
comportamento desejado e tornando o ambiente favorável (EUA, 2017c, p. 1-3).
Com isso, fica mais fácil entender que o suporte da população às operações,
ou sua falta, pode ser determinante para os resultados do conflito. Por mais que o
apoio popular às operações seja desejado, isso pode significar um alto custo, em
nível estratégico, inclusive demandando ações humanitárias e de segurança. A
despeito de um comportamento neutro ser mais fácil de ser conquistado, e preferível
ao comportamento hostil, a população neutra não fornece informações e apoio às
tropas operativas (EUA, 2017c, p. 1-17).
Nos conflitos em Bagdá, ocorridos em 2003, pode-se observar a importância
desse fator:
o Exército dos EUA identificou que era importante se entender o
componente humano, a sociedade iraquiana, de modo a atuar em suas
fraquezas para que a ação militar fosse um sucesso. Uma dessas
vulnerabilidades era o fato de que nem todos apoiavam Sadam Hussein e
dessa forma contribuíram para a ofensiva da coalizão. Poucos foram
aqueles que apoiaram os soldados iraquianos e muitos informaram sobre
locais de homizio das forças e lideranças. (MESQUITA, 2008a, p. 22)

Percebe-se claramente nesse relato a importância de outros atores, além da
tropa amiga e inimiga, que participam de forma mais ou menos ativa do conflito, com
destaque para “a mídia, os civis não combatentes, os grupos e organizações
presentes em áreas conflagradas, o público de massa – nacional e internacional – e
os dirigentes e líderes em todos os níveis” (BRASIL, 2014b, p. 2-2).
A presença e a atitude da população, e seu relacionamento com a mídia,
podem afetar a condução dos combates, e o entendimento desses fatores sociais é
crítico para o sucesso da operação (EUA, 2017c, p. 1-13).
Como consequência dessa necessidade de angariar o apreço e moldar a
vontade da população, a força deve ter em mente:
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toda ação, atividade, tarefa e/ou operação militar terrestre pode ser
potencialmente “capturada” em imagens digitais, as quais, em alguns
casos, podem ser manipuladas por atores com interesses contrários, cada
qual buscando controlar a “narrativa”. A visibilidade imposta pelas mídias
sociais e tradicionais torna-se, portanto, uma consideração fundamental
para o emprego de elementos da F Ter. (BRASIL, 2014b, p. 2-7)

Da mesma forma, a presença da mídia leva os combatentes a realizar ações
sabendo
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principalmente da internet, faz crescer o papel dos meios de comunicação,
modificando o campo de batalha. Não só a população diretamente envolvida com o
conflito, mas também o público nacional tomará ciência das ações que estão sendo
realizadas no campo de batalha. (JAMES, 2010, p. 9)
A mídia tem muito mais acesso ao combate no ambiente urbano que em
outros ambientes, sendo um componente central na infraestrutura de informações e
preocupação constante nos planejamentos operacionais (EUA, 2017c, p. 1-22),
porque o permanente acompanhamento da imprensa diminui a liberdade de ação
das forças em conflito (RIGOTTI, 2007, p.41),
O acompanhamento midiático deve ser levado em conta juntamente com a
valorização das questões humanitárias, principalmente porque a opinião pública está
menos propensa a aceitar os conflitos armados (BRASIL, 2017, p. 2-3). De certa
forma, a opinião pública assume protagonismo na solução de conflitos. (BRASIL,
2014b, p. 2-1).
Não só as questões humanitárias serão colocadas em pauta, mas também
questões de legitimidade, que serão a soma dos fundamentos legais, que darão
sustentação ao conflito, e dos fundamentos morais, para que as ações militares
sejam aceitas pelo público observador. (BRASIL, 2014b, p. 2-1). Quanto às questões
morais, o exemplo de Bagdá fez observar que a “relativa afeição [entre a população
e a tropa norte-americana] também foi fruto da preocupação com a redução de
danos durante o início dos combates e do bombardeio da capital” (MESQUITA,
2008a, p. 22).
Deverão ser então conduzidas ações para informar e influenciar grupos e
indivíduos, por meio de ações de Comunicação Social, Operações de Apoio à
Informação, Guerra Eletrônica, Guerra Cibernética, dentre outras, tudo com o
objetivo de obter a superioridade de informações (BRASIL, 2014c, p. 7-3).
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Os comandantes devem repensar os planejamentos e as ações para evitar
danos colaterais e evitar as baixas civis, assim como considerar a importância da
mídia e da atitude das tropas perante os cidadãos (RIGOTTI, 2007, p. 105). A
narrativa dominante, ou seja, a “percepção estabelecida como válida nas mentes de
um ou mais públicos-alvo”, deve ser encarada como ponto decisivo nas operações.
Essa narrativa é determinada pela comunicação com a sociedade nacional e global,
tornando a opinião pública um dos centros de gravidade de qualquer operação
(BRASIL, 2014b, p. 2-6).
Em equivalência, o inimigo também será conhecedor dessas possibilidades,
buscando obter vantagens na dimensão informacional. O emprego de cenas de
guerra e emprego de armamento consistirá em uma arma para atacar um centro de
gravidade da força amiga, a aprovação de seu próprio povo (JAMES, 2010, p. 9). O
manual norte-americano ATP 3-06 (EUA, 2017c, p. 1-22, tradução nossa) apresenta
com excelência o modo como o inimigo pode utilizar a informação a seu favor:
O inimigo realiza operações de propaganda e desinformação para moldar a
percepção e a opinião pública local e internacional contra os Estados
Unidos, a nação anfitriã ou as forças da coalizão. O inimigo mina os
esforços de estabilização em curso, marginalizando os sucessos,
explorando casos de erros da força amiga e fabrica ou exagera falhas
culturais das forças amigas. As organizações inimigas tentam manipular as
mídias sociais e as notícias locais, regionais e mundiais para alcançar seus
fins e angariar novos recrutas para sua causa. Por exemplo, os telefones
celulares podem ativar dispositivos explosivos improvisados, tendo seus
resultados captados em câmeras digitais, transmitidos por telefones via
satélite e postados em salas de bate-papo na internet para um público
mundial. Além disso, o inimigo que opera dentro do terreno urbano usa
táticas que aumentam o potencial de vítimas civis e danos colaterais para
minar a determinação dos Estados Unidos e da população local.

Com isso, essa dimensão tornou-se “um campo de batalha virtual”, sendo
mais uma ameaça ao emprego da Força Terrestre, ou “um elemento multiplicador do
poder de combate, quando aproveitada de maneira eficaz” (BRASIL, 2014b, p. 2-7).
A vitória muitas vezes não corresponde apenas ao plano militar, mas também ao
plano político, devendo ser consideradas as implicações da opinião pública.
“Durante o planejamento do emprego da Força devem ser analisadas as
consequências e repercussões da manobra a executar perante a opinião pública
local, nacional e internacional” (BRASIL, 2009, p 4-8).
Em consequência, até nos menores escalões a força deve saber que, em
suas ações, muitas das suas atividades estarão sendo observadas, e devem tomar
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atitudes para lidar com essa realidade. “O seu desafio é balancear a transparência
com operações de segurança” (EUA, 2017c, p. 1-22, tradução nossa).
Percebe-se, com as necessidades elencadas, que o combate urbano exige
um nível mais alto de detalhes durante o estudo de inteligência, com um estudo
pormenorizado da população, do terreno e da infraestrutura (EUA, 2011, p. 1-10). “A
capacidade do comandante [...] de ver fisicamente a área de operações, a sua
interação com o componente humano, com o meio ambiente e sua flexibilidade
intelectual diante da mudança, tudo impacta nas operações urbanas” (EUA, 2011, p.
xxvi, tradução nossa).
A leitura de Andrade (2004, p. 33) permite entender alguns dos aspectos
relacionados ao emprego de tropas nesse cenário:
O dimensionamento do campo de batalha também será afetado durante o
combate pela movimentação das tropas amigas, das tropas inimigas e dos
civis, como também pelas condições meteorológicas. Os Cmt poderão
reagir face essas mudanças através do deslocamento oportuno de suas
frações, elementos de apoio de fogo e reserva, sincronizando sempre todas
as ações. Evacuação de feridos, ressuprimento, prisioneiros de guerra, civis
não combatentes, regras de engajamento, obscurecimento do campo de
batalha, guerra eletrônica, movimento de veículos também influenciarão o
campo de batalha urbano.

3.3 O EMPREGO DE BLINDADOS

É nesse ambiente complexo e difuso do combate urbano que se discute o
emprego dos carros de combate – se é necessário e se é possível empregá-lo perante todas as dificuldades que se impõem. Para tal, é importante levarmos em
consideração algumas de suas características, sabendo:
como força potente e altamente móvel, [as brigadas blindadas] são as GU
da F Ter mais aptas ao emprego no extremo do espectro dos conflitos,
como o elemento de decisão do combate terrestre. Sua missão é cerrar
sobre o inimigo, a fim de destruí-lo ou neutralizá-lo, utilizando o fogo, a
manobra, a ação de choque e proteção blindada. São aptas para as ações
ofensivas altamente móveis e com grande profundidade. (BRASIL, 2014c, p.
6-6)

Entretanto, no caso específico do combate urbano, Reese (apud GOTT, 2006,
p. iii, tradução nossa) acredita que “poucas lições são tão prevalentes na história
militar quanto o fato de carros de combate não funcionarem bem nas cidades. A
noção de deliberadamente empregar carros de combate no combate urbano é uma
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anátema para a maioria.”
De fato, são diversas as desvantagens do emprego dos blindados no
ambiente urbano. Algumas das características que limitam o uso em áreas
confinadas, como em cidades, são a disposição do armamento, não preparado para
um combate 360º, o canhão longo demais para girar nas ruelas estreitas,
periscópios que restringem a aquisição de alvos, blindagem diminuída nos flancos,
topo, retaguarda e assoalho, entre outros (GOTT, 2006, p. 111).
Andrade (2004, p. 49) cita ainda outras desvantagens, como o ângulo de
elevação de seus canhões limitado, por terem sido projetados para atacarem CC à
distância e não para acertar alvos no segundo andar de um prédio, em ângulos
maiores. Destaca ainda sua visibilidade restrita, que os torna vulneráveis a ataques
de cima dos prédios.
No mesmo sentido, Eshel (2005, p. 25) descreve as mesmas limitações
citadas anteriormente e, adicionalmente, ressalta dificuldades para emprego do
armamento principal do CC:
[o seu longo canhão] restringe a passagem em ruas estreitas, tornando
praticamente impossível engajar os alvos na sua retaguarda, uma vez que o
cano está apontado para a frente. Esses pontos cegos são as áreas mais
perigosas dos carros de combate. Quanto às munições, as munições flecha
(APFSDS) e as antitanque explosivas anticarro (HEAT) são quase inúteis
contra alvos de curto alcance em terrenos urbanos. Assim, um novo
remuniciamento antes da missão seria necessário, se o carro de combate
não fosse empregado em terreno aberto (ESHEL, 2005, p. 25, tradução
nossa)

Torna-se assim extremamente complicado operar nesse ambiente hostil, em
que “ameaças altamente letais estão por todos os lados, e são especialmente
perigosas para as áreas vulneráveis [dos blindados]” (ESHEL, 2005, p. 25, tradução
nossa). Talvez por essas características, na Segunda Guerra do Líbano e nos
combates em Grozny foi destruída uma grande quantidade de blindados da força
atacante (PIRES, 2008, p. 21).
Apesar de todos esses contratempos, “os exércitos empregam blindados nas
cidades ao longo dos anos porque, apesar das suas deficiências potenciais, o carro
de combate é o sistema mais eficaz para engajar o alvo com munições pesadas de
precisão” (GOTT, 2006, p. 111, tradução nossa).
Nesse sentido, Gott (2006, p. 111) afirma que mesmo o combate em Grozny
pode ser considerado um sucesso tático, apesar de a operação ter falhado em
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reduzir as resistências. Pires (2008, p. 20) destaca que tudo aconteceu porque o
Exército

Russo

avançou

desorganizadamente,

facilitando

os

ataques

dos

insurgentes.
Andrade (2004, p. 38) ressalta ainda que alguns erros que conduziram ao
insucesso nesse combate foram a subestimação do inimigo, falhas no adestramento
dos soldados e na formação dos grupos de assalto e na coordenação entre as
tropas envolvidas.
Indo mais além, Gott (2006, p. 111, tradução nossa) apresenta opinião
importante:
quaisquer deficiências no campo de batalha encontradas nesses exemplos
históricos não vieram das forças blindadas, mas dos planejadores e líderes
no nível estratégico. Em cada caso, foi o poder de fogo das forças blindadas
que permitiu que os infantes que acompanhavam cerrassem o combate com
o oponente e ganhassem o dia. Se alguém removesse os blindados desses
cenários, os resultados teriam sido muito mais onerosos em baixas e em
tempo de operação.

Nesse sentido, Santos (2006, p. 37) acredita que fatos recentes salientam a
importância do emprego de blindados nas cidades, “sendo lícito afirmar que tais
meios são essenciais para conquista de objetivos militares em localidades”.
Para Andrade (2004, p. 48) “não se admite mais, no combate moderno, o
emprego da infantaria motorizada ou blindada sem o apoio dos CC, principalmente
em áreas edificadas, haja vista os exemplos mais recentes.” Para o autor, “as
operações urbanas normalmente exigem o uso de carros de combate pesados e
leves, além de transportes blindados de tropas”. James (2010, p. 11, tradução
nossa), ao discorrer sobre os conflitos do futuro, entende:
as forças serão obrigadas a lutar em todo o espectro de conflitos - desde
pequenos conflitos até guerras totais. Independentemente do local, as
forças [...] serão obrigadas a se mover rapidamente e cerrar sobre o inimigo,
exigindo sistemas de combate rápidos, com capacidade de sobrevivência e
capazes de desferir um grande golpe; em outras palavras, os militares [...]
precisam de carros de combate.

As experiências atuais demonstram que o emprego do CC é primordial para
redução de perdas humanas (ESHEL, 2005, p. 23). Considerando o aspecto
humano, James (2010, p. 9) lembra que, para minimizar danos colaterais, as tropas
irão cerrar sobre o inimigo expondo-se ao fogo direto, antes mesmo de identificar o
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alvo. Isso exigirá elevada capacidade para sobreviver ao fogo inimigo e, em seguida,
responder com precisão. No entendimento do autor, “o carro de combate é o único
sistema que cumpre esse requisito” (JAMES, 2010, p. 9, tradução nossa).
Isso se traduz no pensamento daqueles exércitos mais experimentados em
combate, em que “soldados profissionais são confiantes de que não há substituição
atual para a combinação de mobilidade, poder de fogo e proteção oferecidos pelo
carro de combate” (ESHEL, 2005, p. 23, tradução nossa).
Com isso, o emprego dos carros de combate tem sido primordial para atuar
no combate urbano. Mesquita (2008a, p. 22) descreve a razão do emprego do CC
nos conflitos mais recentes:
[as forças] exploraram ao máximo seus conceitos ofensivos de ataques
preventivos, velocidade das ações, manobra, exploração das vantagens
técnicas e superioridade de comando e controle, emprego de armas
combinadas, liderança, exploração da surpresa. Tudo isso foi alcançado
quando a 2ª Brigada [dos Estados Unidos] penetrou de forma veloz e
poderosa rumo ao coração da cidade [de Bagdá]. Por isso é que mesmo
atuando em ambiente urbano, onde as ações são mais próprias para
elementos a pé, o Exército manteve o foco no emprego de meios blindados.
(MESQUITA, 2008a, p. 22)

Na ocasião citada, II Guerra do Iraque, os americanos “organizaram forças de
assalto fortes em carros de combate para conquistar os palácios de Sadam Hussein”
(MESQUITA, 2008b, p. 4), ficando clara a idéia de que o papel do CC está “longe de
acabar”, pois provam cada vez mais serem indispensáveis para realizar ataques com
movimentos rápidos no campo de batalha moderno (ESHEL, 2005, p.23).
Nesta operação, é importante observar o ponto de vista de Mesquita (2008a,
p. 20) sobre o emprego do carro de combate do interior das localidades:
3

Durante a operação Iraqi Freedom o Abrams se apresentou muito bem,
progredindo pelo deserto, como já havia acontecido na Guerra do Golfo.
Entretanto, havia a preocupação relativa ao seu emprego em ambiente
urbano. Essa preocupação era pelo fato de que os sistemas de armas
ficariam comprometidos pela diminuição da largura e profundidade dos
campos de tiro, dificuldade de engajamento de alvos em locais altos ou
muito baixos, por conta da elevação e depressão do canhão, existência de
4
espaços estreitos, escombros e pelo uso de armas anticarro pelo inimigo.
3
4

M1 Abrams – carro de combate pesado utilizado pelo Exército Norte-Americano.
Anti-carro (AC) – equipamento utilizado com o propósito de destruir, neutralizar ou barrar o avanço
de CC ou outros blindados. Podem ser utilizadas, entre outros, armas AC, como lança-rojões,
foguetes ou mísseis, e obstáculos AC, como minas, fossos ou outros, que impeçam a passagem de
viaturas. Diz-se defesa AC quando um dispositivo defensivo está especialmente preparado para
enfrentar forças dotadas de blindados, empregando armas ou obstáculos AC.
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Apesar disso, o Abrams mostrou-se extremamente eficiente, resistindo aos
fogos anticarro do inimigo, graças à sua blindagem; engajando alvos a
grandes distâncias, em função da topografia de Bagdá e da configuração
das ruas e quarteirões, causando a ação de choque desejável ao combate,
por meio do seu poder de fogo e mobilidade. O resultado é que nenhum
carro foi destruído e uns poucos foram postos fora de ação, sendo que
nenhuma guarnição foi perdida. Essas características foram determinantes
para o emprego do carro dentro da localidade. Isto é, a sua capacidade de
sobrevivência era compatível com a ameaça inimiga.

Com tudo isso, enquanto os críticos acreditam que os CC são difíceis de
manter e desdobrar no teatro de operações e vulneráveis em terreno urbano, o que
se vê é que as demais frações, como os elementos a pé, possuem também
fraquezas quando operando independentemente. Ao fornecer poder de fogo,
proteção, mobilidade tática e um grande impacto psicológico, o CC se mostra uma
ferramenta inestimável para os exércitos do futuro (CADIEU, 2008, p. 25).
Seja combatendo em alta ou baixa intensidade, ou sendo a ameaça híbrida,
carros de combate são peças-chave para sobreviver contra fogos de longo alcance,
IED e minas. Por mais que forças leves e médias possam auxiliar no combate
urbano, essas não provêem a capacidade de sobrevivência, mobilidade e letalidade
como as forças blindadas pesadas. Para reduzir os riscos e as baixas, “a informação
não substitui a blindagem” (JOHNSON, 2011, p. 216, tradução nossa).
Por todos esses fatores, Andrade (2004, p. 49) destaca que “operar com
blindados em áreas urbanas exige muito planejamento, conhecimento da situação
tática, tropas treinadas e equipamentos adequados, pois na falta de algum destes
fatores as consequências podem ser bastante graves”.
Com tudo isso, pode-se perceber que existem diversos pensamentos sobre a
necessidade, ou não, de empregar os carros de combate no ambiente urbano.
Passa a ser importante, então, observar como o carro de combate tem sido
empregado e o reflexo desse emprego nos conflitos mais atuais.

3.3.1 Mogadíscio – o fracasso sem blindados

A batalha de Mogadíscio aconteceu em 1993 na capital da Somália,
Mogadíscio, durante a Guerra Civil naquele país. Essa batalha consistiu na
Operação Serpente Gótica lançada para capturar Muhammed Farah Aideed, líder da
Aliança Nacional Somali, que dificultava as ações para retomada da paz no país.
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Esse combate foi marcado pelo engajamento entre soldados Rangers e
Forças Especiais americanas com tropas somali, após a derrubada de dois
helicópteros Blackhawk americanos. Nesse conflito urbano, o Exército Americano
optou por empregar tropas leves, aerotransportadas, para combater no interior da
localidade (ZUCCHINO, 2004, p. 3).
Entretanto, sob intenso tiroteio, as forças americanas tiveram que solicitar
resgate de tropas blindadas Paquistanesas e Malásias, já que não haviam tropas
blindadas americanas para resgatá-los. (JAMES, 2010, p. 6)
Importante destacar que não houve tropas blindadas americanas operando na
Somália porque enviariam “uma mensagem errada para missões humanitárias”
(JAMES, 2010, p. 6, tradução nossa). Esta declaração contribuiu para a queda do
Secretário de Defesa dos Estados Unidos, que assumiu a culpa por não permitir o
emprego de blindados na missão (ÊXITO DE RESGATE, 2012).
Cabe destacar ainda que, com o total de 18 mortos americanos nesse
combate, assim como imagens de americanos capturados e seus corpos arrastados
pela cidade, essa operação contribui para a desaprovação da opinião pública e
consequente retirada das tropas americanas da Somália, no início do ano seguinte
(ÊXITO DE RESGATE, 2012).

3.3.2 Inovações em Bagdá

Nos combates em Bagdá, em 2003, durante o esforço para depor Saddam
Hussein na II Guerra do Iraque, pode ser percebido que o Exército dos EUA
apresentou uma ação “inovadora, uma vez que foram utilizadas forças blindadas
para combater em localidade, onde é mais propício o emprego de elementos a pé”,
inclusive com os carros de combate liderando o movimento (SOUZA JUNIOR, 2010,
p. 28). Mesquita (2008a, p. 10) ressalta a inovação do emprego de CC nesse
combate:
O emprego de meios predominantemente blindados na conquista de Bagdá
surpreendeu muitos especialistas militares que previam uma derrota
fragorosa da coalizão combatendo em ambiente urbano. [...] Era senso
comum que os blindados dentro de Bagdá seriam alvos fáceis para os
iraquianos e que, assim como em Grozny, o resultado seria desfavorável ao
atacante. Os próprios comandantes norte-americanos temiam pelo sucesso
da missão, mas ao final tudo se transformou em sucesso.
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A ofensiva sobre o Iraque iniciou após ataques aéreos e de mísseis para
degradar as tropas iraquianas, e seguiu-se de uma rápida ofensiva terrestre. Logo
as tropas da coalizão chegavam a Bagdá, ressaltando a importância do combate e
da conquista de grandes localidades no decorrer das ações (MESQUITA, 2008a, p.
4).
A conquista de Bagdá, evidenciando o emprego dos carros de combate
naquela localidade, deu-se por uma brigada “composta por duas FT batalhão de
carros de combate e uma FT batalhão de infantaria blindado, além dos meios
orgânicos de apoio logístico e apoio ao combate” (MESQUITA, 2008a, p. 4).
Depois

de

realizadas

operações

de

reconhecimento,

inclusive

Reconhecimento em Força empregando tropas blindadas, foi empregada a 2ª
Brigada para, valendo-se da ação de choque de seus blindados, conquistar e manter
o centro da capital iraquiana, na região dos palácios (MESQUITA, 2008a, p.6).
Zucchino (2004, p. 74, tradução nossa) destaca que a opção por empregar
CC no interior da localidade ocorreu porque os comandantes americanos “não
queriam repetir Mogadísico. [...] A coluna blindada tem distintas vantagens sobre as
forças leves de Rangers e Delta Forces que conduziram o ataque em Mogadíscio”.
Mesquita (2008a, p. 7) salienta que a despeito dos obstáculos e resistências
criadas nas principais vias e entroncamentos, o Cmt 2ª Bda pretendeu manter
sempre suas tropas em movimento.
A FT 1º/64º Regimento Blindado [dotada principalmente de CC Abrams],
que liderou o movimento não deveria parar sob hipótese alguma, qualquer
viatura danificada deveria ser ultrapassada, seus integrantes socorridos e
no menor espaço de tempo dever-se-ia destruí-la ou inutilizá-la.
(MESQUITA, 2008a, p. 8)

Com isso, “às 07h56min a FT 4º/64º Regimento Blindado informou que havia
conquistado seus objetivos” (MESQUITA, 2008a, p. 8), menos de 02h30min após o
início do ataque. Essa rapidez foi possível devido à forma como se desenrolou a
manobra.
Foram selecionados objetivos específicos, o distrito governamental e os três
entroncamentos. As ações foram direcionadas para a conquista desses
objetivos, sem a preocupação de realizar a limpeza da área ultrapassada,
buscando aproveitar a velocidade proporcionada pela ação de choque dos
blindados. A limpeza foi realizada posteriormente por outra tropa, a 1ª
Brigada. (MESQUITA, 2008a, p. 23)
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A forma de emprego dos carros de combate nessa operação merece
destaque. Em primeiro lugar, a capacidade de sobrevivência dos carros de combate,
somados à sua ação de choque, foram o diferencial para a conquista de objetivos
específicos em Bagdá, sem necessidade de vasculhamento casa-a-casa5, em um
primeiro momento (MESQUITA, 2008a, p. 21). Ademais, “a conquista dos [...]
entroncamentos

rodoviários

contribuíram

para

evidenciar

outro

importante

fundamento das operações ofensivas que é o controle de acidentes capitais,
neutralizando a capacidade de reação do inimigo” (MESQUITA, 2008a, p. 25).
Além disso, o próprio terreno, nessa localidade, facilitou o emprego do CC.
Bagdá, apesar de antiga, possui certa regularidade na disposição das ruas, “com
largas avenidas, em quarteirões organizados e grandes espaços abertos, como a
região dos palácios”, ponto chave para a conquista da cidade (MESQUITA, 2008a,
p. 16).
Esses espaços abertos possibilitaram melhor observação para os CC, e o
emprego de seus canhões a maiores distâncias (MESQUITA, 2008a, p. 17). Mais
ainda:
essa organização facilitava a marcação de limites e o emprego de meios
blindados, mecanizados e motorizados em grandes formações de combate.
A observação e os campos de tiro também foram favorecidos pelos espaços
amplos e as largas avenidas principalmente no Distrito Governamental.
(MESQUITA, 2008a, p. 16)

De toda a ação da Brigada Blindada, Mesquita (2008a, p. 25) bem descreve:
a ação da 2ª Brigada foi inovadora por que mostrou que não só é possível
empregar meios blindados em localidade, como também eles serão
responsáveis por desequilibrar o poder de combate em favor de quem os
emprega. Mais ainda, na operação quem liderava o movimento eram
batalhões de carros de combate. Os seus elementos testa eram FT
subunidades de carros de combate, tudo isso vai de encontro ao consenso
geral de que quem deve liderar o movimento são os fuzileiros embarcados.
Os fuzileiros das FT, pelo contrário, permaneciam embarcados, somente
deixando a proteção de seus veículos quando o fogo inimigo se tornava
intenso ou quando necessitavam manter o terreno conquistado.
(MESQUITA, 2008a, p. 25)

Para Mesquita (2008a, p. 11) a 3ª Div Inf Mec empregou a sua grande
5

A principal técnica empregada para combater em ambiente urbano, no final do século XX e início do
século XXI, vinha sendo o vasculhamento casa-a-casa. Utilizando essa técnica, enquanto as forças
avançam no interior da localidade os soldados entram em cada uma das casas à procura de
inimigos, armamentos ou outras ameaças, para que nenhum risco se apresente à sua retaguarda.
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unidade com maior força CC para conquistar objetivos específicos sem necessidade
de vasculhamento, o que justificou o emprego de uma Bda Bld e a utilização da
técnica de investimento seletivo.
Importante entender que, para que tudo isso acontecesse da melhor forma, foi
determinante a ação, muitas vezes equivocada, das tropas que os CC estavam
enfrentando.
Após o início do investimento pelas tropas da coalizão, as operações
seguiram-se com algumas poucas tentativas de ataques de tropas regulares
iraquianas, exceto fedayins6, que compensavam sua relativa falta de adestramento
com elevada vontade de combater.
Embora não possuíssem formação militar de combate [os fedayins]
mostravam-se bastante determinados em cumprir a sua missão pela causa
árabe. Assim, eles desfechavam ataques suicidas com carros bombas e
homens bombas, além de disparos a curta distância com RPG.
(MESQUITA, 2008a, p. 9)

O maior contra-ataque iraquiano nessa operação aconteceu com os
iraquianos formando grupos de 10 a 20 homens utilizando armas automáticas e
RPG. Após rechaçar essa ação, a situação foi estabilizada, propiciando a realização
da limpeza das principais vias no interior da cidade (MESQUITA, 2008a, p. 9).
Importante observar que a ação dos fedayins marcou o início de um combate
irregular. Muitas vezes esses grupos atuavam desuniformizados e empregando
carros civis, tornando difícil a sua identificação. Isso interferiu sobremaneira nos
planejamentos norte-americanos, já que, com o combate assimétrico, não era mais
possível determinar as possibilidades do inimigo (MESQUITA, 2008a, p. 14).
Ainda sobre os fedayins, a sua principal motivação para o combate vinha da
crença e fanatismo religioso. A crença de que tinham a missão de derrotar o
grande Satã e de que estavam lutando uma guerra santa. Isso era um fator
moral positivo para os defensores de Bagdá, mas nem todos agiam ou
pensavam como eles (MESQUISTA, 2008a, p. 14).

No modus operandi desses fanáticos constavam a utilização de muitos IED e
homens-bomba, assim como minas terrestres. Os dois primeiros eram utilizados
para causar baixas, enquanto as minas buscavam reduzir a velocidade de
6

Os fedayins (mártires) tratavam-se de tropas irregulares de vários países muçulmanos dispostos a
participar da chamada “guerra santa” (MESQUITA, 2008a, p. 2), lutando ao lado do Exército
Iraquiano. A presença dos fedayins ressalta o caráter híbrido da ameaça.
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progressão dos norte-americanos (MESQUITA, 2008a, p. 14).
De qualquer maneira, os fedayins não possuíam elevada capacidade técnica
e de adestramento, e assim “a resistência iraquiana reduzida a grupos armados com
armas automáticas e RPG que não chegaram a causar danos consideráveis aos
blindados das forças dos EUA e nem baixas aos soldados” (MESQUITA, 2008a, p.
13). As ações fedayins “se aproximaram mais do martírio advindo do fanatismo
religioso

do

que

propriamente

uma

resistência

militarmente

organizada”

(MESQUITA, 2008a, p. 15).
Ao analisar as ações do Exército Iraquiano em Bagdá, pode-se ainda tirar
mais algumas lições.
O fato de Sadam Hussein ter sido um ditador violento e vingativo fez com
que as diversas etnias por ele perseguidas e rivais entre si não apoiassem
as ações em Bagdá, recusando-se a combater, elevando o número de
deserções e dificultando o homizio dos combatentes no seio da população.
Os militares do exército do Iraque simplesmente despiam seus uniformes e
se transformavam em cidadãos normais, não contribuindo mais para o
esforço de guerra. (MESQUITA, 2008a, p.15)

Fica evidente que os iraquianos não souberam aproveitar a localidade de
Bagdá para realizar sua defesa. Nessa ocasião, “não houve uma preparação prévia
de posições defensivas, linhas de comunicações e suprimento ou mesmo delegação
de competência para que os pequenos grupos adotassem ações que impedissem o
avanço da coalizão” (MESQUITA, 2008a, p. 15).
Esse combate ressalta, então, além do emprego judicioso dos carros de
combate, a necessidade do estudo profundo do inimigo.
Foi graças a esse inimigo e a esse modus operandi que a 2ª Brigada pôde
7
realizar o seu Thuder Run , não se preocupando em vasculhar as regiões
ultrapassadas, mas somente progredir de forma rápida e potente para o seu
objetivo. E foi essa agressividade, somente possível por meio do emprego
de meios blindados, que causou a surpresa ao inimigo e a sua conseqüente
derrota. (MESQUITA, 2008a, p.15)

3.3.3 A conquista de uma cidade em apenas seis dias - Faluja

A segunda batalha de Faluja, em novembro de 2004, determinada por alguns
7

Thunder Run – ação realizada pelo Exército Americano semelhante a um Reconhecimento em
Força, no Brasil.
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como o maior combate urbano enfrentado pelos marines americanos desde a
Guerra do Vietnã, foi também parte da II Guerra do Iraque. Após a tomada de
Bagdá, as tropas da coalizão, principalmente de tropas norte-americanas e Exército
Iraquiano8, buscaram neutralizar resistências de rebeldes iraquianos no interior de
uma cidade de 350.000 habitantes, para garantir eleições seguras em janeiro de
2005.
Novamente esse combate, que resultou em mil combatentes rebeldes mortos
e 200 capturados, comprova a importância da tomada de cidades em uma situação
de conflito. Tal relevância levou o primeiro-ministro interino do Iraque à época a
expressar que "uma solução para Faluja vai abrir caminho para melhorar a
segurança no país, numa área maior” (OPERAÇÃO EM FALUJA, 2004).
Entre 2003 e 2004, divisões aerotransportadas, batalhões da guarda nacional
iraquiana e marines americanos foram empregados nessa cidade, sem sucesso. Os
marines americanos tentaram ainda, observando o sucesso em operações
anteriores, atuar sobre os “corações e mentes da população”, mas também não
obtiveram êxito. (GOTT, 2006, p. 94)
Para realizar uma nova investida, os norte-americanos “usaram a capacidade
do CC para superar os fogos inimigos e distribuir fogos com precisão para derrotar
um inimigo altamente motivado” (JAMES, 2010, p. 9, tradução nossa). A tomada
dessa localidade, na opinião de Gott (2006, p. 97), só foi possível por meio do
emprego dos M1 Abrams.
O plano tático era simples. Com o cerco no local, as forças de assalto iriam
atacar do norte de Faluja em direção ao sul, com setores distribuídos.
Corajosamente quebrando a tradição, os blindados pesados do Exército dos
Estados Unidos iriam liderar o assalto dentro da cidade com a infantaria e
os marines seguindo de perto para prover cobertura e para limpar cada
prédio. Forças Iraquianas iriam conduzir maiores buscas por insurgentes,
cachês logísticos e assaltar mesquitas, se necessário. (GOTT, 2006, p. 97,
tradução nossa).

Não obstante ao emprego dos mesmos armamentos leves enfrentados em
Mogadíscio, incluindo armamento anticarro e IED sofisticados, os Abrams
avançaram rapidamente pela cidade, possibilitando que fosse tomada em apenas
seis dias (JAMES, 2010, p. 9).
8

Após a conquista de Bagdá e queda do governo de Saddam Hussein, um presidente iraquiano próocidente assumiu o governo. As Forças Armadas passaram então a combater como parte da
coalizão, ao lado do Exército Norte-Americano.
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Diferentemente da investida rápida e direta em Bagdá, nesse combate optouse por um avanço mais lento, com os fuzileiros desembarcados próximos aos carros
de combate, atacando e limpando a área por zonas. De tempos em tempos as
forças paravam o avanço para as ações de consolidação e ressuprimento, enquanto
eram realizadas as operações de limpeza (GOTT, 2006, p. 102).
Nessa operação, os Stryker9, mesmo sendo mais modernos e também
blindados, porém mais leves, foram destacados para realizar apenas missões de
suporte no entorno da cidade, passando a missão principal para os CC, pelas suas
características únicas que possibilitaram combater os insurgentes (JAMES, 2010, p.
9).
Interessante observar, a partir daí, as táticas utilizadas pelas tropas atacantes
nesse combate, elencadas por Gott (2006, p. 100):
a) Os CC ficavam às laterais das ruas, para cobrir os carros do outro lado.
Devido ao limitado ângulo de elevação, também eram colocados à retaguarda, de
forma que à maior distância, pudessem bater alvos acima dos blindados da frente.
b) Fuzileiros a pé cobriam o avanço para combater os insurgentes que
apareciam, varrendo os edifícios. A entrada nos edifícios, maior parte das vezes,
ocorria após os CC destruírem paredes, ou com o uso de explosivos. Esses militares
ainda indicavam aos CC pontos fortes inimigos, que eram destruídos com o canhão
principal.
c) Fogos indiretos e ataques aéreos eliminavam resistências mais obstinadas.
d) Além do CC, que progredia muitas vezes sobre os obstáculos nas ruas, a
engenharia era constantemente utilizada para remover maiores obstáculos.
Cabe destacar ainda que, auxiliando na conquista, “um complexo de
apartamentos tomado no noroeste facilitava a observação da cidade, e as armas
colocadas lá forneceram excelente cobertura para as forças de ataque” (GOTT,
2006, p. 100, tradução nossa).
Todas essas ações propiciaram o avanço “constante, quase rápido, já que os
americanos bem treinados e equipados progrediam pela cidade. [...] As forças
iraquianas juntaram-se ao ataque e conduziram suas operações agressivamente”
(GOTT, 2006, p. 100, tradução nossa). Gott (2006, p. 105, tradução nossa) relata
9

Stryker – viatura levemente blindada, utilizada pelo Exército Americano para transportar tropas de
fuzileiros. Possui um canhão com poder de fogo reduzido (de 25 ou 30mm), quando comparado aos
carros de combate pesados.
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com perfeição a importância do emprego do CC nesse combate:
Um elemento-chave no sucesso da coalizão em Faluja foi o emprego do
blindado americano, ou seja, o tanque M1A2 Abrams. O Abrams foi capaz
de sofrer enormes castigos e continuar operando. Em muitos casos, esses
tanques receberam múltiplos ataques de RPG-7s, que não conseguiram
penetrar a blindagem pesada; até grandes explosivos improvisados
falharam em derrubar os CC. Embora o número real não seja divulgado no
público, os relatórios da mídia contemporânea mostram que apenas dois
tanques Abrams foram destruídos durante esta amarga batalha. As táticas
usadas pelos americanos compensam as fraquezas inerentes aos CC nas
cidades. Operando em pares, os tanques se cobriram, enquanto outros
permaneceram a uma curta distância atrás fornecendo suporte. O mesmo
10
pode ser dito sobre os veículos Bradley , embora sua blindagem fosse
muito menos capaz. Os marines haviam dispersado seus CC para fornecer
apoio direto aos fuzileiros, e essa tradicional tática funcionou para destruir
consistentemente fortes posições inimigas. Por outro lado, os batalhões do
exército empregados nesta operação usaram uma abordagem diferente. Em
vez disso, eles lideraram seu assalto com os blindados pesados,
progredindo pela cidade e desorganizando as defesas inimigas. Isso
permitiu o rápido avanço da infantaria e a limpeza da sua zona e garantiu
uma vitória rápida. A batalha por Faluja foi uma vitória impressionante com
uma taxa de feridos historicamente baixa para uma luta urbana desse
tamanho. Isso reafirmou as capacidades dos blindados pesados nas
cidades.

E o combate não terminou com a conquista do interior da localidade. Após
alcançar os objetivos, novamente as forças se voltaram para retaguarda para
procurar por insurgentes escondidos e cachês de armamentos. Dessa vez, o
trabalho era feito pormenorizadamente, por frações menores que pelotões. Novas
armas e explosivos foram encontrados ao longo das várias semanas que se
seguiram após a cidade de Faluja ter sido declarada segura. (GOTT, 2006, p. 103)
Pode-se perceber, com isso, que os militares norte-americanos estavam
altamente adestrados para o combate urbano, principalmente devido aos conflitos
anteriores no Iraque. Eles souberam aplicar sua sedimentada doutrina de combate
urbano e modificá-la para atender àquela situação específica (GOTT, 2006, p. 104).
Importante salientar que conseguiram ainda sobrepujar a diferenças doutrinárias
entre o Exército e os Marines, que atuavam juntos.
Soldados e marines possuíam estilos individuais. As tropas do exército
estavam inclinadas a ser mais metódicos nas táticas, mas liberais no uso de
munições pesadas, e os marines, por tradição, tendiam a confiar no choque
e audácia de seus ataques de pequenas unidades e exigiam apoio pesado
apenas após um ataque ser retardado. No entanto, ambos os serviços
10

Bradley – viatura de média blindagem, sobre lagartas, utilizada pelo Exército Norte-Americano para
transporte de tropas de infantaria e dotado de um canhão entre 20mm e 30mm (dependendo da
versão).
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superaram o atrito organizacional e funcionaram bem juntos em direção a
um objetivo comum. (GOTT, 2006, p. 104, tradução nossa)

Importante destacar que, para que tudo isso acontecesse com sucesso, foi
realizado um trabalho detalhado de inteligência por vários meses, antes de adentrar
a cidade. Os norte-americanos se utilizaram de variadas fontes (forças especiais,
inteligência humana, veículos aéreos não tripulados) para alcançar uma visão
precisa do interior da localidade. Quando iniciaram o ataque, já conheciam a
localização dos pontos fortes, dos depósitos de armamentos, dos líderes inimigos, e
até do número de insurgentes, e essas informações foram detalhadas para chegar
até os menores escalões. As informações continuaram a fluir durante o ataque para
a aquisição de alvos, conduzindo fogos com precisão sobre os objetivos levantados
(GOTT, 2006, p. 98).
Quanto à atitude dos inimigos, a grande dificuldade encontrada pelos norteamericanos foi que aqueles não utilizavam uniformes, e conseguiam se misturar com
a população com facilidade. Além disso, não utilizavam a infraestrutura convencional
de bases militares, mas sim operavam muitas vezes de suas próprias casas,
dificultando a obtenção de alvos (GOTT, 2006, p. 93).
Além disso, a grande taxa de desemprego na cidade, causada pela
desintegração do exército de Sadam Hussein, aliada à exacerbada devoção
religiosa, fez com que a população comum pudesse ser facilmente recrutada para
combater o invasor americano (GOTT, 2006, p. 93).
Entretanto, apesar das dificuldades encontradas, mais uma vez o inimigo
errou em suas táticas (GOTT, 2006, p. 105).
Se os insurgentes esperavam uma repetição da debacle russa em Grozny
em 1994, ficaram desapontados. A estratégia de "defesa indefesa" usada
tão eficazmente não funcionou em Faluja. As forças americanas e
iraquianas conseguiram contrariar essa tática ao não se precipitarem no
centro da cidade para serem cercadas e eliminadas por etapas. Em vez
disso, eles limparam e protegiam cada edifício e as rotas de ingresso antes
de passar para o próximo. Além disso, algumas forças americanas e
iraquianas permaneceram por trás do avanço para evitar que os insurgentes
reocupassem as áreas previamente eliminadas. Estabelecer zonas de ação
claras e excelentes comunicações facilitou isso. (GOTT, 2006, p. 105,
tradução nossa)

Apesar de todo o sucesso nesse combate, deve-se levar em conta a grande
quantidade de destruição e danos colaterais que se fizeram presentes, causados em
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grande parte pelo modo de combater (GOTT, 2006, p. 104).
A operação destruiu fortemente grande parte da cidade. Muitos relatórios
indicam que mais de 60 por cento dos edifícios de Fallujah foram
danificados, 20 foram destruídos de forma definitiva e 60 mesquitas foram
fortemente danificadas. Em resposta à operação e ao dano, a minoria sunita
no Iraque ficou enfurecida. A atividade insurgente surgiu em todo o país e
as manifestações foram generalizadas. A participação sunita foi de fato
baixa nas eleições de janeiro, mas elas foram realizadas. No entanto, as
eleições subseqüentes em junho e dezembro de 2005 viram o aumento da
participação sunita. (GOTT, 2006, p. 104, tradução nossa)

Não

somente

a

cidade,

mas

os

civis

também

sofreram

pesadas

consequências da guerra no interior de sua cidade. A grande perda de vidas civis
levou as organizações iraquianas a pedir socorro aos moradores. A solicitação pode
ser bem observada na declaração do Comitê de Ulemás Muçulmanos:
"Pedimos às organizações humanitárias que intervenham rapidamente para
permitir a entrada de equipes médicas para evacuar os feridos" [...] "Os
moradores carecem de tudo, inclusive água, e não encontram ninguém que
os ajude" (OPERAÇÃO EM FALUJA, 2004).

Esse fato levou o Crescente Vermelho11 a adentrar a cidade para auxílio aos
civis, e as organizações envolvidas no combate tiveram que exfiltrar um grande
número de civis feridos no combate para hospitais em Bagdá (OPERAÇÃO EM
FALUJA, 2004).
3.3.4 Emprego seletivo em Sadr City

A Batalha de Sadr City ocorreu no Iraque em 2008. Sadr City é um bairro de
Bagdá e uma das maiores favelas do mundo, com mais de 2,4 milhões de habitantes
(BOWERS, 2015, p. 9). Esse bairro era o mais violento da capital, dominado por
insurgentes. Apenas tropas iraquianas operavam sobre essa área, restringindo a
presença estadunidense ao restante de Bagdá (JOHNSON, MARKEL e SHANNON,
2013, p. xiv).
11

Organização humanitária não governamental, federada com a Cruz Vermelha Internacional, o
Crescente Vermelho [...] [foi] utilizado pela primeira vez, pelos voluntários internacionais da Cruz
Vermelha, no conflito armado entre a Turquia e a Rússia dos anos 1876 a 1878. Mais de três
dezenas de nações muçulmanas adotaram este símbolo, que continua a ser em vermelho sobre
fundo
branco,
substituindo
apenas
a
cruz
por
um
crescente
lunar.
Fonte:
<https://www.infopedia.pt/$crescente-vermelho>.
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A batalha teve início com um ataque dos revolucionários. Os rebeldes
executavam fogos indiretos, do interior do bairro, sobre alvos que se encontravam
na parte restante de Bagdá, particularmente sobre a Zona Internacional da cidade,
em que se encontram a maior parte das instalações de governo e embaixadas. Além
disso, realizaram assaltos às forças iraquianas presentes no interior do bairro e
adjacências (BOWERS, 2015, p. 13).
Para impedir a agressão, as tropas norte-americanas executaram ataques
pontuais no interior de Sadr City, utilizando CC, sobre a origem dos fogos indiretos.
(JOHNSON, MARKEL e SHANNON, 2013, p. xvi).
Nesse combate, a primeira tentativa de entrada no bairro de Sadr City não
teve sucesso, e as viaturas Stryker destruídas levaram os norte-americanos a
empregarem carros de combate, aumentando o poder de fogo e ao mesmo tempo
diminuindo o efeito de explosivos improvisados e lança-rojões. O emprego do CC,
combinado com infantaria e inteligência por meios aéreos, para realizar ataques de
precisão, diminuiu a capacidade dos insurgentes para realizar seus fogos indiretos.
(JOHNSON, MARKEL e SHANNON, 2013, p. xxi).
Interessante notar que, além de atirar sobre o inimigo, o armamento dos
carros de combate foi utilizado para fazer fogo sobre os explosivos improvisados, a
fim de destruí-los (JOHNSON, MARKEL e SHANNON, 2013, p. xvii).
Após isso, passaram a isolar os rebeldes em uma área única da localidade,
construindo um muro de mais de cinco quilômetros ao redor de uma parte de Sadr
City, como uma barreira que impedisse a circulação do inimigo em locais
estratégicos do bairro. Sem alternativa, as forças rebeldes passaram a atacar as
tropas durante a construção desse muro, para evitar o isolamento (BOWERS, 2015,
p. 14). O muro se tornou “um ímã de terroristas” (EUA, 2015, p. 6-2, tradução
nossa). Esses ataques facilitaram aos norte-americanos, que colocaram CC na
defesa da construção, a eliminação da resistência insurgente (BOWERS, 2015, p.
14).
As principais lições aprendidas desse combate, elencadas por JOHNSON,
MARKEL e SHANNON (2013, p. 108), dentre outras, são:
a) Isolar o inimigo, reduzindo sua mobilidade, reduz sua iniciativa. Em Sadr
City, a construção do muro separando a cidade foi primordial para que os
insurgentes ficassem encurralados e não pudessem mais se esconder. Com isso,
passaram a atacar as tropas que defendiam a construção, e com isso tiveram
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grande parte de suas forças destruídas.
b) Apesar da possibilidade de emprego de inteligência aérea e standoff
weapons, a manobra terrestre ainda é indispensável para as operações urbanas.
Apesar do emprego de ataques aéreos, foi a manobra por terra que possibilitou
conquistar os locais de ataque indireto dos insurgentes e aniquilar suas tropas que
passaram a atacar o muro construído. Essa construção, como parte da manobra,
ainda auxiliou para isolar o inimigo da população e afastar o risco de expandir o
combate.
c) Os CC - juntamente com a Infantaria Blindada - são elementos-chave para
manobrar nesse ambiente complexo. O emprego do combinado carro de combatefuzileiro (CC-Fuz)12 diminui consideravelmente as desvantagens de cada um
isoladamente. O aumento do poder de combate com o CC possibilitou aumentar a
capacidade de sobrevivência das forças empregadas, a letalidade e a precisão.
d) Indo contra a intuição natural, os CC possibilitaram diminuir o dano
colateral, quando comparado com a artilharia e fogos aéreos. A proteção de sua
blindagem permitiu que os soldados pudessem realizar seus fogos de maneira
cautelosa e com maior precisão para selecionar e engajar os alvos.

3.3.5 A experiência canadense no Afeganistão

Apesar de este trabalho não destacar nenhum combate urbano específico no
Afeganistão, algumas lições podem ser observadas na atuação canadense nesse
país, particularmente sobre a necessidade de emprego de CC nos conflitos de
amplo espectro.
Para operar no Oriente Médio, as tropas canadenses que lutavam contra o
regime talibã optaram, de início, por empregar uma tropa levemente blindada,
composta principalmente por LAV III, blindado leve sobre rodas canadense.
(JAMES, 2010, p. 8)
A opção por empregar esse tipo de blindado leve teve objetivo de aumentar a
capacidade de manobrar rapidamente e atingir o inimigo a longas distâncias, sem
necessitar maior aproximação. Para dominar o campo de batalha e sobrepujar as
12

Combinado carro de combate – fuzileiro (CC-Fuz) – diz-se da tropa composta por carros de
combate e fuzileiros, atuando em conjunto. Neste trabalho também é referido apenas como
“combinado”.
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forças irregulares afegãs, os canadenses procuraram se basear no emprego de
sensores de vigilância (radares) e de standoff weapons. Nesse sentido, chegou-se a
pensar, no Canadá, em eliminar os meios CC de maior porte do Exército. (JAMES,
2010, p. 8)
Porém, caracterizando o conflito de amplo espectro, rapidamente as tropas
talibãs passaram de um combate de insurgência a defender as cidades de maneira
“convencional” (CADIEU, 2008, p. 6). Com isso, somente os CC, dotados de maior
blindagem e poder de fogo puderam “manobrar em qualquer terreno, reduzir as
bermas e penetrar as paredes de um metro de grossura dos compostos talibãs”.
(JAMES, 2010, p. 9, tradução nossa)
Além disso, os CC Leopard possibilitaram o combate cerrado, diminuindo os
danos colaterais e políticos causados pelos ataques aéreos. Os CC ainda trouxeram
a vantagem de não serem destruídos pelas mesmas armas utilizadas em
Mogadíscio (JAMES, 2010, p. 9). Foi devido à proteção blindada que os CC se
destacaram no combate.
Os CC Leopard e suas guarnições, empregadas no Afeganistão,
sobreviveram a numerosos dispositivos explosivos improvisados (IED) e
ataques com minas antitanque, assim como canhões sem recuo, RPG-7, e
ataques suicidas, que teriam sido catastróficos contra qualquer outra frota
de veículos. (CADIEU, 2008, p. 21, tradução nossa)

Com isso, os CC puderam melhor proteger os soldados de infantaria a pé,
possibilitando-os sobrepujar um inimigo fanático e determinado, no ambiente
complexo do Afeganistão (CADIEU, 2008, p. 5).
Importante destacar ainda que, a despeito das críticas, a tropa CC pôde ser
empregada, desde o aviso para se preparar até o desdobramento no Afeganistão,
em apenas seis semanas, contrariando a suposição de que tal equipamento não
poderia ser desdobrado rapidamente (CADIEU, 2008, p. 11).

3.3.6 Últimos conflitos: três táticas para combater nas cidades

Dentre os conflitos que aconteceram na década de 2010, dois merecem
destaque, por terem apresentado operações em ambiente urbano de grande
relevância: a Guerra Civil Síria – na batalha de Alepo - e a Guerra contra o Estado
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Islâmico.
Para fim de comparação, esses combates serão estudados em conjunto.
Segundo Kilcullen (2016), destacam-se nesses combates três escolas, três
diferentes linhas de pensamento de como empregar os meios no combate urbano: a
Russa, a Norte-Americana e a “do Califado”.
O modelo russo pôde ser observado pela investida síria em Alepo. Esse
combate ocorreu durante a Guerra Civil Síria, em 2016. Nesse combate, as forças
iraquianas utilizaram técnicas e táticas semelhantes às utilizadas pelos russos na
segunda investida da Chechênia (pois a primeira foi um fracasso). Utilizaram, na
fase de investimento, pequenos grupos, mesclando várias capacidades de combate,
como blindados, infantaria, artilharia, entre outros (KILCULLEN, 2016).
Nesse combate ficou claro o emprego dos carros de combate, cuja presença
pôde ser observada em fotos aéreas (SATELITTE IMAGERY, 2017). Durante os
combates, um líder rebelde comentou que “as forças do regime de Bashar al Assad
conseguiram avançar graças aos carros de combate, contra os quais o ELS
[Exército Livre Sírio] utilizou plataformas de lançamento de granadas RPG e
projéteis antiblindados, ‘mas esse armamento não serve para tanques’” (EXÉRCITO
SÍRIO, 2018).
Essa mesma tática pôde ser observada em Faluja, anteriormente, levada a
cabo pelas tropas norte-americanas. O processo buscou informar os civis para
deixarem a cidade e “qualquer um que permanecesse era, em geral, visto como um
combatente no que se tornava uma operação de limpeza casa-a-casa, apoiada por
quantidades de massivo poder de fogo” (JOHNSON, MARKEL e SHANNON, 2013,
p. xxi, tradução nossa). A tática empregada em Faluja, assim como na segunda
investida em Grozny, foi de cercar a localidade e depois invadi-la, sob apoio de
pesado poder de fogo, resultando em um elevado número de baixas para ambos os
contendores e cidades inteiras destruídas (EUA, 2015, p. 6-1).
Essa escola baseia-se nos princípios de “bloqueio, bombardeio, assalto,
transição”. Em um primeiro momento, essas ações buscam isolar a localidade,
bombardeá-la e só então realizar a investida em seu interior (KILCULLEN, 2016,
tradução nossa). Como consequência dessa maneira de conduzir a operação,
espera-se um número maior de danos colaterais, com elevado número de baixas
civis, bem como de tropas amigas (JOHNSON, 2013, p. xxi).
Já os combates em Mosul, em 2016, são exemplo da Escola Americana de
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combate urbano. Esses combates ocorreram no contexto da luta contra o Estado
Islâmico, em que o Exército Iraquiano retomou a localidade da mão dos terroristas.
Essa escola baseia-se com veemência na função de combate Inteligência, em
que os ataques no interior da cidade são cirúrgicos, contra alvos previamente
conhecidos. Esses ataques podem se dar utilizando standoff weapons ou por
investidas rápidas no interior da localidade, seja por ataques de tropas
convencionais, podendo utilizar CC, ou por ataques cirúrgicos realizados por tropas
de elite (KILCULLEN, 2016).
A escola norte-americana preocupa-se, além do foco no inimigo, em preservar
a população da localidade em que combate, ao passo em que apóia as forças
regionais do país em que se encontra, para treiná-las e prepará-las para assumir a
situação. A estratégia norte-americana pode “ser resumida como proteção,
vigilância, inteligência e ataque” (KILCULLEN, 2016, tradução nossa).
Baseada em impedir o inimigo de lutar, os combates em Sadr City também
demonstram características da escola norte-americana. Ao mesmo tempo em que
agiam pontualmente sobre a capacidade do inimigo de executar seus fogos
indiretos, as tropas norte-americanas buscaram isolar os insurgentes. Em nível
estratégico, buscaram ainda reforçar as forças legais iraquianas para que
assumissem o controle da operação (JOHNSON, MARKEL e SHANNON, 2013, p.
xxi), conforme já explicitado nesta pesquisa.
Apesar dos contratempos, “o modelo russo, brutal e destrutivo que, sem
dúvida, é, parece pelo menos ser mais rápido” (KILCULLEN, 2016, tradução nossa).
Em Mosul, aparentemente menos destruída que Alepo, as tropas americanas
permanecem em operações na localidade por mais de dois anos (KILCULLEN,
2016), enquanto os combates em Faluja, por exemplo, duraram apenas seis dias,
como já visto. Em contrapartida, a Escola Americana destaca-se por prevenir baixas
civis e a destruição das cidades (KILCULLEN, 2016).
Pode ser reconhecida uma terceira maneira de combater, a Escola “do
Califado”, que permitiu ao Estado Islâmico conquistar parte dos territórios sob seu
poder. Essa escola, formada das lições aprendidas pelos rebeldes da Chechênia e
do Iraque, baseia-se na utilização de pequenos grupos que fluem rapidamente pela
cidade. Esses grupos, armados de lança-rojões e explosivos improvisados, se
concentram rapidamente para executar um ataque e instantaneamente se dispersam
pela cidade e em meio à população. Para contrapor a ausência de standoff weapons

84
e aviação, utilizam carros-bomba e ataques suicidas. (KILCULLEN, 2016). Por
utilizar técnicas de guerrilha e terroristas, essa escola não será alvo desta pesquisa.

3.4 A SITUAÇÃO DOUTRINÁRIA

Para ter a capacidade de empregar CC em ambiente urbano, a necessidade
de preparação aumenta considerando a complexidade desse ambiente. (RIGOTTI,
2007, p. 88).
Para alcançar essa capacidade por completo, cada um dos sete fatores
determinantes – Doutrina, Organização, Adestramento, Meios, Educação, Pessoal e
Infraestrutura – deve estar pronto para contribuir para a solução do problema militar
que for apresentado (BRASIL, 2014c, p. 3-3). Sabe-se, ainda, que com base na
doutrina são fundamentadas as demais capacidades (BRASIL, 2014c, p. 1-3),
Por esse motivo, deve-se “mapear as novas capacidades requeridas, em um
trabalho sustentado por uma doutrina efetiva” (BRASIL, 2014c, p. 3-5). Esse
embasamento doutrinário é essencial para que o EB esteja inserido completamente
na Era do Conhecimento (BRASIL, 2014c, p. 3-5).
A obtenção das capacidades para atuar no combate urbano é, então, “tanto
uma consequência da evolução doutrinária quanto um gerador de necessidades em
novas capacidades e, portanto, em novos Produtos Doutrinários” (BRASIL, 2014c, p.
3-5).
Como “toda publicação doutrinária [...] necessita de uma permanente
atualização, em virtude das mudanças na natureza dos conflitos e da necessidade
de se adaptar aos procedimentos dos meios disponíveis em cada momento”
(BRASIL, 2015e, Prefácio), é necessário entender em que patamar se encontra a
doutrina do EB para o emprego do CC no combate urbano, quando comparando-a,
principalmente, com os exércitos que vem participando de combates urbanos com
maior frequência.
Em primeiro lugar, ao ser verificada a necessidade de empregar CC no
combate urbano, foram realizadas diversas melhorias, estruturais ou não, para
aumentar a capacidade de sobrevivência desse meio nas áreas edificadas (ESHEL,
2005, p. 25).
Entretanto, por mais óbvio que possa parecer, reduzir as deficiências dos CC

85
por si só não é suficiente para empregá-los com eficiência, pois além das
modificações na estrutura dos carros, é necessário adaptação de táticas para
empregá-los (ESHEL, 2005, p. 23).
Gott (2006, p. 116, tradução nossa) vai mais além quando, ao lembrar que o
CC tem papel vital no campo de batalha urbano, diagnostica que “é improvável que
uma única tecnologia ou sistema surja no futuro próximo que irá balancear o
equilíbrio para o atacante nas cidades”. Para o autor, apenas a integração dos
conceitos inerentes ao desenvolvimento das capacidades militares – DOAMEPI - é
que será determinante para resolver o problema do combate urbano.
A leitura de Gott (2006, p. 113), em recomendação ao exército de seu país,
traduz com precisão a necessidade da doutrina e treinamento tático para o combate
em ambiente edificado:
Idealmente, a preparação para o combate urbano começa em tempo de
paz. Vários cenários, opções, restrições e limitações, fatores legais e
características da cidade devem ser estudados e compreendidos. Líderes e
planejadores devem lembrar que cada operação urbana será única e
simplesmente não existe uma operação urbana padrão, já que não há duas
cidades similares. Há apenas muita variação com layouts físicos, forças
inimigas e demografia civil. A doutrina e o adestramento exigem abordar
habilidades específicas para lutar nas cidades, mas devem permanecer
flexíveis o suficiente para se adaptarem rapidamente a uma série de
situações possíveis. Considerando as tendências históricas, a luta pelas
ruas é muitas vezes decidida ao nível da equipe e do pelotão. No entanto,
existem considerações políticas, limitações legais, infraestrutura e métodos
para envolver o inimigo em desenvolvimento que estão além da capacidade
dos líderes de pequenas frações de pesquisar e incorporar em seus
treinamentos e operações. Compreender a natureza da guerra urbana é
uma tarefa difícil para qualquer exército, e as tarefas necessárias para
sustentar ou manter o combate urbano são bastante enormes. Com uma
possível exceção, todos os exemplos [...] mostram exércitos atacando
cidades sem treinamento extensivo em operações urbanas. Cada um foi
bem sucedido no final, seja por um alto grau de habilidade ou experiência
em táticas de pequenas unidades ou uma grande aplicação de poder de
fogo pesado. Para diminuir o hiato entre o treinamento em paz e o
compromisso com a batalha na rua, o Exército dos EUA deve abraçar
completamente o conceito de empregar blindados na guerra urbana e se
preparar adequadamente (GOTT, 2006, p. 113, tradução nossa).

Com tudo isso, observando a importância do emprego dos blindados nas
localidades, e percebendo o centro urbano como importante objetivo estratégico na
definição dos rumos da guerra, os exércitos têm atualizado sua doutrina. Isso fica
exposto claramente no texto constante no manual de planejamento em uso no EB,
que destaca:
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Os anos 90 se caracterizaram por uma mudança no contexto das operações
militares, nas quais o combate de alta intensidade passou a ser influenciado
pelo surgimento de atores não estatais, com crescente capacidade de
interferir diretamente no resultado das campanhas militares. Inseridos em
áreas urbanizadas e descaracterizados no meio da população civil, estes
atores forçaram às adaptações das técnicas, táticas e procedimentos em
uso pelos Exércitos. (BRASIL, 2014a, p. 1-2, grifo nosso)

3.4.1 A doutrina brasileira de investimento à localidade

Como já foi visto anteriormente, há pouco tempo, com o lançamento da DMT,
o EB passou a entender que “a prevalência dos combates em áreas urbanizadas
com a presença da população civil demandam novas capacidades e competências
das organizações” (BRASIL, 2014c, p. 8-1). Nesse sentido, o manual EB70-MC10.223: Operações (BRASIL, 2017, p. 2-3) destaca a predominância do combate em
terrenos humanizados atualmente, determinando que as capacidades desenvolvidas
pela F Ter devem se adaptar a isso.
Para caracterização desse tipo de ambiente, o manual de Operações
(BRASIL, 2017, p. 4-13) define as Operações em Área Edificada como “aquela
realizada com o propósito de obter e manter o controle de parte ou de toda uma área
edificada, ou para negá-la ao inimigo”. Esse mesmo manual salienta elementos que
se inter-relacionam no interior de uma localidade, como a população, as
infraestruturas, o terreno e os meios de comunicação de massa.
Ao tratar sobre a importância do combate urbano, são descritas as cidades
como acidentes capitais, para tomar controle das vias de transporte, passagem
sobre rios ou existência de portos e aeroportos, dentre outros. Da mesma maneira,
ainda analisando o terreno, a doutrina define que objetivos importantes, como
infraestruturas críticas, devem ser controladas no interior do ambiente urbano
(BRASIL, 2017, 4-13).
Para conquistar esse acidente capital, o manual de Operações acertadamente
destaca a importância das considerações civis para operar em ambiente
humanizado (BRASIL, 2017, 4-13). Além dessa, destaca outras características
importantes do combate em área edificada:
a) canalização do movimento;
b) dificuldade de prover apoio mútuo;
c) ações táticas descentralizadas e executadas por pequenas frações;
d) predomínio do combate aproximado;
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e) dificuldade de localizar e identificar o inimigo;
f) preocupação com efeitos colaterais;
g) menor velocidade nas operações;
h) observação e campos de tiro reduzido;
i) maior necessidade de segurança em todas as direções;
j) importância do apoio da população; e
k) dificuldade de comando e controle. (BRASIL, 2017, p. 4-13)

Apesar dessas definições - sumárias, pode-se dizer - o número de
publicações versando sobre operações urbanas na doutrina militar brasileira não é
grande (ALVES, 2008, p. 29). Percebesse que não há, até o momento, manual do
Exército Brasileiro que trate especificamente sobre operações urbanas. Com isso,
não existe uma caracterização detalhada desse ambiente operacional.
Toda essa defasagem sobre o estudo da área urbana parece acontecer, entre
outros fatores, devido à mudança do conceito de ambiente operacional, que passou
a integrar as demais dimensões do combate.
Tradicionalmente, o foco da análise do Amb Op era concentrado na
dimensão física, considerando a preponderância dos fatores terreno e
condições meteorológicas sobre as operações. As variações no caráter e na
natureza do conflito, resultantes das mudanças tecnológicas e sociais,
impõem uma visão que também considere as influências das dimensões
humana e informacional sobre as operações militares e vice-versa.
(BRASIL, 2015e, p. 2-2)

Ciente dessa deficiência na caracterização do ambiente urbano, cabe analisar
a doutrina de emprego das tropas nas operações urbanas, particularmente sobre os
aspetos táticos.

3.4.1.1 Prescrições do C7-20: Batalhões de Infantaria

Percebe-se que o manual que versa sobre o combate urbano, a nível
unidade, de maneira mais completa é o C7-20 – Batalhões de Infantaria (BRASIL,
2007), que possui um artigo em seu Capítulo sobre Operações Ofensivas tratando
sobre o ataque em localidade, e um artigo em seu capítulo sobre Operações
Defensivas, para tratar a defesa de localidade.
Antes de iniciar o enfoque especificamente no ataque em localidade, alvo
desta pesquisa, convém observar o que esse manual de infantaria versa sobre o
emprego de carros de combate.
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Primeiramente, fica explícito que os carros de combate não são orgânicos de
batalhões (Btl) de infantaria porém, havendo CC disponíveis, devem ser organizadas
Forças-Tarefas, para operar em uma situação esporádica. Isso acontecerá quando
for necessário aumentar a impulsão ou o poder de combate. Interessante notar que
o manual cita como exemplo claro dessa necessidade o emprego em localidade
(BRASIL, 2007, p. 4-48). A necessidade de empregar tropas de natureza diferente
em conjunto surge devido às características de cada uma.
A infantaria e os carros são perfeitamente ajustados para se auxiliarem
mutuamente no ataque. As possibilidades de um compensam as limitações
do outro. Os carros auxiliam a progressão da infantaria pela destruição ou
neutralização dos carros inimigos, das armas automáticas, das forças de
contra-ataque, dos obstáculos contra pessoal e pela conquista dos
objetivos. A infantaria auxilia os carros pela localização e destruição de
armas anticarro inimigas, das minas, dos obstáculos e pela procura e
balizamento dos itinerários de progressão para os carros. Após a conquista
do objetivo, os carros e a infantaria protegem-se mutuamente durante a
reorganização e a consolidação (BRASIL, 2007, p. 4-49).

Sabendo ainda que a menor fração a ser dada em reforço de um Btl é um
pelotão de carros de combate (Pel CC)13, essa FT poderá ter mais Pel CC, mais
pelotões de fuzileiros (Pel Fuz)14 ou igual número de cada fração (BRASIL, 2007, p.
4-47).
O primeiro tipo de FT – com mais Pel CC – é chamada de FT forte em CC, a
ser empregada onde o terreno favorece o emprego de CC, quando o inimigo
também for forte em CC ou quando for necessária ação de choque e rapidez,
características inerentes ao CC. (BRASIL, 2007, p. 4-47).
O segundo tipo, com mais Pel Fuz, será empregada para remover ou abrir
obstáculos AC, quando há defesa AC inimiga, quando o terreno for desfavorável ao
emprego de grande número de CC ou, caso principal para este estudo, quando deve
ser conquistada uma área edificada (BRASIL, 2007, p. 4-47).
Para operacionalizar a constituição da FT, ela pode ser formada no nível

13

Um Pel CC é a fração básica de emprego dos carros de combate. É constituído por quatro CC.
Pode ser dividido em duas seções CC (Seç CC) cada uma composta por dois carros de combate.
14
Um Pel Fuz é a fração básica de emprego dos fuzileiros, e possui em torno de 35 homens
organizados em três ou quatro Grupos de Combate (GC), e armas de apoio (morteiros e/ou
metralhadoras). Um Pel Fuz Bld possui ainda quatro viaturas blindadas para o transporte dos GC, e
por consequência possui maior poder de fogo decorrente do armamento da viatura.
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unidade, composta por Esqd CC e Cia Fuz, ou no nível subunidade (SU)15, com
cada Esqd ou Cia composta por quantidade variada de Pel CC e Pel Fuz (BRASIL,
2007, p. 4-49).
Importante ainda destacar que, em uma única foto, e sem mais comentários a
respeito o manual prevê uma constituição diferenciada das FT SU para o caso do
combate urbano, conforme FIGURA 5.

FIGURA 5 – Organização das FT SU segundo o C7-20.
Fonte: (BRASIL, 2007, p. 4-117).
Para realizar o ataque com o combinado, o manual cita cinco formas de
ataque. Na primeira, o CC e o Fuz partem para o ataque separadamente, porém
regulam sua velocidade para chegarem juntos ao objetivo. Na segunda, os carros
precedem a infantaria no assalto, com a infantaria um pouco à retaguarda. No
terceiro processo a infantaria e os CC progridem por vias de acesso diferentes,
chegando juntos ao objetivo, de direções diferentes. Na quarta forma, CC e Fuz
progridem concomitantemente, apoiando-se mutuamente durante todo o tempo. Na
quinta maneira de executar um ataque, os CC ficaram apenas fazendo base de
fogos, enquanto o Fuz manobra em direção ao objetivo e consolida-o isoladamente.
(BRASIL, 2007, p. 4-50).
A fim de não estender este trabalho, não serão explicadas a situação de
emprego de cada um dos casos, o que o manual faz de forma simplificada. Exceção
será feita ao quarto processo de ataque, assim descrito:
A infantaria pode deslocar-se ligeiramente à frente dos carros, entre eles ou
imediatamente à sua retaguarda. À medida que a progressão se
desenvolve, estas posições relativas entre a infantaria e os carros serão
15

Uma tropa de valor Unidade geralmente é composta por três subunidades (SU) de manobra, que
por sua vez possuem três pelotões cada. As tropas blindadas geralmente possuem quatro SU de
manobra, cada qual com três pelotões. As subunidades são chamadas de companhias, quando
composta por Pel de infantaria, ou de esquadrões, quando compostas por Pel de cavalaria.
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ajustadas de acordo com as necessidades, tendo em vista a natureza da
resistência inimiga e o terreno. Esse processo é usado quando a visibilidade
é reduzida, nas zonas edificadas e nos bosques. Ele assegura uma
estreita coordenação e o máximo de apoio mútuo, sacrificando, porém, a
velocidade e a surpresa, o que deve ser considerado no planejamento,
evitando-se a exposição desnecessária dos carros a baixa velocidade. Isto
aumenta a vulnerabilidade dos carros aos fogos anticarro e dá ao inimigo
oportunidade para aumentar a eficácia e intensidade de seus fogos
defensivos. Em terreno coberto, quando pouco se conhece sobre o inimigo,
deve ser empregado de início esse processo, passando-se a outro, quando
o escalão de ataque penetrar em terreno mais limpo ou quando tornar-se
clara a situação do inimigo. (BRASIL, 2007, p. 4-50, grifo nosso)

Conhecidos esses conceitos básicos sobre o emprego do combinado CC-Fuz,
passa-se a observar o que o C7-20 escreve sobre o emprego de tropas em
ambiente urbano em seu Capítulo 4, Art IX – Ataque à localidade, ressaltando os
aspectos que mais interessam à esta pesquisa.
Em presença de localidade, essa literatura descreve que o atacante pode
isolá-la, cercá-la, desbordá-la, torná-la insustentável pelo bombardeio ou pelo
incêndio ou atacá-la sistematicamente para capturá-la. Em princípio, é explicado, o
atacante deve desbordá-la, o que normalmente poderá evoluir para uma limpeza do
interior da localidade (BRASIL, 2007, p. 4-107).
Entre os motivos que podem levar à conquista de uma localidade estão:
(1) somente a conquista da localidade lhe permitirá a utilização integral das
estradas que para ela normalmente convergem; esta necessidade de
conquista, obviamente, é tanto maior quanto maior a importância da
localidade como nó rodoferroviário;
(2) eliminação da ameaça potencial aos flancos e retaguarda da tropa
atacante, representada pela existência de uma localidade desbordada ou
mesmo cercada;
(3) liberação, o mais cedo possível, das forças de contenção que fazem
face à localidade, com o objetivo de empregá-las em outras missões;
(4) captura de objetivo tático importante no interior da localidade ou por ela
dominado, como, por exemplo, uma passagem num curso de água ou um
aeródromo;
(5) para proporcionar proteção e conforto às tropas (...);
(6) por questões morais, de prestígio perante a opinião pública e de
estímulo ao espírito combativo da tropa, caso a localidade conquistada seja
um importante centro de valor histórico, político, econômico ou militar.
(BRASIL, 2007, p. 4-107)

Para conquistar a localidade, deve-se operar em três fases: isolar a
localidade, conquistar uma área de apoio na periferia da localidade e progressão no
interior da localidade (BRASIL, 2007, p. 4-108). Baseando-se nos objetivos desta
pesquisa, vale analisar apenas a terceira fase, já que a primeira e a segunda fase
ocorrerão, taticamente, de forma bastante semelhante ao combate em campo
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aberto.
Conforme o manual estudado, a terceira fase será realizada de forma
sistemática, progredindo de casa em casa, quarteirão por quarteirão para avançar
sobre a área edificada, tendo elevada importância a coordenação das unidades que
realizam essa fase do ataque (BRASIL, 2007, p. 4-109).
Para iniciar o investimento, devem ser exploradas todas as fontes para buscar
dados sobre o interior da localidade, como vias de acesso, pontos característicos e
edifícios mais altos, locais de maior população, áreas abertas, entre outros, assim
como o valor e localização do inimigo no interior da localidade (BRASIL, 2007, p. 4109).
Com os dados de inteligência levantados, deve-se realizar o planejamento
para a entrada na localidade, levando em conta:
1) conquista da orla anterior e posterior;
2) surpresa;
3) convergência de esforços;
4) simplicidade;
5) segurança;
6) obstáculos;
7) posições para armas de tiro direto fora da área edificada;
8) frentes das unidades de primeiro escalão através da área
9) constituição de reservas. (BRASIL, 2007, p. 4-111)

O Cmt deve então regular a operação, focando no objetivo a conquistar, as
direções de atuação, o ataque principal e as demais medidas de coordenação e
controle (BRASIL, 2007, p. 4-112).
Para definir o objetivo, o mesmo poderá estar localizado na orla anterior, na
orla posterior (que caracteriza o fim da limpeza) e no interior da área. Serão
marcados no interior da área, diz o manual, quando garantirem a segurança do
prosseguimento no interior da localidade; quando forem localizados em instalações
de serviços essenciais que irão proporcionar o “controle populacional, segurança da
tropa e utilização de recursos locais” (ocasião em que deverá ser mantida tropa para
manutenção do objetivo); ou quando marcarem mudanças de direção, dispositivo ou
ritmo das operações, ou para sincronizar as peças de manobra (esses objetivos para
coordenação poderão ser substituídos por linhas de controle) (BRASIL, 2007, p. 4113).
O manual ressalta ainda que deverão, obrigatoriamente, ser marcados os
objetivos na orla anterior e posterior, e que o Cmt poderá optar ou não pela
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marcação de objetivos no interior da localidade (BRASIL, 2007, p. 4-114). Para
conquistar um objetivo no interior da localidade, é ressaltado, deve-se aumentar o
poder de combate do Btl em pelo menos um Pel, para que este fique responsável
pela manutenção do objetivo até o final do investimento (BRASIL, 2007, p. 4-116).
Quanto às direções de atuação, poderão ser balizadas por ruas longitudinais
ou por edifícios destacados, em zonas menos densas que permitam sua
visualização à distância. O ataque principal, segundo a publicação, será
determinado para a conquista de objetivos na orla anterior, para facilitar a entrada na
localidade, ou na orla posterior, para projetar a continuação da operação após a
passagem da localidade (BRASIL, 2007, p. 4-114).
Planejando a progressão no interior da localidade, linhas de controle serão
marcadas em eixos transversais ao movimento, para assegurar o controle dessa
operação, cuja execução é descentralizada até o nível Pel e GC. A transposição
dessas linhas somente serão feitas mediante ordem, facilitando o controle do ataque
que, devido às características da cidade e da dificuldade de observação e ligações,
transformará “o combate em uma série de pequenas ações independentes”
(BRASIL, 2007, p. 4-113).
As zonas de ação (Z Aç)16, nessa operação, serão relativamente estreitas em
localidades fortemente defendidas, ou quando não houver informações sobre o
inimigo, variarão de um a quatro quarteirões por Btl, dois por Cia e um por Pel. Para
determinação da zona de ação deverão ser levados em conta o valor do inimigo, as
dimensões e densidade dos edifícios e o grau de resistência esperado (BRASIL,
2007, p. 4-113).
Os limites entre as Z Aç serão demarcados até o nível Pel, facilitando o apoio
mútuo, o vasculhamento de toda a área e evitando o fratricídio. Os limites passarão
em um dos lados de uma rua, para que esta fique sob responsabilidade
determinada, ou por dentro dos quarteirões ou quintais, quando a área for menos
densa, facilitando para que os dois lados de uma rua fiquem sob uma mesma
responsabilidade (BRASIL, 2007, p. 4-114).
Nesse tipo de operação, a reserva deve permanecer próxima aos escalões
16

“Zona de Ação é a delimitação de área, com a finalidade de atribuir responsabilidades operativas à
determinada força ou unidade, em um espaço de manobra adequado e compatível com suas
possibilidades. Medida de controle estabelecida pelo escalão superior que proporciona, no interior
de seus limites, autoridade para conduzir sua operação e controlar as ações que apoiem sua
missão.” (BRASIL, 2016a, p. 6-4).
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mais avançados, à retaguarda imediata do primeiro escalão. Isso é possível porque
as inúmeras cobertas e abrigos, em princípio, propiciarão esse dispositivo. Com a
reserva mais à frente, seus elementos estarão em condições de prontamente intervir
no combate (BRASIL, 2007, p. 4-115).
Com isso “a reserva da Bda, em princípio, segue o escalão de ataque
defasada de 1 (um) a 3 (três) quarteirões, a do Btl de 1 (um) a 2 (dois) quarteirões e
a da companhia provavelmente no mesmo quarteirão dos pelotões que realizam a
limpeza”. Essa aproximação da reserva busca diminuir dificuldades de movimento,
observação e comunicações (BRASIL, 2007, p. 4-115).
Para mensurar o poder de combate necessário para a reserva, “considera-se
como boa a dosagem de uma companhia de fuzileiros reforçada por brigada, reserva
fraca ou compatível por Btl e um Pel por SU do escalão de ataque” (BRASIL, 2007,
p. 4-115).
A reserva poderá ser empregada para repelir contra-ataques, realizar a
limpeza de resistências desbordadas, atuar sobre o flanco de posições inimigas que
detenha o movimento, corrigir erros de direção e substituir peças de manobra no
ataque (BRASIL, 2007, p. 4-115).
Os fogos indiretos, no combate em localidade, serão empregados para
manter a localidade isolada, sobre as vias de acesso que infletem sobre acidentes
capitais que dominam a localidade ou que adentram a localidade. Serão
empregados ainda para destruir alvos no interior da localidade e para realizar
cortinas de fumaça, facilitando a progressão. É desejável a descentralização da
artilharia até a situação de reforço, para uma coordenação efetiva com os elementos
de primeiro escalão (BRASIL, 2007, p. 4-116).
A natureza dos tiros (percussão, de tempo, explosivo, incendiário ou
fumígeno) e o volume de fogo a ser colocado sobre uma área edificada em
poder do inimigo são determinados em função dos seguintes fatores:
(a) material de construção empregado (madeira ou alvenaria);
(b) dano que se pode esperar da artilharia atirando sobre posições inimigas
conhecidas ou suspeitas;
(c) aumento do abrigo e da ocultação proporcionado ao inimigo pelos
destroços provocados pelo fogo, particularmente quando se trata de
casamatas de concreto construídas nos andares térreos; e
(d) atitude da população civil, se amiga, neutra ou inimiga. (BRASIL, 2007,
p. 4-116)

Quando os fogos forem conduzidos para o interior da localidade, como em
cruzamentos de ruas, pode ser necessário um recuo das tropas em contato para
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evitar o fratricídio devido às dificuldades de observação e proximidade entre os
beligerantes. Esse recuo pode acarretar em perda de terreno já conquistado
(BRASIL, 2007, p. 4-116).
As armas de artilharia antiaérea, por seu grande volume de fogos, podem ser
empregadas sobre posições inimigas, “de maneira semelhante aos carros de
combate”, sem, entretanto, deixar de lado sua missão principal e sem empregá-las
em primeiro escalão (BRASIL, 2007, p. 4-116).
Pouco destaque o manual dá para o emprego dos carros de combate.
Determina que a sua utilização se dará por meio das FT, atuando como armas
autopropulsadas para realizar tiros diretos à curta distância, ou tiros AC. Os CC
progredirão bem à frente durante o ataque, e “raramente precedem a infantaria”, que
deve protegê-los de emboscadas, armas AC, minas e caçadores (BRASIL, 2007, p.
4-116).
A publicação lembra ainda que “as zonas edificadas e os escombros dos
edifícios limitam as possibilidades de manobra dos carros” (BRASIL, 2007, 5-110). O
emprego de grandes efetivos de carros nesse terreno desfavorável pode levar à
concentração dos CC em pequenas áreas, facilitando o emprego de armas AC pelo
inimigo (BRASIL, 2007, 9-10).

3.4.1.2 C17-20: o manual das forças blindadas

O C17-20 – Forças-Tarefas Blindadas (2002b, p. 1-1) é o manual do EB que
“apresenta a doutrina básica das operações de blindados e estabelece os
fundamentos doutrinários relativos ao emprego operacional das FORÇAS-TAREFAS
BLINDADAS”. Nota-se que esse manual foi confeccionado com base na Doutrina
Delta (BRASIL, 2002b, p. 1-1), já substituída pela DMT.
Dentre outras disposições, é estabelecido que o emprego do combinado CCFuz permitirá que suas características sejam aproveitadas em conjunto. Com isso, o
emprego desses elementos separadamente ocorrerá de forma eventual, por
pequenos períodos de tempo (BRASIL, 2002b, p. 1-9).
Quanto à organização para o combate, optando por empregar FT forte em CC
ou em Fuz, deve-se considerar algumas condições especificas, cujas mais
interessantes para consecução deste trabalho são destacadas:
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(1) FT organizada com predominância de elementos de carros de combate FT Esqd CC
(a) Terreno favorável aos CC, limpo e com poucos obstáculos.
(b) Posição do inimigo sumariamente organizada e/ou pouco profunda. [...]
(d) Necessidade de velocidade e ação de choque.
(2) FT com predominância de elementos de fuzileiros blindados – FT
Esqd/Cia Fuz Bld
(a) Visibilidade restrita.
(b) Existência de áreas edificadas e com muitos obstáculos. [...]
(d) Necessidade de limpeza da zona de ação. (BRASIL, 2002b, p. 1-17,
grifo nosso)

Deve-se levar em consideração ainda que não devem ser cedidos elementos
menores que o pelotão, na formação das FT. Porém, na mesma SU, “um Pel Fuz Bld
poderá ser fracionado, cedendo um ou mais grupos de combate ou o grupo de apoio
para reforçar outro Pel Fuz Bld, o Pel Ap ou mesmo um Pel CC” (BRASIL, 2002b, p.
1-18).
No escopo do combinado, o CC será empregado para utilizar o fogo e
movimento, garantir a potência de fogo e “liderar a ação, sempre que possível”,
enquanto o Fuz será responsável por auxiliar na destruição das armas AC, indicar
alvos para o CC, realizar a limpeza de áreas, proteger o CC contra inimigo a pé,
particularmente contra armas AC e, sendo empregado a pé, esclarecer a situação
em áreas edificadas, entre outras ações. Poderão ser empregados elementos Fuz
para liderar as ações quando necessário (BRASIL, 2002b, p. 1-19).
Cabe destacar também que os Fuz Bld são mais eficazes quando os campos
de tiro são restritos e no combate aproximado, sendo dependentes dos fogos dos
carros para suas missões. Já o CC pode prover fogo direto, rápido e preciso, e seus
meios optrônicos podem auxiliar no combate em situação de baixa visibilidade. Os
CC são, ainda, altamente dependentes do apoio do Fuz Bld quando em combate
aproximado (BRASIL, 2002b, 1-20).
Visualizando o emprego da tropa nas operações ofensivas, fica determinado
pela referida publicação que a FT deve se utilizar de suas características de
potência de fogo, proteção blindada, mobilidade, flexibilidade e ação de choque para
a condução das operações, mantendo a iniciativa das ações por meio de “ações
rápidas e agressivas, da exploração dos pontos fracos no dispositivo inimigo e de
planos alternativos que permitam enfrentar, de imediato, as mais diversas situações”
(BRASIL, 2002b, p. 5-1).
Para obter sucesso nesse tipo de operação, o Cmt deve evitar a parte mais
forte da defesa inimiga, atraí-lo para fora de suas posições, procurar isolar suas
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tropas para impedir seu suprimento e obrigá-lo a lutar em uma direção e em local
para o qual não estava preparado, atuando sobre a retaguarda ou flanco do inimigo
(BRASIL, 2002b, p. 5-2).
Durante operações ofensivas, ao realizar um ataque, as tropas serão
divididas em escalão de ataque, base de fogos e reserva. A base de fogos visa fixar
o inimigo e destruir suas armas, sendo que “os CC não são incluídos, normalmente,
na base de fogos, uma vez que esse emprego não permite aproveitar
adequadamente suas características”, exceto quando o terreno ou obstáculos
impedirem seu emprego no escalão de ataque (BRASIL, 2002b, p. 5-26).
O escalão de ataque, por sua vez, tem a missão de cerrar sobre o oponente
para destruí-lo e deve ser composto por CC e Fuz, “em uma formação que tenha
massa e profundidade”, atacando os flancos da posição, sempre que possível. Para
isso, a formação irá progredir com velocidade e violência, empregando os elementos
de forma que cheguem juntos ao objetivo (BRASIL, 2002b, p. 5-27).
Para realizar esse ataque, convém lembrar, os fuzileiros devem progredir
embarcados o máximo possível, aproveitando a proteção blindada. O desembarque
será realizado no interior do objetivo ou após esse, a fim de realizar o assalto na
direção contrária ao esperado pela defesa inimiga, enfrentando menos obstáculos e
com os fogos inimigos não ajustados. Em casos esporádicos, os fuzileiros poderão
realizar o desembarque antes do objetivo, particularmente
quando a progressão das viaturas blindadas se tornar difícil ou muito lenta,
quando for necessária a remoção de obstáculos ou, quando a segurança
aproximada dos carros de combate exigir a atuação dos Fuz
desembarcados, em estreito contato com os CC, nos níveis mais
elementares da tropa (GC - Seç CC) (BRASIL, 2002b, p. 5-28).

O combinado CC-Fuz poderá ainda compor a reserva, para que o
comandante possa influir no combate. A reserva será uma força à disposição do Cmt
para emprego em qualquer parte da Z Aç (BRASIL, 2002b, p. 5-28) e terá, em
princípio, as seguintes missões:
a) explorar o êxito obtido pelas forças do escalão de ataque;
b) reforçar elementos de primeiro escalão;
c) substituir elementos de primeiro escalão;
d) manter ou aumentar a impulsão do ataque;
e) manter o terreno conquistado pelo escalão de ataque;
f) destruir os contra-ataques inimigos;
g) proporcionar segurança nos flancos ou na retaguarda. (BRASIL, 2002b,
p. 5-28)
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A reserva deverá ser mais forte quando o objetivo for profundo, quando
houver meios suficientes disponíveis, quando não houver muitas informações sobre
o inimigo ou quando não for possível visualizar o ataque até o objetivo (BRASIL,
2002b, p. 5-28).
Ao determinar a escolha dos objetivos, o manual em foco destaca que a FT
Bld recebe, como objetivo, uma força blindada ou mecanizada do inimigo, posições
defensivas inimigas, acidentes capitais no terreno e outras instalações importantes
na retaguarda do dispositivo adversário. A FT de nível unidade pode, assim, cumprir
um ou mais objetivos, determinando às suas subunidades objetivos que permitam
conquistar e controlar o objetivo da unidade como um todo, para controlar toda a
área pela observação e pelo fogo (BRASIL, 2002b, p. 5-31).
Os objetivos das subunidades consistirão, então, de objetivos intermediários,
para facilitar o controle, mudanças de direção e proporcionar condições para o
prosseguimento; finais, quando caracterizar o cumprimento da missão da
subunidade; e decisivo, quando consistir na região cuja posse for de maior
importância para cumprir a missão da unidade. Em todos os objetivos deverão ser
realizadas a consolidação e a reorganização, ocasionando, muitas vezes, diminuição
da velocidade, motivo pelo qual deve-se reduzir ao máximo a quantidade de
objetivos intermediários (BRASIL, 2002b, 5-32).
Para conquistar esses objetivos podem ser determinados ataques principais
ou secundários. O ataque principal deve ser orientado para o objetivo decisivo, de
forma a causar o maior dano ao dispositivo inimigo com o menor número de baixas
para o atacante. O ataque secundário visa conquistar outros objetivos finais, de
forma a facilitar as ações do ataque principal (BRASIL, 2002b, p. 5-12).
Considerando a via de acesso a ser utilizada para os ataques principal e
secundários, e analisando o dispositivo inimigo, deve-se considerar:
em princípio, a melhor via de acesso quanto ao terreno para o atacante
será, também, aquela onde o inimigo irá concentrar seu poder de combate,
a maioria de seus obstáculos e seus fogos ajustados. Em princípio esta Via
A não deverá ser utilizada pelo ataque principal (BRASIL, 2002b, p. 5-12).

Para a realização do ataque, o escalão de ataque deve progredir em massa
em direção ao objetivo, de forma a aproveitar a potência de fogo e a ação de choque
dos CC, cerrando para o objetivo “no menor tempo possível. Quanto mais tempo
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ficar exposto aos fogos inimigos tanto maiores serão suas perdas”. O aumento da
velocidade do ataque também contribui para a ação de choque proporcionada à FT
(BRASIL, 2002b, p. 5-34).
Durante a progressão, os CC devem procurar destruir blindados inimigos e
posições de armas anticarro e de armas coletivas, sempre à maior distância
possível, para permitir a progressão da FT. Da mesma forma, o armamento orgânico
das VBTP17 deve ser utilizado, exceto o armamento individual dos fuzileiros, para
não expô-los ao fogo inimigo. O emprego de fumígenos também pode facilitar a
progressão (BRASIL, 2002b, p. 5-34).
A distância entre os CC e os Fuz, e a necessidade de esses últimos
progredirem embarcados ou desembarcados, irá variar conforme os fatores de
decisão. Em geral, os CC irão progredir à frente, seguidos pelos Fuz embarcados,
de forma que a força se desloque como um todo. Na consideração da distância entre
as frações, não devem ser expostas as VBTP dos fuzileiros desnecessariamente,
principalmente quando houver arma AC inimiga, sob pena de reduzir drasticamente
a mobilidade do elemento fuzileiro. Quando desembarcados, os fuzileiros poderão
aproveitar-se da proteção blindada do CC, ocupando posição à retaguarda dos
mesmos (BRASIL, 2002b, p. 5-37 a 5-38).
A opção pelos fuzileiros embarcados visa aumentar a velocidade de
progressão, aumentar a mobilidade tática, diminuir as baixas com o uso da proteção
blindada, preservar a energia dos militares para as ações mais importantes e permitir
o emprego de artilharia da força amiga com munição de tempo (BRASIL, 2002b, p.
5-39).
[No assalto ao objetivo] é fundamental o apoio dos fuzileiros blindados aos
18
carros de combate, seja pelo fogo do armamento das VBC-Fuz / VBTP
destruindo as armas anticarro de curto alcance do inimigo e posições de
metralhadoras, não destruídas ou ultrapassadas pelos carros de combate,
seja pela ação dos fuzileiros desembarcados, empregando fogos de assalto
e o combate corpo - a - corpo, destruindo ou capturando as guarnições dos
blindados inimigos destruídos ou avariados, eliminando resistências
remanescentes da posição defensiva inimiga nas trincheiras, abrigos e
dobras do terreno ou removendo obstáculos que impeçam a progressão das
viaturas blindadas. (BRASIL, 2002b, p. 5-35)
17

VBTP – Viatura Blindada de Transpote de Pessoal. Utilizada para transporte de fuzileiros, é dotada
de uma blindagem média, menor que a dos carros de combate, e de uma metralhadora. Não possui
canhão.
18 VBC-Fuz (ou VBCI) – Viatura Blindada de Combate de Fuzileiros (ou de Infantaria). Diferencia-se
da VBTP por seu armamento principal. Uma VBCI utiliza como armamento principal um canhão
20mm ou maior, enquanto a VBTP geralmente utiliza uma metralhadora até o calibre .50. Também
é chamada de IFV (Infantry Fighting Vehicle).
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Havendo indícios que na área do objetivo existem resistências que possam
causar danos aos blindados, ou se não for possível visualizar toda a área do
objetivo, como em uma localidade, os Fuz assaltarão a pé. Para as ações de
consolidação, “parte dos fuzileiros poderá receber a missão de executar uma
limpeza mais detalhada da área do objetivo” (BRASIL, 2002b, p. 5-38).
Após conquistado o objetivo, os CC devem ocupar posições que permitam a
defesa da área para se opor a um contra-ataque inimigo, ou para prosseguir a
manobra, mantendo a impulsão do ataque. Para evitar os contra-ataques,
particularmente se houver intenção de manter o local, a FT irá realizar desde ações
mais simples para a própria segurança, até a montagem de um dispositivo defensivo
elaborado. O manual prevê ainda que “não havendo imposição de manter um
objetivo intermediário, a FT deve prosseguir no ataque, logo que possível e sem
perda de tempo, reorganizando-se durante o movimento” (BRASIL, 2002b, 5-36).
Diferentemente do manual C7-20, o manual das Forças Tarefas Blindadas
apresenta apenas três formas de ataque empregando o combinado CC-Fuz: em
uma única direção, em direções convergentes e com o CC somente apoiando pelo
fogo.
Para a escolha do processo, cita o documento, deve-se atentar para explorar
ao máximo as características da tropa blindada – potência de fogo, proteção
blindada, flexibilidade, mobilidade e ação de choque – e aumentar ao máximo a
velocidade de deslocamento, além de manter os fuzileiros embarcados o maior
tempo possível. Os fuzileiros irão desembarcar principalmente para:
1) evitar sua destruição por fogo AC inimigo;
2) abrir ou remover obstáculos que impeçam o movimento dos CC e VBTP/
VBC-Fuz para a frente;
3) cooperar na neutralização ou destruição das armas AC que detenham a
progressão dos CC e VBTP/ VBC-Fuz; [...]
6) participar de ataques através de regiões fortificadas ou através de
localidades e vilas que não puderem ser desviadas;
7) auxiliar a progressão dos CC sob certas condições de visibilidade restrita
e campos de tiro reduzidos (escuridão, fumaça, neblina, bosques densos,
terreno cortado);
8) realizar a limpeza de um objetivo e auxiliar na sua consolidação.
(BRASIL, 2002b, p. 5-39, grifo nosso)

Dentre as três formas de conduzir o ataque, merece destaque o emprego do
CC e do Fuz um uma única direção, particularmente com os fuzileiros
desembarcados, pois “este (sic) processo poderá ser empregado em situações de
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pouca visibilidade, como em bosques, localidades e neblina densa” (BRASIL,
2002b, p. 5-41, grifo nosso).
Nesse processo, o CC e o Fuz progredirão juntos, com os Fuz se deslocando
entre os CC ou à sua retaguarda imediata, de acordo com o terreno e o inimigo, de
forma que ambos se beneficiem do apoio mútuo e da proteção blindada. Em
ocasiões em que o movimento do CC à frente for impedido, seja pelo terreno,
obstáculos ou armas AC inimigas, o Fuz poderá avançar para eliminar essa
dificuldade, e o CC então voltará a liderar o ataque. Nesse caso, as VBTP deverão
seguir de perto o movimento, para serem empregadas quando possível (BRASIL,
2002b, p. 5-42).
Ao tratar especificamente sobre o combate em área edificada, o C17-20 se
baseia no manual C31-50 – Combate em Zonas Fortificadas e Localidades e no
C100-5 – antigo manual de operações, ambos não mais em vigor.
O C17-20, ao versar sobre o combate em localidades, identifica suas
características:
(1) observação limitada;
(2) campos de tiro reduzidos;
(3) dificuldades de controle e coordenação;
(4) descentralização máxima, até os mais baixos escalões de comando;
(5) dificuldade de localizar o inimigo (devido à pequena visibilidade e à
ampliação e reflexão de som nas áreas edificadas);
(6) dificuldade de comunicações;
(7) predomínio do combate aproximado, estando os contendores separados,
muitas vezes, apenas por um muro (ou parede);
(8) dificuldade de apoio cerrado de artilharia e aéreo (por ser pequena a
margem de segurança, devido à proximidade do inimigo e às dificuldades
de observação e de comunicações);
(9) emprego freqüente do tiro à queima-roupa, mesmo para canhões de tiro
tenso;
(10) reduzida eficiência de tiro indireto;
(11) maiores necessidades de limpeza e de segurança em todas as
direções, devido à extrema compartimentação das áreas edificadas;
(12) desenvolvimento do combate em três dimensões, frente, profundidade
e altura;
(13) frequência das ações noturnas, devido à dificuldade de atravessar
áreas à luz do dia;
(14) canalização do movimento das viaturas pelas ruas longitudinais;
(15) plenitude dos obstáculos artificiais;
(16) lentidão das operações;
(17) necessidade de controle de incêndio. (BRASIL, 2002b, p. 9-7)

Da mesma maneira que o C7-20, o manual das FT Bld dividem o ataque a um
ambiente urbano em três fases: o isolamento, a conquista de uma área de apoio na
periferia e a progressão no interior da localidade (BRASIL, 2002b, p. 9-7).
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Para realizar o investimento na localidade, a publicação propõe que as FT
forte em Fuz deverão realizar a atividade, com as FT forte em CC realizando base
de fogos. Quando os Fuz adentram a localidade, devem avançar protegidos pela
proteção blindada, seja de suas próprias VBTP, seja dos CC. Nessa fase, “em
princípio, [os fuzileiros] deverão realizar o ataque desembarcados” (BRASIL, 2002b,
p. 9-6).
Na terceira fase do ataque à uma localidade, qual seja a progressão em seu
interior, o manual indica:
Consiste na progressão sistemática casa por casa, quarteirão por
quarteirão, através da área edificada. Nesta fase, adquire particular
importância a coordenação dos elementos empenhados, sendo necessário
designar-se limites perfeitamente definidos e direções balizadas por pontos
inconfundíveis, além de freqüentes linhas de controle. Ademais, é
imprescindível que todos os prédios sejam completamente vasculhados,
para que a progressão possa continuar sem focos de resistência à sua
retaguarda. (BRASIL, 2002b, p. 9-8)

O dispositivo para a invasão da localidade deve ser reajustado para que as
pequenas unidades sejam compostas por equipes de “fuzileiros - armas de apoio carros blindados”, descentralizando as ações até o nível do GC. Utilizar-se-á uma
progressão lenta, coberta pelo fogo, evitando progredir pelas ruas, mas sim por
quintais e pelo interior dos quarteirões, por dentro dos prédios, telhados ou brechas
nas paredes (BRASIL, 2002b, p. 9-10). Cabe enfatizar:
esta fase oferece possibilidade de surpresa e de riscos para o atacante, não
só pela existência de armas da defesa em locais imprevisíveis e difíceis de
determinar, como também, pelo abundante emprego, por parte do defensor,
de minas, armadilhas e demolições preparadas e ainda, pela utilização de
vias de acesso subterrâneas, ao nível do solo, através dos andares dos
prédios e, mesmo, pelos telhados. (BRASIL, 2002b, p. 9-10)

De maneira geral, está previsto que objetivos sejam marcados no interior da
localidade quando a tropa for empregada para a conquista da localidade
propriamente dita, podendo consistir em objetivos para uma ou mais subunidades ou
para a unidade como um todo, conforme a zona de ação determinada. Os objetivos
serão, então, marcados “nas orlas anterior e posterior da localidade e, às vezes,
entre ambas as orlas, para os elementos encarregados da limpeza da área
edificada” (BRASIL, 2002b, p. 9-8).
O propósito da conquista dos objetivos nas orlas da localidade são, em linhas
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gerais, conquistar uma área para apoiar a progressão em seu interior (orla anterior)
e para apoiar o prosseguimento da operação, após a passagem pela localidade (orla
posterior). Os objetivos no interior da localidade constituirão em instalações de
utilidade pública, da administração pública, militares, pontos dominantes e outras
edificações importantes, tudo para atender “às necessidades de coordenação,
limpeza e segurança” (BRASIL, 2002b, p. 9-6).
O manual prevê ainda a utilização de linhas de controle para facilitar a
coordenação do avanço, de maneira semelhante ao já descrito no C7-20 (BRASIL,
2002b, p. 9-10). Da mesma forma, os procedimentos para a marcação dos limites
são idênticos aos previstos no C7-20 (BRASIL, 2002b, p. 9-9).
A reserva deve deslocar-se o mais próximo possível das tropas em 1º
escalão, de um a três quarteirões de distância, realizando a proteção dos flancos e
da retaguarda, ocupando prédios já conquistados para evitar que o inimigo os
retome (BRASIL, 2002b, p. 9-10 e 9-11).
O valor da reserva dependerá do inimigo, do tamanho da localidade, do
tamanho da zona de ação da unidade e da quantidade de meios disponíveis.
Normalmente, a reserva da unidade será pequena, podendo ser até um pelotão,
aumentando a necessidade de reserva das subunidades (BRASIL, 2002b, p. 9-11).
O emprego da reserva se dará para atuar sobre contra-ataques inimigos,
limpeza das resistências desbordadas, proteger os flancos da tropa, atuar sobre o
flanco do inimigo que detenha uma subunidade em seu avanço, substituir elementos
de 1º escalão e corrigir erros de direção (BRASIL, 2002b, p. 9-11).
Apesar de prever essa invasão sistemática, o próprio manual ressalta que nas
localidades com uma defesa fraca, tropas poderão avançar diretamente até os
objetivos na orla posterior da localidade, ficando a reserva a cargo da sua limpeza
(BRASIL, 2002b, p. 9-11).
Para planejar o ataque, esse manual ressalta que devem ser utilizadas
plantas atualizadas da cidade e informações de desertores e civis que conheçam a
localidade. Deve-se utilizar todas as vias de acesso, inclusive as subterrâneas e por
cima dos prédios, o que pode dar certa vantagem ao atacante, diz o manual
(BRASIL, 2002b, p. 9-10).
Por fim, esse manual define a missão de cada um dos elementos CC e
fuzileiros nas ruas de uma cidade:
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a. Missão dos Fuz Bld no combate de rua
(1) Localização de alvos para o engajamento das armas dos carros de
combate.
(2) Neutralização e destruição de armas anticarro do inimigo.
(3) Assalto e redução de posições e limpeza dos edifícios, sob a proteção
dos fogos dos carros de combate.
(4) Proteção dos carros de combate contra as medidas individuais anticarro.
(5) Realização da segurança e da defesa de área, uma vez limpa.
b. Missão dos CC, quando empregados no combate de rua
(1) Neutralização das posições inimigas pelo fogo das metralhadoras para
permitir aos fuzileiros cerrarem sobre o inimigo e destruí-lo.
(2) Destruição de pontos fortes do inimigo pelo fogo dos carros de combate.
(3) Destruição das barricadas encontradas nas ruas.
(4) Abrir passagem nas edificações, facilitando aos fuzileiros vasculharem
seu interior, quando as passagens estiverem bloqueadas por entulhos,
obstáculos ou fogo inimigo e permitindo seu acesso pelo segundo andar.
(5) Tomar sob seus fogos qualquer outro alvo indicado pelos fuzileiros.
(BRASIL, 2002b, p. 9-12).

3.4.1.3 Outros manuais do Exército Brasileiro

Outros manuais de interesse que devem ser observados são os manuais de
planejamento das operações. O manual EB20-MC-10.211 – Processo de
Planejamento e a Condução das Operações Terrestres orienta os planejamentos a
serem realizados nos âmbitos operacionais e táticos (BRASIL, 2014a, p. 1-1).
Esse manual destaca que os combates, atualmente, ocorrem em “áreas
humanizadas, com a inserção de vários atores e com regras de engajamento
bastante restritivas, o que elevou o nível de complexidade do ambiente operacional
e dos problemas decorrentes desta mudança”. Tudo isso interfere na atuação das
forças e na análise dos problemas militares durante o planejamento (BRASIL,
2014a, p. 4-4).
Para realizar esse planejamento, o conhecimento de diversos fatores leva ao
entendimento do ambiente de forma completa. Esses fatores consistem em aspectos
militares ou não, que fazem as diversas áreas de operações serem diferentes entre
si, afetando as operações. Esses fatores descrevem os aspectos militares do
ambiente operacional, a influência da população e das dimensões humana, física e
informacional. Entre os fatores utilizados para estudar o Teatro de Operações político, militar, econômico, social, informação, infraestrutura, ambiente físico e
tempo –, as zonas urbanas devem ser analisadas, segundo esse manual, no âmbito
da infraestrutura. (BRASIL, 2014a, p. 2-8).
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O manual de ensino EB60-ME-12.401 – O Trabalho de Estado-Maior
(BRASIL, 2016b) “regula o Processo de Planejamento e Condução das Operações
Terrestres no nível Unidade”. Quanto às operações no interior de localidades, esse
manual prevê que as localidades devem ser levadas em consideração durante o
estudo do terreno, baseando-se no manual anterior, sendo que:
- Para fins de transitabilidade, uma área urbanizada é, em princípio, um
terreno impeditivo. As localidades são, na maioria das vezes, obstáculos
que restringem e canalizam o movimento. As operações ofensivas em áreas
urbanas são difíceis de serem conduzidas. Por outro lado, as localidades,
normalmente, apresentam uma vantagem importante para o defensor.
- Se for necessário o emprego de forças nas localidades, o estudo deverá
ser detalhado, a fim de servir de base para análise dos aspectos militares
do terreno. (BRASIL, 2016b, p. 3-14)

Essa linha segue no mesmo sentido que o EB70-MC-10.307 – Planejamento
e Emprego da Inteligência Militar, que procura abarcar os aspectos de inteligência a
serem buscados nas operações. Para estudar o terreno da localidade, segundo essa
publicação, deve-se levar em conta que as “ações são sempre difíceis em áreas
urbanas”, devendo-se evitar um ataque sobre uma localidade, a menos que a
situação imponha. Além disso, as localidades podem ser vantajosas ao defensor
(BRASIL, 2016a, p. 7-19).
Considerar-se-á ainda que as localidades têm influência importante nos
campos de observação e tiro para a tropa e para as cobertas e abrigos (BRASIL,
2016a, p. 7-31). Para empregar tropas nessas localidades, deve-se então utilizar-se
de mapas e fotografias aéreas para estudar:
a) as zonas adjacentes da área urbana;
b) setores de maior concentração de população;
c) pontos característicos e edifícios mais altos;
d) instalações de rádio, serviços de utilidade pública, edifícios públicos, etc;
e) áreas abertas (praças, parques, estádios, etc);
f) áreas industriais, comerciais, residenciais, etc;
g) terminais ferroviários, rodoviários, aeroportos, portos, aeródromos, etc; e
h) outros dados julgados de interesse. (BRASIL, 2016a, p. 7-20)

Após esse estudo, entre outros aspectos, devem ser levantados os acidentes
capitais no interior da localidade, que podem ser estruturas que tenham domínio no
interior da localidade, “pontos de passagem obrigatórios, interseções, pontes,
complexos industriais ou outras instalações. Um terreno elevado pode ser acidente
capital caso domine determinada área e proporcione boa observação e campos de
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tiro.” (BRASIL, 2016a, p. 7-27)
Além de determinar a influência das localidades no fator terreno, esse
documento ainda considera-as como parte das considerações civis, durante os
levantamentos e análises de inteligência. As considerações civis serão estudadas
conforme o aspecto humano, as estruturas, as capacidades, as organizações, a
população, os eventos (AECOPE), entre outros (BRASIL, 2016a, p. 7-3).
Indubitavelmente, cada um desses aspectos influirá e será influenciado pelas
localidades.
Na análise da área de responsabilidade sob o ponto de vista humano, devese atentar principalmente para as localidades. Este estudo deve ser
conduzido para identificar como a área afeta as operações e, também,
como as operações afetam tal área. Neste estudo, devem ser observados
os seguintes itens:
a) áreas de alto valor econômico;
b) centros políticos de governo (sedes dos governos estaduais e municipais,
suas vizinhanças e as sedes dos departamentos/ministérios de mais alto
nível);
c) áreas culturalmente importantes (sítios históricos, arqueológicos e com
significado religioso);
d) enclaves étnicos, políticos, religiosos, criminosos e outros;
e) rotas comerciais e de contrabando; e
f) sítios possíveis de utilização como áreas temporárias para refugiados e
deslocados. (BRASIL, 2016a, p. 7-4)

Além dos manuais de planejamento, outros manuais que facilitam o emprego
de tropas são os manuais que versam sobre as táticas, técnicas e procedimentos
nos níveis mais elementares, particularmente subunidade e pelotão.
O manual C17-36/1 – Operações combinadas com carro de combate –
fuzileiro blindado (2002a) transcreve as características do emprego do combinado
CC-Fuz de forma geral, mas principalmente a nível pelotão, quando estão inseridos
em uma mesma subunidade.
No que se refere ao ambiente urbano, essa publicação propõe que as FT
devem ser organizadas com predominância em fuzileiros blindados quando o terreno
possui áreas edificadas. Assim, dentre as missões em que pode ser empregada uma
FT, é destacado que os fuzileiros podem atacar ou defender localidades, situação
em que serão empregados para “proteger os CC contra o inimigo a pé, em bosques,
localidades e nas situações de visibilidade precária” (BRASIL, 2002a, p. 1-25).
O manual apresenta o emprego do combinado de acordo com o previsto no
C17-20, com três formas de ataque: em uma mesma via de acesso, em direções
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convergentes e com o CC apoiando pelo fogo (BRASIL, 2002a, p. 1-26).
Para execução de qualquer dos três processos, é explicado que se deve
manter o máximo de velocidade à frente, com os fuzileiros embarcados pelo maior
tempo possível. Esses militares irão desembarcar, entre outras situações, para
participar do ataque através de localidades, quando poderá ser realizado o ataque
em uma mesma via de acesso. Cabe destacar que, nesse processo, os CC ficarão
mais vulneráveis ao emprego de armas AC, devido à redução da velocidade
(BRASIL, 2002a, p. 1-26 a 1-28).
Demais manuais que tratam sobre o emprego do pelotão versam basicamente
sobre as técnicas de emprego da fração e dos armamentos, que não são foco desta
pesquisa. Desses, cabe ressaltar que o manual do Pel CC (BRASIL, 2006b) não
descreve como empregar o CC em área edificada, apenas citando superficialmente
que as áreas urbanas consistem em acidentes capitais, e devem ser levadas em
consideração durante o planejamento das operações no nível do pelotão.
O manual que melhor exprime as técnicas a serem empregadas em combate
urbano é o C7-5/2 – O pelotão de fuzileiros em área edificada. Apesar de ser um
manual que trata basicamente dos aspectos técnicos, algumas considerações
influenciam no estudo da tática. Essa publicação destaca que o Pel Fuz pode ser
reforçado por elemento CC. A publicação ressalta ainda que, para que os Fuz
possam avançar sobre um edifício, “o inimigo deve ser pressionado com carro de
combate (CC), Mtr e fogos de Mtr” (BRASIL, 2006a, p. 1-1).

3.4.2 Escola Americana

Para fim de comparação com a doutrina do EB, convém analisarmos a
doutrina do Exército Americano, de cujas forças, “mais de 180.000 soldados estão
atualmente realizando operações em mais de 140 países para moldar ambientes
operacionais, prevenir a agressão, derrotar inimigos em combate e consolidar os
ganhos” (EUA, 2017a, prefácio, tradução nossa).
Percebe-se, na doutrina norte-americana, uma elevada preocupação com as
considerações civis, pois as operações militares levam a uma mudança na rotina da
população, colocando-a no centro dos combates e, muitas vezes, impactando sobre
seu acesso a itens básicos, como água, comida e medicamentos. Com isso, cresce
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a preocupação em realizar, durante as operações, operações de estabilidade,
mantendo os suprimentos desses itens para a população (EUA, 2017a, p. 4).
Além disso, prevê a doutrina, do ponto de vista do planejamento, que os
comandantes precisam ver as localidades do ponto de vista topográfico e como um
sistema dinâmico de múltiplas entidades que interferem no combate, como as forças
hostis, a população e a infraestrutura (EUA, 2017b, p. 1-10).
Com isso, as cidades principais podem inclusive tornar-se centros de
gravidade de uma força e, quando tomadas, podem resultar em vitória para o
atacante (EUA, 2017b, p. 2-5).
Para desenvolver as ações nas localidades, alguns fundamentos básicos são
previstos na doutrina norte-americana. Esses fundamentos, apesar das operações
variarem

de

uma

para

outra,

são

aplicáveis

às

operações

urbanas,

“independentemente da missão, localização geográfica e nível de comando” (EUA,
2012, p. 5-8, tradução nossa). Os fundamentos do combate urbano são
apresentados no QUADRO 6.

Fundamentos das operações urbanas
Desenvolver agressivas operações de
informação
Manter a capacidade do combate aproximado

Controlar a transição

Evitar a “abordagem de atrito”

Criar um ambiente de informação colaborativa

Controlar o essencial

Entender a dimensão humana

Minimizar o dano colateral

Restaurar os serviços essenciais

Separar os combatentes dos não-combatentes
19

Preservar as infraestruturas críticas

QUADRO 6 – Fundamentos das operações urbanas
Fonte: EUA, 2017c, p. 2-7, tradução nossa
Dentre os fundamentos apresentados, merece destaque a prescrição de
evitar a abordagem de atrito. Isso quer dizer que se deve afastar-se do investimento
linear, sistemático, casa-a-casa. Por enfatizar o uso de standoff weapons e elevado
poder de fogo, esse tipo de investimento pode resultar em elevados danos colaterais
e vai de encontro aos objetivos políticos e estratégicos. Além disso, pode consistir
de uma operação mais longa, que cobra elevados recursos da força atacante. A
abordagem de atrito deve ser uma exceção, justificada por circunstâncias
19

O estado final desejado de qualquer operação urbana deve ser transferir o controle do ambiente
urbano a outra agência ou devolvê-lo ao legítimo controle civil (EUA, 2017c, p. 2-10).
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específicas. Ao invés disso, deve-se “alcançar efeitos precisos pretendidos contra
múltiplos pontos decisivos que se sobrepõem à capacidade de uma ameaça de
reagir efetivamente” (EUA, 2017c, p. 2-8, tradução nossa).
Considerando essa gama de atitudes esperadas, os norte-americanos
consideram que realizar operações ofensivas no combate urbano “é uma das
missões mais desafiadoras que as forças militares podem realizar. Campanhas e
guerras às vezes se baseiam no seu sucesso ou falha”. As capacidades ofensivas
das forças atacantes são atenuadas, enquanto o defensor pode tirar vantagem das
características da localidade, cobrando pesados recursos das tropas engajadas.
Com isso, é essencial combinar a doutrina de operações ofensivas com um
minucioso estudo do ambiente urbano (EUA, 2012, p. 5-9, tradução nossa).
Essas ações no ambiente urbano ocorrerão, como em qualquer ofensiva, para
impor a vontade sobre o oponente, neutralizando as forças inimigas. A despeito
disso, no caso das operações urbanas, o propósito deve incluir alcançar algum efeito
sobre a população e sobre a infraestrutura da cidade, como por exemplo “conquistar
um porto ou centros de comunicação, eliminar um inimigo de um governo amigo ou
da população urbana ou negar ao inimigo o uso da infraestrutura” (EUA, 2012, p. 59, tradução nossa).
Para o desenvolvimento dessas ações, é necessário iniciativa dos líderes
subordinados, esquema de manobra simples, para que todos entendam a intenção
do comandante, determinação das mudanças na manobra que podem ser
necessárias, aplicação da força no momento e local corretos e medidas de controle
para interação com a população não-combatente (EUA, 2015, p. 6-15).
Deve-se empregar, nesse terreno, o conceito das “armas combinadas” (EUA,
2012, p. 5-9, tradução nossa). Isso significa dizer que todos os elementos de
combate devem ser sincronizados e simultaneamente aplicados para aumentar o
poder de combate da força. Com isso, as armas combinadas integram diferentes
capacidades de forma que se opondo a uma delas, o inimigo se expõe a outra (EUA,
2017b, p. 3-10). O efeito alcançado quando atuam todas as funções de combate de
forma simultânea e sincronizada é maior do que o efeito que seria causado por cada
uma das funções separadamente (EUA, 2016c, p. xii).
Em outras palavras, “equipes de armas combinadas são duas ou mais armas
em apoio mútuo entre si, geralmente consistindo em uma mistura de infantaria,
blindados, aviação, artilharia de campanha, artilharia de defesa antiaérea e
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engenharia” (EUA, 2012, p. 1-3, tradução nossa).
As unidades de infantaria, de aviação e de blindados (movimento e
manobra), trabalhando em estreita colaboração, reforçam as capacidades
de proteção, manobra e fogo direto de cada tipo de unidade, criando
dilemas constantes para o inimigo. A infantaria protege os CC de infantaria
inimiga e sistemas AC, enquanto os CC fornecem proteção e poder de fogo
para a infantaria. Os helicópteros de ataque manobram acima dos edifícios
para proteger as formações do solo, enquanto outras aeronaves ajudam a
sustentar o combate, extrair tropas ou realizam assaltos aéreos. As
unidades de apoio de fogo do exército podem ser reforçadas por meio de
apoio aéreo, interdição aérea, defesa aérea e suporte de fogo de superfície
naval que aumenta consideravelmente a massa e o alcance dos fogos
disponíveis durante as operações. (EUA, 2017b, p. 3-10, tradução nossa)

Percebe-se a importância que as forças norte-americanas despendem sobre
suas tropas blindadas, particularmente pela sua mobilidade tática, no trecho extraído
do manual ADRP 3-90 (EUA, 2012, p. 2-13, tradução nossa, grifo nosso):
A mobilidade tática é a capacidade das forças amigas de se mover e
manobrar livremente no campo de batalha [...], relativo ao inimigo. A
mobilidade tática é uma função da relação entre mobilidade, poder de fogo
e proteção. [...] Unidades blindadas de manobra terrestre, como
batalhões de armas combinadas, têm boa mobilidade tática - exceto em
terreno restritivo - combinado com o máximo poder de fogo e proteção.
Eles podem mover-se no campo de batalha contra a maioria das forças
inimigas, a menos que se deparem com um inimigo que possa neutralizar
sua proteção e não pode ser suprimido por fogo amigo. As unidades de
manobra terrestre de infantaria [...] têm uma vantagem de mobilidade tática
contra forças pesadas inimigas em terrenos restritivos, mas limitadas
potência de fogo e proteção. As forças equipadas de Stryker também têm
boa mobilidade tática, mas possuem poder de fogo mais limitado e menor
proteção do que forças blindadas. As unidades de manobra de aviação do
exército têm uma mobilidade excelente [...] e bom poder de fogo, mas
proteção limitada.

Os batalhões de armas combinadas mencionados são as tropas de nível
unidade por meio da qual o Exército Norte-Americano emprega seus CC. Essas
unidades são compostas por duas companhias de infantaria mecanizada20 e duas
companhias de blindados, utilizando o M1 Abrams consistindo em uma força-tarefa
permanente (EUA, 2012, p. 2-15). No nível subunidade e pelotão, a organização das
tropas CC é semelhante ao realizado no Brasil, com três pelotões CC em cada
companhia de blindados e quatro CC em cada Pel (EUA, 2017d, p. 2-3).
No caso do combate urbano, a operações devem empregar armas
20

Diferentemente do Exército Brasileiro, a infantaria mecanizada do Exército dos EUA utiliza VBCI
Bradley, blindados médios sobre lagartas. Ou seja, a infantaria mecanizada dos EUA é a natureza
que se assemelha à infantaria blindada no Exército Brasileiro.
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combinadas, centradas na infantaria, atuando em conjunto com as diversas outras
armas, incluindo blindados. As ações ofensivas no espaço urbano seguem as
mesmas prescrições que o emprego nas demais zonas de combate, com o emprego
de alguns métodos específicos para que obtenham sucesso. Com isso, para cada
ambiente operacional existe um manual que ressalta as características individuais
das operações (EUA, 2015, p. 6-15).

3.4.2.1 Caracterizando o ambiente urbano com o ATP 3-06

O manual que trata especificamente sobre o ambiente urbano é o ATP 3-06 –
Urban Operations (EUA, 2017c). Esse manual, que baliza a doutrina tanto do
Exército Norte-Americano como dos Marines, é bastante detalhado quanto às
operações urbanas. O manual é bastante abrangente, versando sobre as
características da cidade, passando pelas táticas de abordagem e planejamento até
as técnicas de emprego de tropa, inclusive citando operações reais como exemplo.
Desde a descrição dos capítulos desse manual, pode-se perceber a
profundidade com que o tema é abordado. Alguns capítulos do ATP 3-06 são os
seguintes:
Capítulo 1 aborda as características básicas que constituem o ambiente
urbano. Ele descreve o ambiente urbano por meio de uma discussão de
terreno, população e infraestrutura.
Capítulo 2 discute a compreensão da necessidade das operações urbanas.
O capítulo destaca os fundamentos das operações urbanas, considerações
de risco e tarefas fundamentais nas operações urbanas.
Capítulo 3 discute os efeitos do combate e das táticas em um ambiente
urbano. Contém uma discussão sobre cada função de combate com as
considerações táticas chave.
Capítulo 4 descreve o propósito das operações ofensivas urbanas. Após,
discute as características das operações ofensivas urbanas. Além disso,
fornece uma discussão da organização do campo de batalha/espaço de
batalha na ofensiva, formas e tipos de ofensivas urbanas e considerações
sobre as operações ofensivas urbanas. [...] (EUA, 2017c, p. vii, tradução
nossa, grifo do autor)

Dessa maneira, essa documentação permite aos comandantes, em todos os
níveis, conhecerem as características do combate urbano, para saber onde e em
que condições terão que atuar quando enfrentando o inimigo nesse ambiente, em
alta ou baixa intensidade.
Esse manual descreve com profundidade as características do ambiente
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urbano, suas peculiaridades, a forma como a população se relaciona com a cidade,
como esta se desenvolve, entre outros aspectos. As características do ambiente
edificado mais relevantes para esta pesquisa já foram abordadas no capítulo 3.2
deste trabalho, não sendo necessária sua repetição. Isso permite ater-se, nesse
ponto, aos aspectos táticos que devem ser observados quando do emprego da
tropa, descritos no ATP 3-06.
Primeiramente, deve-se considerar que as operações urbanas podem ocorrer
de forma isolada ou como parte de uma série de operações de combate. As
operações devem focar na ameaça que se apresenta na área, permitindo que outras
tropas possam ser empregadas em outros lugares (EUA, 2017c, p. 1-2). Com isso, é
importante que os planejadores saibam:
- Entender o ambiente urbano para determinar os pontos decisivos.
- Moldar a operação para estabelecer condições para o sucesso.
- Emassar os efeitos do poder de combate para engajar os pontos decisivos
que levam aos centros de gravidade.
- Consolidar continuamente os ganhos é essencial para manter a iniciativa.
- Realizar a transição da área urbana para o controle de outra força,
agência, ou o controle civil legítimo e funcionante (EUA, 2017c, 2-1,
tradução nossa).

Para tudo isso, deve-se ter em mente que a “mobilidade tática, e o apoio
mútuo entre as unidades é crítico para o sucesso em uma complexa área urbana”
(EUA, 2017c, p. 1-2, tradução nossa). Em decorrência da manutenção desse apoio
mútuo, o padrão estrutural da localidade deve ser estudado porque influi no emprego
da tropa (EUA, 2017c, p. 1-9).
Cidades de configuração radial exigem preocupação em evitar o afunilamento
da tropa, que pode acontecer pela disposição das ruas. Esse afunilamento, além de
congestionar o campo de batalha e diminuir a manobrabilidade, pode aumentar as
chances de emboscadas pelo inimigo e fratricídio entre a própria tropa. De maneira
semelhante, as cidades irregulares tornam o controle mais dificultoso, e aumentam a
possibilidade de fratricídio (EUA, 2017c, p. 1-9).
Já as cidades que apresentam padrão de grade facilitam a delimitação das
zonas de ação, utilizando linhas de controle e limites bem claros. Essas medidas
devem ainda ser facilmente visualizadas pelo apoio aéreo que acompanha a tropa.
(EUA, 2017c, p. 1-9).
Além da estrutura física da cidade propriamente dita, deve ser considerado
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que outras estruturas, internas ou externas, influem sobre o comportamento da
localidade, desde o sentido amplo até as regiões e bairros em seu interior. Um caso
citado é que “a fonte que provê energia elétrica para o sistema de energia urbana
pode estar localizado fora da área urbana”, gerando efeitos sobre o seu interior
(EUA, 2017c, p. 2-1, tradução nossa).
Considerando a organização da localidade, as medidas de coordenação e
controle devem ser empregadas sobre estruturas facilmente reconhecíveis. Além
destas, as características naturais do terreno costumam ser facilmente visualizadas,
pois não podem ser alteradas como as construções humanas, e também podem ser
utilizadas para a coordenação (EUA, 2017c, p. 1-9).
O emprego correto das medidas de coordenação e controle, assim como do
princípio do planejamento centralizado e execução descentralizada, permitirá aos
subordinados operar de forma independente de acordo com as ordens, a intenção
do comandante e com as regras de engajamento (EUA, 2017c, 3-2).
O entendimento correto da intenção do comandante e das regras de
engajamento, chegando até os menores escalões, pode reduzir os impactos
políticos e a influência da mídia em uma operação, pois tais reverberações são mais
bem consideradas nos escalões mais altos.
Ordens claras, somadas ao treinamento e confiança nos subordinados,
diminuem a necessidade de orientações muito detalhadas, e ainda assim evitam o
impacto das ações inadequadas. Os comandantes então “reduzem um conceito
político complexo para a sua forma mais simples, particularmente no nível da
pequena unidade” (EUA, 2017c, 3-2, tradução nossa).
Em contrapartida, o emprego mal executado de tais ordens poderá criar uma
necessidade, nos comandos superiores, de querer controlar as operações até os
níveis mais baixos. Por mais que isso possa evitar as repercussões políticas e
midiáticas negativas, gera “líderes táticos com medo de agir de forma decisiva e com
rapidez e determinação, pois eles, ao invés disso, aguardam pela orientação
esperada de um comandante de nível superior”. O entendimento correto das ordens,
ao mesmo tempo em que evita ações prejudiciais, permite aos subordinados tomar
as decisões necessárias no momento adequado, atendendo aos objetivos militares e
políticos (EUA, 2017c, 3-2, tradução nossa).
Tudo isso salienta a necessidade da correta aplicação da função de comando
e controle e das comunicações. Ocorrências nas comunicações, no nível tático,
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“impedem a manutenção de uma imagem operacional comum”, a distribuição de
ordens, a sincronização das ações e outras medidas necessárias. Sem a
superioridade da informação, a missão poderá ser fadada ao insucesso. Por isso, a
alocação de recursos para uma comunicação eficaz é essencial para atingir os
objetivos principais (EUA, 2017c, p. 3-3, tradução nossa).
Para garantir um comando e controle eficaz, é necessário aumentar a
capacidade de comunicações, utilizando técnicas de comunicações adequadas, ou
diminuir a sua necessidade, por meio de ordens claras e conhecimento correto da
intenção do comandante, por exemplo (EUA, 2017c, 3-4).
Outro fator de grande importância é a manutenção do ritmo das operações,
um grande desafio do combate urbano, por contrapor a velocidade das ações e a
necessidade de segurança (EUA, 2017c, p. 4-2).
Naturalmente, as tarefas determinadas para as ações na área edificada
reduzem a velocidade do movimento, pois muitas vezes é necessário desembarcar
das viaturas para ultrapassar escombros e obstáculos, entrar nos prédios que
podem ter vários andares a serem limpos e verificar os túneis e vias subterrâneas
(EUA, 2017c, p. 3-6).
Somando-se a isso, o desgaste e a fadiga, gerados pelo uso da força para
ultrapassar escombros, escalar construções e o estresse gerado pelo combate
confinado em um prédio podem reduzir a velocidade da manobra (EUA, 2017c, p. 36).
Apesar da dificuldade em manter a impulsão, a força atacante não pode
permitir ao inimigo imprimir o seu próprio ritmo de operações (EUA, 2017c, p. 4-2).
Para garantir a rapidez nas ações, pode-se dar ênfase para a surpresa,
negando ao inimigo a possibilidade de preparar suas defesas, ou de recuar para
posições previamente preparadas. Além de assaltos aeromóveis ou anfíbios, uma
maneira possível de obter essa surpresa é executando uma penetração seguida de
um avanço rápido e profundo. Nos níveis mais baixos, as forças obtêm surpresa por
meio de ataques utilizando métodos criativos para os quais o inimigo não consegue
responder efetivamente (EUA, 2017c, p. 4-1).
Ao tratar sobre o ritmo das operações, ainda deve-se considerar os ataques
noturnos. O incremento da tecnologia, com equipamentos de visão noturna, o
aumento da consciência situacional e o emprego de rotatividade entre as unidades
em primeiro escalão permitirão a manutenção do ritmo mesmo com a visibilidade
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limitada (EUA, 2017c, p. 4-1).
Para isso, a rotatividade das tropas na linha de frente deve ser executada,
substituindo-as por forças descansadas, e a força que combateu durante o dia passa
à reserva, descansa e conduz outras missões (EUA, 2017c, p. 4-1). Manter as forças
combatendo também é um desafio do combate urbano, mas pode gerar vantagens
reais contra uma força estacionária que defende a localidade (EUA, 2017c, 3-7).
Os comandantes também devem considerar que as luzes das ruas, os
incêndios, a iluminação de fundo (bem como os interiores escuros da
construção sem luz ambiente), o aumento da absorção de calor de muitas
estruturas urbanas e o uso habilidoso de luzes de busca por forças de
ameaça podem limitar a eficácia de dispositivos de visão noturna e tornam a
identificação de imagens térmicas difícil. (EUA, 2017c, 3-7, tradução nossa)

A despeito de todas as possibilidades para manter o ritmo das operações, a
segurança não pode ser deixada de lado. Os prédios nas adjacências das vias de
acesso devem ser corretamente vasculhados, para não expor as tropas embarcadas
que se deslocam nessas vias a emboscadas. Outrossim, é necessário realizar a
segurança dos eixos que incidam sobre o deslocamento da tropa para prevenir
infiltrações e ataques surpresa do inimigo (EUA, 2017c, p. 3-6).
O manual norte-americano ATP 3-90.5 – Combined Arms Battalion21 faz uma
excelente leitura da relação entre o emprego das armas combinadas e a
manutenção do ritmo das operações:
O batalhão deve manter o ritmo de combate. A velocidade e a dispersão,
facilitadas por uma estreita coordenação e comunicação são a norma ao
emassar os efeitos das armas para destruir a defesa do inimigo. Se a
formação é muito lenta ou se torna muito concentrada, como pode
acontecer em terrenos urbanos ou restritos, é vulnerável a fogos inimigos
emassados. O terreno tridimensional de um ambiente urbano desafiará a
capacidade do batalhão de armas combinadas de manter o ritmo das
operações. É primordial manter os veículos constantemente em movimento,
pois são mais vulneráveis quando estão estáticos. Os IFV e os CC do
batalhão de armas combinadas são eficazes para penetrar defesas e
ganham segurança quando mutuamente apoiados com a infantaria a pé.
(EUA, 2016c, p. 4-27, tradução nossa)

Para garantir todas essas ações, a infantaria deve ser a massa de manobra
para operações em ambiente urbano, em um conjunto de armas combinadas. A
infantaria leve pode ser capaz de proteger os elementos embarcados em sua

21

Batalhão de Armas Combinadas.
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progressão no terreno.
Em algumas situações urbanas, a infantaria blindada pode não ser capaz de
fornecer suporte desembarcado além do suporte para seus próprios
veículos - os CC requerem uma infantaria leve adicional. A infantaria destrói
o inimigo em edifícios, bunkers e áreas subterrâneas, onde as forças
embarcadas não podem vencê-las, e evita a infiltração de forças inimigas de
volta ao difícil terreno. (EUA, 2017c, p. 3-6, tradução nossa)
A infantaria protege os sistemas blindados e mecanizados das armas
anticarro de curto alcance, particularmente quando essas armas estão em
posições bem preparadas na área urbana – especialmente nos terraços e
porões. (EUA, 2017c, p. 4-18, tradução nossa)

Por tudo isso, para as operações urbanas é necessário um incremento da
proporção de infantaria a pé e uma menor quantidade de blindados que em outros
ambientes (EUA, 2017c, p. 3-7). Entretanto, é incorreto pensar que não é necessário
o emprego de blindados. Ao contrário, “nas operações ofensivas urbanas, os
comandantes tipicamente não perguntam se é para incluir elementos blindados e
mecanizados, mas ao invés disso, qual a melhor maneira de realizar a organização
dessa tropa” (EUA, 2017c, p. 4-3, tradução nossa).
Independentemente das ações a serem realizadas, é necessário o emprego
das armas combinadas para obter o sucesso nas ofensivas urbanas (EUA, 2017c, p.
4-1).
Utilizando essa forma de organizar a força, os blindados protegem a tropa do
fogo das armas de pequenos calibres e executam tiros diretos precisos sobre
posições inimigas. A artilharia executa fogos para suprimir posições inimigas, a
aviação utiliza suas standoff weapons e a velocidade para conduzir seus fogos. As
forças blindadas, em conjunto com helicópteros, facilitam a manobra empregando
poder de choque e causando um efeito psicológico adverso sobre um inimigo menos
treinado. Tropas de engenharia também têm grande importância no emprego das
armas combinadas (EUA, 2017c, p. 3-6). Em outras palavras:
A infantaria fornece a capacidade decisiva para entrar em edifícios e outras
estruturas para garantir a destruição do inimigo. Carros de combate,
sistemas de armas e veículos de combate proporcionam velocidade e
mobilidade adicionais, poder de fogo direto e proteção. Os engenheiros de
combate fornecem a limpeza de rotas, reconhecimento e capacidade de
abrir brechas especializadas em apoio a operações urbanas. A artilharia de
campanha fornece o poder de fogo indireto (e se necessário, direto). Essa
mobilidade e poder de fogo criam as condições necessárias para que a
infantaria a pé cerre sobre o inimigo coberto em uma defesa urbana e
destrua-o. (EUA, 2017c, p. 4-18, tradução nossa)
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Mesmo nos níveis táticos menores, as armas combinadas podem ser
utilizadas, pois o terreno propicia o seu emprego nos menores escalões. As
subunidades requerem “verdadeira capacidade de armas combinadas e incluem
engenheiros de combate, inteligência militar, reconhecimento e artilharia. Equipes de
armas combinadas podem ser formadas no nível pelotão e grupo de combate” (EUA,
2017c, 3-7, tradução nossa).
Todos os esforços dessas armas combinadas devem ser direcionados para
as ações decisivas, que podem determinar o resultado das operações. Destarte, os
ataques devem ser direcionados para os pontos decisivos que irão afetar o centro de
gravidade inimigo (EUA, 2017c, p. 4-3).
Para determinar os esforços principais da operação, as formas tradicionais de
manobra podem ser utilizadas, podendo ser mais ou menos vantajosas no ambiente
urbano (EUA, 2017c, p. 4-5).
O desbordamento e o envolvimento são utilizados para isolar um inimigo na
área urbana, ou para isolar a localidade como um todo (EUA, 2017c, p. 4-5). O
isolamento das forças inimigas é essencial para obter o sucesso nesse ambiente,
por negar a área externa ao inimigo e, ao mesmo tempo, contê-lo na área interna.
Esse isolamento deve ser, preferencialmente, físico, eletrônico e psicológico,
privando-o da sua liberdade de movimento e cortando sua logística e a possibilidade
de reforço (EUA, 2017c, p. 4-11). Controlar as linhas de comunicação que entram na
área também pode causar elevados transtornos ao inimigo. Essas ações de
desbordamento muitas vezes podem levar o inimigo a retirar-se de suas posições e
lutar em terreno aberto (EUA, 2017c, p. 4-5).
A infiltração é utilizada para conquistar objetivos evitando um combate contra
as posições defensivas inimigas. Entretanto, as tropas blindadas geralmente não
desenvolvem essa forma de manobra (EUA, 2017c, p. 4-5).
A penetração talvez seja a forma de manobra mais eficaz contra uma forte
defesa urbana, atacando um ponto decisivo e dividindo as forças que defendem,
propiciando sua neutralização por partes. Múltiplas manobras de penetração podem
ser direcionadas a um mesmo ponto decisivo ou a vários pontos diferentes. Para
executar essa manobra, é necessário destacar forças para realizar a proteção dos
flancos da tropa que ataca e estar em condições de aproveitar o êxito de uma
penetração bem sucedida. O emprego das armas combinadas, particularmente da
ação de choque, da velocidade e do poder de fogo dos blindados, é condição
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necessária para uma manobra de sucesso (EUA, 2017c, p. 4-6).
Apesar da rápida degradação da defesa inimiga causada pela penetração,
devem-se tomar os cuidados necessários para evitar que tropas inimigas fiquem
escondidas e dispersas no interior do dispositivo amigo. Para isso, poderá ser
conduzida uma limpeza casa-a-casa da área conquistada (EUA, 2017c, p. 4-7).
A última forma de manobra, o ataque frontal, é menos favorável por requerer
o emprego de muitos recursos, “arriscando dispersar o poder de combate em
porções não essenciais da área” e expondo a risco desnecessário uma parcela
maior da própria força. Essa forma de manobra será utilizada apenas em caso de
desvantagem clara do inimigo, seja por seus meios obsoletos, adestramento fraco
ou efetivo reduzido, entre outros (EUA, 2017c, p. 4-7, tradução nossa).
Em qualquer dessas formas de manobra, especialmente no nível subunidade,
podem ser utilizados ataques de oportunidade para obter vantagens que se
evidenciam durante os combates. Em escalões maiores que unidade, geralmente só
serão empregados ataques de oportunidade para explorar defesas inimigas que não
estejam preparadas, sendo menos comum essa atitude (EUA, 2017c, p. 4-8).
Durante a manobra, a frente das unidades pode variar conforme os fatores de
decisão, particularmente o tamanho da localidade, o tipo de construções nela
presente e o dispositivo inimigo. Uma companhia do Exército Norte-Americano ataca
uma frente de um a dois quarteirões, e um batalhão, de dois a quatro quarteirões.
Para isso, a doutrina considera um tamanho médio dos quarteirões de 175 metros
(EUA, 2017c, p. 4-7).
A reserva, assim como os fogos de apoio, deve ser mantida próxima às tropas
da frente de batalha, de forma que possam responder rapidamente, já que os
comandantes possuem pouco tempo disponível para influenciar a manobra (EUA,
2017c, p. 3-18).
Após a realização de um ataque bem sucedido, é necessário defender-se de
contra-ataques, executados pelo inimigo para recuperar o terreno antes da
consolidação. Após o objetivo estar corretamente tomado e estabilizado, as
vantagens do combate em localidade passam a ser da força que executou o ataque,
pois tomará posições defensivas na área edificada (EUA, 2017c, p. 4-21).
Para anteciparem-se a esse contra-ataque, as tropas devem rapidamente
reorganizar seu dispositivo, particularmente os blindados e a artilharia, adaptando-os
em um dispositivo defensivo no interior da cidade. Para tanto, as tropas podem
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ocupar posições dentro ou fora da área urbana. Essa ação permitirá tomar posições
defensivas sumárias ou preparar-se para prosseguir no ataque (EUA, 2017c, p. 421).
Para consolidar a posição deve-se também eliminar focos de resistência no
interior da área, principalmente porque ataques diretos a pontos decisivos podem ter
deixado de lado posições defensivas inimigas. Os comandantes devem decidir
eliminar esses bolsões inimigos com a tropa atacante ou direcionar tropas de 2º
escalão para essa missão (EUA, 2017c, p. 4-21).
Para a tomada dessa decisão, o comandante deve considerar o tempo e os
recursos disponíveis, se a tropa inimiga tem condições de contra-atacar antes da
chegada do 2º escalão ou se essa tropa terá condições de aproveitar a
desorganização inimiga. Além disso, deve considerar se os elementos inimigos
remanescentes serão uma ameaça aos habitantes da localidade, às linhas de
comunicação e se o controle da área urbana será crítico para a continuidade das
operações (EUA, 2017c, p. 4-21).
Ainda quanto ao ataque, deve-se ter em mente a maneira de utilização do
fogo de apoio direto, particularmente dos blindados. Alguns tipos de munição não
causam os efeitos desejados no combate urbano (EUA, 2017c, p. 4-18). As
munições ou o sistema de armas escolhidos, além de precisos, devem causar o
efeito desejado, penetrando o alvo sem sair do outro lado, pois não-combatentes
podem estar na região. A constituição das paredes, e da área urbana como um todo
deve ser considerada para determinar os melhores meios para execução dos fogos.
(EUA, 2017c, p. 1-9).
Nesse caso, a artilharia pode ser empregada para realizar fogo direto, em
apoio ao avanço da infantaria, por causar um efeito de choque maior que os
canhões e metralhadoras dos blindados. Os canhões da artilharia permitirão atirar
em alturas que não podem ser atingidas pelos canhões dos blindados, como nos
prédios (EUA, 2017c, p. 4-18).
Os fogos precisamente aplicados e os efeitos em massa do poder de
combate caracterizam os ataques urbanos bem sucedidos. Os fogos são:
fogo direto de equipes combinadas de terra, pesadas ou leves; fogos diretos
ou indiretos de apoio da aviação [...] afastados do alvo e de qualquer
possível defesa aérea inimiga; fogos de precisão de canhões e artilharia de
foguete empregando munições guiadas ou de área; ou fogos diretos e
indiretos de apoio das Forças Conjuntas, incluindo da Força Aérea e navais.
Todos os esforços de fogos se empenham para reduzir os danos colaterais
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em torno do ponto de ataque, consistente com o sucesso da missão. (EUA,
2017c, p. 4-20, tradução nossa)

Quaisquer que sejam os meios de apoio de fogo empregados, os danos
colaterais devem ser dimensionados (EUA, 2017c, p. 4-18). O emprego correto e
preciso dos fogos, reduzindo danos colaterais, demonstram à população a intenção
da tropa de atacar apenas alvos militares, facilitando o apoio da opinião pública
(EUA, 2017c, 4-20).
Além das operações de ataque propriamente ditas, outras ações de apoio
podem ser necessárias, principalmente de isolamento e de sustentação22, que
garantem a liberdade de manobra (EUA, 2017c, p. 4-3).

3.4.2.2 ATP 3-06.11: Emprego tático das armas combinadas nas cidades

As prescrições do ATP 3-06 são complementadas pelo ATP 3-06.11
Combined Arms Operation in Urban Terrain.
[O manual] estabelece a doutrina para as operações com armas
23
combinadas no terreno urbano para a Brigade Combat Team
e
comandantes e estado-maior de batalhão/regimento, comandantes de
companhia/esquadrão, líderes de pequenas unidades e soldados individuais
(EUA, 2011, p. xi, tradução nossa)

Percebe-se, desde então, que esse manual regula as táticas e técnicas de
emprego de uma tropa, nos escalões táticos, de forma completa e esclarecedora. O
documento apresenta, desde os níveis grande unidade até os pelotões, a forma de
conduzir operações, explicando quais interferências vão sofrer por ocorrerem em
área urbana. Determina ainda prescrições gerais sobre cada uma das funções de
combate e sobre a forma de planejar, preparar, executar e avaliar operações,
considerando os aspectos aplicáveis a ambientes de qualquer natureza e
relacionando-os com o combate urbano. A respeito disso, este trabalho preocuparse-á em destacar apenas aos aspectos que se referem ao combate urbano e ao
22

Uma operação de sustentação, conforme prevê a doutrina norte-americana, “é uma operação em
qualquer escalão que possibilita uma operação decisiva ou uma operação de modelagem por meio
da geração e manutenção do poder de combate”. Esse tipo de operação tem seu foco sobre as
forças amigas, envolvendo pessoal, logística, segurança de área, entre outros. (EUA, 2017b, p. 47).
23
Brigade Combat Team – tropa valor Grande Unidade, constituída normalmente por três unidades
de manobra e tropas de apoio ao combate e apoio logístico. Em linhas gerais tem a constituição
semelhante à uma Brigada, no Brasil.
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emprego dos carros de combate.
Para planejar as operações urbanas, além dos conceitos tradicionais como os
princípios de guerra e os fundamentos das operações urbanas, já citados, o manual
considera cinco componentes importantes a serem analisados nesse tipo de
combate: a compreensão, a modelagem24, o engajamento, a consolidação e a
transição (EUA, 2011, p. xix).
A compreensão consiste no levantamento de dados e estudo atualizado e
permanente sobre o ambiente urbano em que a tropa é empregada, particularmente
sobre o terreno, a população e a infraestrutura, além do inimigo. Para tanto, serão
empregados

diversos

meios

de

aquisição

de

dados,

como

inteligência,

reconhecimentos e contatos com outros atores (EUA, 2011, p. xix). Isso demonstra
que “a inteligência desempenha um papel preponderante durante a fase de
planejamento das operações urbanas” (EUA, 2011, p. xxii, tradução nossa).
A modelagem consiste em conduzir operações paralelas para alcançar o
sucesso com o mínimo de baixas e um dano colateral aceitável, principalmente por
meio das ações de reconhecimento, segurança e ações para informar e influenciar a
população. Essas ações podem incluir ainda medidas para garantir o isolamento (ou
prevenir-se do próprio isolamento), aumentar a consciência situacional, manter a
liberdade de ação, proteger a própria força e desenvolver relações cooperativas com
a população presente (EUA, 2011, p. xix).
As operações de modelagem não são simples, e “podem levar meses para
moldar o ambiente operacional com sucesso” (EUA, 2011, p. xix, tradução nossa).
Algumas operações que podem ser realizadas como operações de modelagem são
os reconhecimentos, a segurança, as operações com o uso de caçadores, a
abertura de brecha e a transposição de obstáculos (EUA, 2011, p. 2-8).
O engajamento se dá pelo emprego correto da força em direção ao centro de
gravidade inimigo, utilizando operações decisivas (EUA, 2011, p. xix).
Após essas ações obterem sucesso, será realizada a consolidação, para
garantir os ganhos iniciais e proteger a tropa. Nessa fase será realizada a
24

A estrutura operacional do Exército Norte-Americano prevê três tipos de operação em que as
forças devem se envolver em um combate. Além da operação de sustentação, já mencionada, e
das operações decisivas – que levam ao cumprimento da missão propriamente dita -, as
operações de modelagem são ações que criam condições para a operação decisiva, por meio da
atuação de uma tropa sobre o inimigo, sobre o terreno ou sobre outros atores presentes no campo
de batalha (como a população), modificando a situação de forma favorável às demais ações.
Diversos tipos de operações secundárias podem consistir em operações de modelagem, utilizando
a manobra ou não, como no caso das Operações de Informação (EUA, 2017b, p. 4-7).
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neutralização

das

forças

inimigas

ultrapassadas,

o

reposicionamento

e

reorganização das próprias forças e inclusive reposicionamento da população e
restauração de infraestruturas urbanas (EUA, 2011, p. xix).
A consolidação é, assim, “o processo de organizar e fortalecer uma recém
capturada posição de forma que possa ser defendida”. Uma rápida consolidação
cresce de importância devido às características do combate urbano (EUA, 2011, p.
5-15, tradução nossa). Além disso, a consolidação inclui as atividades para garantir
que o inimigo foi neutralizado, ou para garantir a continuidade das operações (EUA,
2011, p. 1-13). Uma completa consolidação realiza a reorganização e ressuprimento
das tropas, a segurança das comunicações e o restabelecimento das vias de
suprimento, além da eliminação das resistências ultrapassadas e da organização
para a defesa da posição conquistada (EUA, 2011, p. 1-13, 1-24 e 2-13).
Por fim, a transição consiste em adaptar-se às mudanças constantes nas
operações, típicas do Amplo Espectro. Com as modificações na situação em que se
encontra o combate, são modificadas a missão e o nível de força empregada, bem
como as atitudes da tropa. No caso das operações urbanas, a transição ocorre com
maior frequência, para “retornar” a localidade a uma situação de paz estável. Deve
inclusive ser considerada, ao final da operação, a passagem do controle da área a
outros agentes ou autoridades responsáveis (EUA, 2011, p. xix). Pode ser
observada, com isso, a necessidade de atuar em todo o espectro dos conflitos.
Como relata a documentação em pauta, as “armas combinadas apresentam
os melhores resultados” atuando no amplo espectro (EUA, 2011, p. 4-10, tradução
nossa). Apesar de o combate urbano exigir muitas tarefas que são realizadas,
normalmente, pela infantaria, as operações conduzidas pela infantaria isolada não
se sustentam. A organização em armas combinadas, integrando as funções de
combate, é necessária para atuar em qualquer parte do espectro. (EUA, 2011, p. 410)
Essa necessidade cresce ao atuar em área humanizada, já que nessa
situação o defensor apresenta clara vantagem, devido às características que
seguem:
- O atacante geralmente é canalizado pelo terreno urbano e tem limitada
manobrabilidade.
- O defensor pode aumentar os obstáculos naturais e artificiais encontrados
no terreno urbano.
- O inimigo pode não ter a mesma política de minimizar os danos colaterais
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e as baixas civis [...]
- O atacante pode ter que limpar cada edifício e cada aposento, enquanto o
defensor pode seletivamente defender edifícios e aposentos selecionados.
(EUA, 2011, p. 2-4, tradução nossa)

Por isso, as potencialidades e limitações dos blindados e da infantaria são
amplificados no ambiente urbano, devendo atuar em conjunto para compensar
essas limitações, possibilitando-as cumprir a missão de forma decisiva (EUA, 2011,
p. 4-1). O poder de fogo, a mobilidade e a proteção são guarnecidos por uma equipe
de armas combinadas forte em fuzileiros, até os menores escalões, possibilitando
ações com sucesso (EUA, 2011, p. 2-3).
Pode-se afirmar que a maior parte da tropa a ser empregado é infantaria,
devido à densidade e compactação do terreno, entretanto as desvantagens dessa
natureza de tropa, nos menores escalões, pode ser compensada pelo emprego das
tropas blindadas. “Apenas juntas essas tropas podem cumprir a missão com o
mínimo de baixas, enquanto evitam o dano colateral desnecessário” (EUA, 2011, p.
8-1, tradução nossa).
O emprego do CC auxilia sobremaneira na missão da infantaria,
providenciando ação de choque e poder de fogo, particularmente para isolar o
inimigo impedindo-o de recuar, ser reforçado ou contra-atacar. Além disso, o poder
de fogo pode ser utilizado para neutralizar posições inimigas para o avanço da
infantaria, auxiliando-os inclusive a adentrar as instalações. Após essa limpeza, os
CC podem auxiliar na consolidação, assegurando dominância sobre vias de acesso
e estabelecendo bloqueios nas ruas. Ademais, os CC ainda podem ultrapassar
barricadas, atacar qualquer alvo designado pela infantaria e utilizar fumígenos para
obscurecer a visão do inimigo (EUA, 2011, p. 8-1).
Ao mesmo tempo, os CC necessitam da infantaria, pois não estão preparados
para prover a segurança local atuando sozinhos. Os carros são vulneráveis a
ataques a pé no terreno urbano, cabendo à infantaria realizar essa proteção. Podese dizer que “a infantaria são os olhos e ouvidos” dos CC. “Ela localiza e identifica
alvos para o CC engajar”, e utiliza caminhos desenfiados para tomar posições e
pontos fortes inimigos fixados pelo fogo dos canhões. Dessa forma, o combinado
CC-Fuz trabalha em conjunto “para levar o máximo de poder de combate e aplicar
sobre o inimigo” (EUA, 2011, p. 8-4, tradução nossa).
Somente o esforço conjunto dessas duas naturezas de tropa pode impedir,
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com ataques firmes e violentos, o inimigo de estabilizar a situação em seu favor.
Operações ofensivas devem, então, ser realizadas para emassar esforços sobre um
ou mais pontos decisivos do combate, com pequenas unidades de armas
combinadas, baseadas na infantaria, e organizadas com blindados, aviação,
engenharia, inteligência, defesa antiaérea e elementos mecanizados (EUA, 2011, p.
2-3).
Para desenvolver as ações ofensivas no ambiente urbano, o exército norteamericano emprega a Brigade Combat Team (BCT), “equipada e montada para
derrotar todos os tipos de forças inimigas em um ambiente urbano”. Essa força, que
tem condições de empregar armas combinadas, pode ainda ser reforçada, em ações
específicas e isoladas, por outras, como aviação, unidades de assuntos civis, forças
especiais, entre outros. Mesmo com todas essas forças, para combater em uma
localidade é necessária uma integração com outras Forças Armadas, agências
governamentais e multinacionais (EUA, 2011, p. 1-1, tradução nossa).
A BCT é organizada com base na infantaria, em torno da qual são alocadas
tropas para “fornecer proteção, preciso e esmagador poder de fogo, mobilidade,
consciência situacional e capacidade de obter vantagem de posição sobre o inimigo”
(EUA, 2011, p. 1-1, tradução nossa). Por meio do emprego efetivo das armas
combinadas pode-se superar os desafios para obter sucesso, empregando a
infantaria, os blindados e a engenharia (EUA, 2011, p. xxvi).
A BCT pesada (Heavy Brigade Combat Team - HBCT) é a grande-unidade
responsável por empregar os carros de combate, organizada em armas combinadas
até o nível subunidade. Justamente pelo emprego de CC, essa força possui “muito
maior letalidade, proteção e vantagem de mobilidade”, sendo “indispensável” para
desenvolver as operações de amplo espectro nas cidades (EUA, 2011, p. 1-3,
tradução nossa).
As possibilidades e limitações da HBCT são apresentadas no manual:
As capacidades operacionais da HBCT em UO incluem- Mobilidade e poder de fogo protegido em equipes de armas combinadas
orgânicas.
- Proteção blindada contra IEDs.
- Movimentos rápidos e penetrações profundas.
- Instrumentos ópticos aprimorados para reconhecimento e vigilância.
- Impacto psicológico de CC e IFV.
- Consciência situacional digital até o nível dos veículos.
- Capacidade de evacuação médica blindada.
As limitações operacionais da HBCT em UO incluem-
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- Menor quantidade de infantaria a pé que outras BCT.
- Alta taxa de uso de suprimentos consumíveis, particularmente Classe III, V
e VII.
- Necessidade aumentada de recuperação de veículos.
- Perigo aumentado para forças amigas, população civil e estruturas devido
ao efeito das armas.
- Ausência de capacidade de transposição de obstáculos orgânica. (EUA,
2011, p. 1-4, , tradução nossa, grifo nosso).

Uma HBCT é organizada com dois a quatro Batalhões de Armas
Combinadas, cuja força de manobra consiste em uma FT Bld equilibrada, com dois
Esqd CC e duas Cia Inf Mec, “altamente capazes de conduzir o combate urbano”
(EUA, 2011, p. 4-1 e 4-3, tradução nossa).
Também de forma semelhante à doutrina brasileira, as subunidades podem
ser organizadas, durante o cumprimento da missão, em forças-tarefas, mesclando
pelotões de infantaria e carros de combate (EUA, 2011, p. 4-1 e 4-3)
Dessa forma, o pelotão de infantaria mecanizado25 tem capacidade de
assaltar as posições inimigas, utilizar sua viatura para realizar fogos, engajar alvos
em maior altitude, e conduzir o combate embarcado ou a pé, entre outros. O Pel
CC26, por sua vez:
- É totalmente protegido contra minas antipessoal, estilhaços e fogo de
armas pequenas.
- Domina grandes extensões de área aberta com sua observação e armas
de longo alcance, permitindo à infantaria operar em terrenos mais restritivos
e espaço visual com ângulos mortos. A visão termal dos veículos blindados
detecta atividade na luz do dia, na escuridão e na fumaça.
- Emprega fogos diretos de curto alcance devastadores e fogos precisos de
longo alcance, além do alcance das armas pequenas da infantaria, com o
armamento principal de 120 mm.
- Engaja alvos simultâneos em múltiplas direções a partir de posições
protegidas usando o armamento principal e os armamentos secundários do
comandante e do municiador.
- Projeta uma presença psicológica com seu poder de fogo que ajuda as
forças amigas a dissuadir a violência. Patrulhas montadas podem monitorar
grandes áreas de uma cidade ao mesmo tempo em que tornam sua
presença conhecida para toda a população, amigável e hostil.
- Tem excelente mobilidade nos trajetos não bloqueados (EUA, 2011, p. 4-4,
tradução nossa)

Em compensação a todas essas possibilidades, percebe-se que os CC
possuem áreas de observação limitadas nas proximidades, ficando suscetíveis ao
25

O Pel Inf Mec norte-americano é semelhante ao Pel Fuz Bld brasileiro, e utiliza como viaturas 04
veículos Bradley utilizados para transporte do pelotão e apoio ao combate.
26
O Pel CC norte-americano possui organização semelhante ao Pel CC do EB, empregando como
seus 04 CC o veículo Abrams.
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fogo de armas AC, expondo elementos da tripulação para observar. Os canhões dos
CC não podem ser direcionados para grandes elevações ou depressões e podem
causar um dano colateral elevado, inclusive desestabilizando estruturas. Ainda, o
CC pode ser bloqueado nas vias apertadas das localidades, impedindo inclusive a
rotação do canhão. Tudo isso faz com que seja necessário utilizar-se da proteção
aproximada da infantaria (EUA, 2011, p. 4-4).
Devido a essa necessidade de aproximação da infantaria e do CC, o manual
oferece opções para a organização de comando entre os carros de combate e os
pelotões de infantaria, porém fogem do escopo deste trabalho por serem tratados no
nível subunidade e pelotão. Sem comentá-las, entretanto, cabe destacar que os CC
podem ser organizados em seu próprio pelotão; divididos em seções e distribuídos
nos pelotões de infantaria; ou serem passados grupos de combate de infantaria a
comando dos Pel CC (EUA, 2011, p. 5-5).
De qualquer maneira, “o efetivo uso dos veículos blindados de combate na
maioria

das

situações

táticas

é

em

massa”.

Pelas

características

de

descentralização típicas do combate urbano, não é fácil cumprir essa máxima, e a
decisão por dispersar os CC pode ser tomada. A escolha por descentralizar os CC
depende dos fatores de decisão, principalmente quando a situação exigir menor
quantidade de carros em maiores áreas (EUA, 2011, p. 8-1, tradução nossa)
Enquanto descentralizar os CC aumenta o poder de fogo das pequenas
frações de infantaria, veículos espalhados não podem ser facilmente reunidos
quando surgir essa necessidade (EUA, 2011, p. 8-1, tradução nossa). Por mais que
os carros possam operar com a infantaria isoladamente, preferencialmente “os CC
devem ser empregados em seções” de dois elementos.
Seja empregado em massa ou descentralizados nas frações, a coordenação
entre a tropa CC e a infantaria deve ser contínua, utilizando comunicação verbal e
com sinais, quando preciso. Essa comunicação deve ocorrer não só entre os Cmt
Pel CC e os Cmt Cia ao qual estão subordinados, mas também em contato cerrado
entre os Cmt CC e as tropas que os acompanham nas proximidades (EUA, 2011, p.
8-4).
Para que essa coordenação seja realizada com sucesso, explica o manual, na
fase da preparação para a missão devem ser conduzidos ensaios que simulem
condições semelhantes às que serão encontradas no combate. Entre essas
condições estão a visibilidade limitada, presença de civis e regras de engajamento.
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Os treinamentos devem contemplar as medidas de coordenação e controle,
comunicações, e as técnicas de emprego da infantaria junto aos CC (EUA, 2011, p.
8-6).
Toda essa coordenação cresce de importância ao empregar o combinado nas
operações ofensivas no combate urbano, utilizando a surpresa, concentração de
meios, ritmo de combate adequado e audácia. Empregando essas características, o
inimigo será atacado de forma assimétrica, no tempo, direção e forma inesperados,
para que não possa responder efetivamente (EUA, 2011, p. 5-1).
A correta sincronização do poder de combate e das capacidades da força
propiciará utilizar-se da surpresa, com o poder concentrado no local e momento
decisivos. O inimigo não deve estipular o ritmo da operação, mas ser obrigado a
operar mais rápido do que os esforços que pode manter, para enfrentar uma força
bem treinada, confiante em executar a operação com uma audácia agressiva (EUA,
2011, p. 5-1).
Para conduzir essas ações, a sequência a ser seguida é a mesma da
executada nos demais ambientes: buscar o contato, desorganizar e fixar o inimigo,
manobrar e aproveitar o êxito (EUA, 2011, p. 2-2). Percebe-se que os três primeiros
passos se encaixam nas operações de modelagem, enquanto a manobra constitui a
ação decisiva propriamente dita (EUA, 2011, 5-2).
Apesar da semelhança, “a ofensiva em uma operação urbana é baseada na
doutrina de ofensiva adaptada ao terreno urbano”. Esse terreno impõe necessidades
diferentes de outros ambientes, como a integração das armas nos menores níveis
de comando, combates em meio à população e um ambiente operacional confinado,
entre outros (EUA, 2011, p. 2-3, tradução nossa).
De qualquer maneira, é necessário encontrar o inimigo, fixá-lo e manobrar
para derrotá-lo, ainda que de forma mais metódica e com menor ritmo, devendo ser
buscado um esquema de manobra que vá propiciar o maior ritmo possível (EUA,
2011, p. 2-3).
No nível batalhão, a missão a ser desempenhada pode ser de ataque
coordenado ou de oportunidade, ou mesmo uma marcha para o combate, ou
ataques com propósitos especiais, como reconhecimento em força, contra-ataque, e
limpeza de área. O Btl pode, inclusive, receber mais de uma missão
simultaneamente (EUA, 2011, p. 1-23).
Em verdade, devido à complexidade do ambiente urbano, para que o estado
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final desejado seja plenamente alcançado no decorrer das operações ofensivas,
deve-se combinar atitudes ofensivas, defensivas e de estabilização, inclusive (EUA,
2011, p. 4-1).
Para operar com sucesso, deverá ser selecionado o ponto decisivo,
escolhendo uma forma de manobra que possa emassar o máximo dos esforços
sobre esse ponto, ao mesmo tempo que evita as principais defesas inimigas (EUA,
2011, p. 2-1).
Apesar de quaisquer formas de manobra previstas serem aplicáveis,
“algumas formas de manobra tem maior aplicação no combate urbano que outras”
(EUA, 2011, p. 2-12, tradução nossa). Caberá ao comandante, em todos os níveis
de

comando,

empregar

as

diversas

formas

de

manobras

possíveis,

concomitantemente ou sequencialmente, “ao longo da profundidade, largura e altura
do ambiente urbano” (EUA, 2011, p. 2-12, tradução nossa).
Dessa maneira, no nível BCT ou batalhão, o ataque é geralmente o tipo de
operação ofensiva realizado, principalmente o ataque coordenado (EUA, 2011, p. 212).
Ataques de oportunidade poderão ser realizados no nível batalhão para
aproveitar o ímpeto das ações e a iniciativa dos comandos subordinados, para se
aproveitar de vantagens táticas que surjam. Esses ataques serão realizados
principalmente após uma marcha para o combate, um combate de encontro, ou de
uma defesa bem sucedida, sempre que houver a oportunidade de atacar forças
inimigas vulneráveis ou com a defesa desorganizada (EUA, 2011, p. 2-12).
Para aproveitar a oportunidade, a tropa se desdobra, busca a superioridade e
ataca por uma brecha, flanco ou ponto fraco inimigo, informando ao comandante
quando possível. As dificuldades que se apresentam para conduzir um ataque desse
tipo no terreno edificado decorrem das dificuldades de comando e controle e de
emassar os fogos com superioridade em relação ao inimigo (EUA, 2011, p. 2-12).
Já o ataque coordenado em um ambiente urbano será composto pelas ações
de reconhecer o objetivo, aproximar-se, isolá-lo, estabelecer um ponto de apoio,
limpar o objetivo, consolidar e reorganizar. A FIGURA 6 mostra o isolamento sendo
realizado pelo CC, enquanto a infantaria ocupa um ponto de apoio para o ataque ao
objetivo (EUA, 2011, p. 2-12).
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FIGURA 6 – Emprego do CC no isolamento do objetivo.
Fonte: EUA (2017c, p. 1-8).
O isolamento do inimigo, negando-lhe o apoio mútuo, a retirada, os
suprimentos e o reforço, é uma atividade fundamental para restringir-lhe a liberdade
de manobra, e desorganizá-lo. Para isolar a área, as tropas devem ocupar o terreno
e dominar os acessos à região, por meio de fogos diretos e indiretos. (EUA, 2011, p.
2-2 e 5-12).
Para fixar o inimigo na posição, será empregado um elemento de manobra,
que deve possuir poder de combate suficiente para evitar a influência desse inimigo
no esforço principal. A fixação poderá ocorrer pelo ataque direto às forças inimigas,
aos seus sistemas de comando ou por meio do emprego de obstáculos. O propósito
das ações para fixar o inimigo é justamente isolar o objetivo, impedindo que outras
forças reforcem a tropa ou o terreno que constitui o objetivo principal. Como a maior
parte do poder de combate estará alocado para o esforço principal, a operação de
modelagem na qual consiste a fixação seguirá o princípio da economia de forças
(EUA, 2011, p. 2-3).
Os carros de combate são um meio valioso para, utilizando seu grande e
preciso poder de fogo, auxiliar as forças de assalto por meio do isolamento e para
estabelecer um ponto de apoio. A infantaria utilizará esse apoio para limpar a área
do objetivo, aumentando o ponto de apoio, até que os CC possam tomar novas
posições para impedir a aproximação de reforços inimigos (EUA, 2011, p. 8-6).
Visto que a infantaria estará, nesse caso, liderando o movimento, o CC irá
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segui-la de perto, proporcionando cobertura. Quando a tropa a pé encontra uma
resistência inimiga, os CC devem suprimir seus fogos e fixá-los, para que a infantaria
possa desenvolver a limpeza (EUA, 2011, p. 8-4).
O emprego do CC deve ser realizado com cautela, visto que o ambiente
edificado propicia que o inimigo se aproxime dos carros pela retaguarda e ataqueos. O momento em que os CC ficam mais vulneráveis é quando a infantaria se retira
para a limpeza dos prédios e instalações, e os carros permanecem estacionados por
maiores períodos. Essa situação deve ser contornada com o emprego dos carros em
seções, utilizando-se do apoio mútuo entre dois CC (EUA, 2011, p. 8-4 e 8-6).
A força de assalto deve executar suas ações com rapidez e violência,
seguindo-se a limpeza do objetivo. Manter a rapidez das ações é importante para
impedir o inimigo de se reorganizar. Quando houver obstáculos que possam reduzir
a velocidade, deve-se criar rapidamente uma brecha ou desbordá-lo (EUA, 2011, p.
5-13).
A formação para a realização desse ataque irá depender da largura e
profundidade da área em que será realizada a limpeza, das características do
próprio

terreno

e

da

resistência

esperada.

Deve-se

“considerar

aspecto

tridimensional da área urbana”, podendo abarcar deslocamentos por dentro dos
edifícios, ruas ou subterrâneos, ou pelos três. Em qualquer situação um bom
movimento deve ser realizado por áreas cobertas e abrigadas, e o mais rapidamente
possível. As rotas utilizadas devem evitar a observação inimiga (EUA, 2011, p. 5-12,
tradução nossa).
Por esse motivo, as primeiras fases de um ataque serão realizadas com uma
visibilidade ruim, permitindo cruzar áreas abertas e infiltrar mais facilmente nas
posições inimigas, para buscar o ponto de apoio. Se o ataque precisar ser realizado
em condições de boa visibilidade, o uso de fumígenos pode facilitar o movimento
coberto (EUA, 2011, p. 5-12).
Esses fumígenos podem ser disparados a partir dos carros de combate,
utilizados para proteção do próprio CC ou para cobrir os avanços da infantaria. O
emprego desse meio deve ser coordenado, para não cegar a visão da infantaria em
seu deslocamento. Ainda, deve-se tomar cuidado com os fragmentos das granadas
nas proximidades do CC, que podem acertar os soldados a pé ou até iniciar
incêndios na cidade (EUA, 2011, p. 8-6).
A extensão da área que precisará ser limpa dependerá da missão e das

130
regras de engajamento estipuladas, da velocidade desejada, do tipo de operação
(ataque coordenado ou de oportunidade) ou da resistência inimiga (EUA, 2011, p. 514).
Pela necessidade de rapidez, particularmente em um ataque de oportunidade,
a área poderá não ser completamente limpa, realizando essa ação apenas nos
locais necessários ao cumprimento da missão. O mesmo poderá ser feito se a
resistência é pequena ou se há largas áreas entre os edifícios. Deve-se ter em
mente, para isso, que ultrapassar edifícios sem limpá-los pode aumentar o risco de
ataques pelo flanco ou pela retaguarda (EUA, 2011, p. 5-14).
Por outro lado, uma unidade pode receber a missão de realizar a limpeza
sistemática de uma área específica. Isso irá diminuir a frente de batalha das
subunidades, para que realizem a limpeza cômodo-a-cômodo de todos os edifícios.
Nesse tipo de operação devem ser empregadas tropas para apoiar a limpeza e
realizar substituições quando necessário (EUA, 2011, p. 5-14).
O estudo correto da situação será determinante para estipular se serão
empregados elementos com as tarefas de apoio, particularmente para assegurar a
limpeza à retaguarda do 1º escalão. Essa missão pode ser realizada pela própria
tropa ou determinada para o 2º escalão ou outras forças, de forma a não
comprometer o poder de combate dos elementos que realizam o assalto (EUA,
2011, p. 5-2).
Além de realizar a limpeza, tropas podem ser designadas para substituir ou
ultrapassar as tropas de 1º escalão, garantindo a continuidade da operação (EUA,
2011, p. 2-9).
Com todas essas tarefas a serem realizadas, a quantidade de tropas e a
densidade das tropas a serem empregadas é maior do que nas operações em
terreno aberto (EUA, 2011, p. 4-10). Esse fato alia-se a outras características do
combate urbano ao impor dificuldades para sincronizar a manobra e os fogos (EUA,
2011, p. 4-13).
Nesse tipo de combate, nem sempre os alvos estarão suficientemente
emassados para facilitar o emprego do apoio de fogo, além de que as regras de
engajamento podem restringir sua utilização (EUA, 2011, p. 2-6). Mais ainda, “o
terreno urbano tridimensional torna a identificação, informe e aquisição de alvos das
posições inimigas mais difícil” (EUA, 2011, p. 1-14, tradução nossa). Entre outros,
pode-se citar mais alguns desafios na condução dos fogos no combate urbano:
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- Dificuldade em conduzir avaliação de dano de batalha.
- Estruturas verticais que interrompem a linha de visão e criam corredores
de visibilidade ao longo das ruas.
- Preocupações aumentadas por danos colaterais, que exigem que os
comandantes prestem atenção especial ao seu processo de aquisição de
alvos. Coordenadas retangulares de dez dígitos podem não ser suficientes
para identificar com precisão os alvos, já que os prédios podem ser
conectados uns aos outros. Os locais de alvo podem precisar incluir o
endereço, o número de andares, a forma, a cor ou outras características
distintivas essenciais para as forças terrestres e aéreas, a fim de alcançar a
precisão da segmentação.
- Maior preocupação com a segurança e a saúde (questões ambientais) da
população urbana e a proteção de infraestruturas críticas e estruturas
culturais.
- A mistura de munições usada por sistemas indiretos de fogo mudando um
pouco nas áreas urbanas. É provável que as unidades solicitem mais
munições guiadas pelos sistemas de artilharia para atacar pequenas
posições inimigas, como franco-atiradores ou metralhadoras, limitando os
danos colaterais. (EUA, 2011, p. 1-15, tradução nossa)

Sabendo que os meios de apoio de fogo orgânicos de uma unidade são os
morteiros, esses podem ser empregados para executar fogos – e também utilizar
fumígenos para cobrir o avanço da tropa – podendo estar sob o comando da
unidade ou designados para o controle operacional da subunidade, particularmente
das forças mais à frente (forças de segurança) (EUA, 2011, p. 2-7). A artilharia do
escalão superior geralmente estará restringida pelo terreno urbano, sendo
empregada para realizar fogos de contra-bateria (EUA, 2011, p. 2-6).
Cabe lembrar que além dos fogos indiretos pode-se fazer uso dos fogos
diretos, que da mesma maneira irão necessitar de uma rápida e eficiente aquisição
de alvos para alcançar resultados decisivos (EUA, 2011, 2-5). Para a realização dos
fogos diretos, deve ser aplicada uma série de princípios:
- emassar dos fogos;
- destruir as maiores ameaças primeiro;
- evitar a sobreposição de alvos (duas armas atirando no mesmo alvo);
- empregar os melhores armamentos para cada alvo;
- diminuir a exposição da tropa amiga; prevenir o fratricídio
- planejar para executar os fogos em condições de visibilidade
extremamente limitada; e
- desenvolver contingências caso as capacidades sejam diminuídas. (EUA,
2011, p. 2-5, tradução nossa)

Esses princípios não restringirão as ações da tropa, ao contrário, fornecerão
meios para que o subordinado possa engajar um alvo rapidamente, cumprindo a
máxima de “adquirir [o alvo] primeiro e atirar primeiro” (EUA, 2011, p. 2-5, tradução
nossa). De toda forma, o terreno urbano necessita de uma correta avaliação dos
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possíveis danos colaterais e de uma aquisição de alvos precisa. (EUA, 2011, p. 413).
Uma maneira que pode facilitar o uso dos fogos, sejam diretos ou indiretos, é
a integração com os sistemas de inteligência, reconhecimento e vigilância (EUA,
2011, p. 1-14). Não só para a designação dos fogos, mas para que a tropa possa
atuar nas melhores condições, a força deve utilizar de todos os meios disponíveis
para conhecer o dispositivo, a localização e as intenções do inimigo (EUA, 2011, p.
2-2).
Essas informações são mais fáceis de serem ocultadas pela influência do
terreno, pelas estruturas urbanas e pela própria sociedade. Para levantar esses
elementos, ações devem ser tomadas, como reconhecimentos e manobras para o
contato e levantamento de dados (EUA, 2011, p. 2-2).
Os principais esforços a serem realizados devem determinar a força inimiga,
suas ações, intenções e localização. Além disso, “potenciais objetivos, uso do
terreno, vias de acesso e áreas de engajamento” devem ser identificadas o mais
cedo possível, para possibilitar um planejamento adequado, podendo constar dos
planos de reconhecimento e segurança (EUA, 2011, p. 2-6, tradução nossa). Outras
informações a serem levantadas dizem respeito à própria população e à localidade
em si (EUA, 2011, p. 2-6).
Para facilitar as operações e o entendimento da cidade, podem ser
desenvolvidos e distribuídos à tropa mapas baseados em fotografias aéreas, de
satélites e outros reconhecimentos aéreos. Se possível, deve-se tentar acesso às
plantas baixas da cidade, pormenorizando os detalhes (EUA, 2011, p. 1-13).
Esboços da localidade podem ser graficamente montados utilizando sistemas
de referência para facilitar a identificação de ruas e edifícios principais, facilitando a
navegação e orientação na área edificada (nesse caso, deve-se evitar utilizar os
nomes usuais das ruas, pois a sinalização pode estar faltando ou ser modificada,
confundindo as tropas). Esses mesmos esboços podem ser sobrepostos com
elementos chave da manobra e da área de operações da unidade (EUA, 2011, p. 113). A FIGURA 7 retrata um exemplo de esboço da localidade que, além de facilitar
a orientação, ainda pode ser utilizado para a designação de alvos.
O desenho ainda propicia observar a complexidade do ambiente urbano e
entender o motivo pelo qual, enquanto nos combates em área aberta as tropas não
são organizadas em valor menor que pelotão, no terreno urbano podem ser
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designadas forças-tarefa com frações menores, “como uma seção de carros de
combate trabalhando com um pelotão de infantaria” (EUA, 2011, p. 5-2, tradução
nossa).

FIGURA 7 – Exemplo de esboço da localidade.
Fonte: EUA (2011, p. 1-14).
Assim, consideradas as variáveis da missão, o comandante poderá decidir
como empregar as tropas nas operações decisivas, de modelagem ou de
sustentação, seja realizando assaltos, abertura de brechas, segurança ou reserva,
entre outros. A organização em forças-tarefas permite obter a mistura correta de
habilidades para cumprir as missões, passando as forças em comando operacional,
em reforço ou colocando-as em apoio direto a outras tropas (EUA, 2011, p. 4-7). Em
outras palavras, “o comandante deve visualizar a área de operações urbana e
empregar a mistura de forças correta no local e momento corretos para atingir o
efeito desejado” (EUA, 2011, p. 2-4, tradução nossa).
Considerando essa organização variável, crescem ainda mais as dificuldades
de comando e controle que, por imposição do terreno, já são naturais. A
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complexidade do ambiente e a degradação dos sistemas de comunicações, que
muitas vezes não têm visada entre si, dificultam a transmissão de ordens e o
controle das tropas (EUA, 2011, p. 1-6).
Ao mesmo tempo, a dinâmica das operações urbanas, a degradação das
comunicações e o caos da batalha exigem que o comandante “saiba o que está
acontecendo além do alcance dos seus sensores”. As mudanças no campo de
batalha acontecem rapidamente, e a situação invariavelmente vai mudar desde o
planejamento até a efetiva execução. O comandante deve saber lidar com as
incertezas (EUA, 2011, p. 4-7, tradução nossa).
Para aumentar a capacidade de comando e controle, é necessário o correto
estabelecimento dos postos de comando, de forma que maximizem a comunicação
e ao mesmo tempo minimizem a ameaça sobre esse local (EUA, 2011, p. 1-6). A
posição do comandante deve proporcionar a tomada de decisões rapidamente, para
exercer sua liderança e influir no combate quando necessário. Um posicionamento o
mais a frente possível permite a observação visual do combate e o fluxo adequado
de informações, seja via rádio, seja por sistemas digitais (EUA, 2011, p. 4-8).
Ponderar sobre estes itens pode minimizar os efeitos adversos do ambiente sobre o
sistema de informações:
- Comando e controle versus comando detalhado.
- Medidas de controle restritivas e medidas de controle gráfico reduzidas.
- Estações de retransmissão interna.
- Localização do posto de comando.
- Localização dos principais líderes.
[...] Os rádios devem ser cautelosamente locados para maximizar sua
efetividade. Estações de retransmissão e antenas remotas nas estruturas
mais altas maximizam o alcance das comunicações (EUA, 2011, p. 4-9,
tradução nossa).

Para garantir o desenrolar das operações, mesmo com o comando e controle
defasado, os comandantes devem garantir a liberdade de ação dos subordinados,
evitando limites desnecessários. Da mesma forma, os subordinados, em todos os
níveis, devem ter as capacidades necessárias para agir de acordo com a intenção
do comandante. O comandante deve saber que “alguma perda de precisão [nas
suas ordens] é melhor que a inatividade” (EUA, 2011, p. 4-8, tradução nossa).
Perante isso, pode-se dizer que “a operação decisiva é uma ação repentina
que capitaliza a iniciativa do subordinado” (EUA, 2011, p. 4-19, tradução nossa). Por
isso, os planejamentos para a ofensiva no terreno urbano devem ter elevada
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subordinados. Devem ser utilizados esquemas de manobras simples, intenções do
comandante claras e planos que considerem os eventos que possam ocorrer
durante a operação (EUA, 2011, p. 2-4).
Dessa forma, na maioria das operações deve haver o mínimo de intervenção,
entendendo que “quando os soldados esperam o comandante para tomar todas as
decisões ou iniciar cada ação, eles podem vir a ficar relutantes em agir” (EUA, 2011,
p. 4-8, tradução nossa). Em contrapartida, “os soldados e grupos de combate ou
líderes de equipe precisam ter a iniciativa, habilidade e a coragem para cumprir suas
missões enquanto isolados de outros membros de sua unidade” (EUA, 2011, p. 410, tradução nossa).
Por outro lado, algumas decisões precisarão ser tomadas diretamente pelo
comando, particularmente no que tange à sincronização das ações, mudança de
condições e surgimento de situações inesperadas. Para que as reações sejam
rápidas, essas decisões críticas precisam ser identificadas desde o planejamento.
Essas e outras decisões, decorrentes das mudanças de situação, precisarão ser
continuamente tomadas após o início do combate. (EUA, 2011, p. 4-8).

3.4.2.3 Outros manuais da doutrina norte-americana

Além dos manuais já destacados, outros manuais da doutrina norteamericana ainda têm influência direta sobre o emprego de tropas no combate
urbano e sobre o emprego do combinado CC-Fuz.
Dessa forma, cabe destacar que o manual americano ATP 3-90.1 Armor and
Infantry Company Team27 (EUA, 2016b) é o que descreve com detalhes o emprego
do combinado CC-Fuz em qualquer situação, regulando o funcionamento e as
missões em que são empregadas as frações, fazendo várias considerações táticas e
técnicas que, por serem gerais, aplicar-se-ão a qualquer ambiente, inclusive o
urbano.
No nível pelotão, o manual Tank Platoon28 (EUA, 2017d) descreve o emprego
técnico dos carros de combate. Para esta pesquisa, a parte mais relevante são
27
28

Companhia-Equipe Carro de Combate – Infantaria.
Pelotão CC.
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algumas considerações que influem sobre o âmbito tático, explicando as dificuldades
que o CC encontra no combate urbano (EUA, 2017d, p. 7-20):
a) O ambiente urbano dificulta o comando e controle;
b) A disposição das ruas dificulta a manobra, canaliza o movimento e facilita
o emprego de obstáculos pelo defensor;
c) Os edifícios atrapalham os campos de tiro, facilitam a utilização de
cobertas e abrigos para o defensor e apresentam oportunidades de
montagem de uma posição fortificada “pré-pronta” para o inimigo.
d) Passagens subterrâneas podem ser críticas para o resultado das
operações;
e) Dificuldade de emprego do apoio de fogo indireto, devido aos danos
colaterais e aos ângulos de tiro da artilharia (EUA, 2017d, p. 8-3 e 8-6).
Para contrapor algumas das limitações do emprego de CC nesse ambiente,
várias técnicas são sugeridas, principalmente quanto ao emprego dos armamentos
disponíveis (EUA, 2017d, p. 7-20), que fogem ao escopo deste trabalho.
É importante notar ainda que estão disponíveis, na doutrina norte-americana,
o JP 3-06 Joint Urban Operations29, que regula as operações urbanas quando
conduzidas de forma combinada, ou seja, por duas ou mais forças armadas.
No âmbito da Força Terrestre, é interessante destacar ainda o ATP 3-09.42
Fire Support for the Brigade Combat Team30 (EUA, 2016a) que, além da regulação
do apoio de fogo para as diversas operações, apresenta um subcapítulo bastante
abrangente exclusivamente sobre o apoio de fogo em operações urbanas,
descrevendo desde as táticas e técnicas utilizadas até as considerações civis e
legais para o planejamento e execução dos fogos.
Vê-se, com tudo isso, que “a doutrina dos EUA para o combate em ambiente
urbano é solida, no entanto, vem sendo refinada pelas experiências aprendidas no
Iraque” (GOTT, 2006, p. 116, tradução nossa), assim como com os conflitos
recentes em outros países.

29
30

Operações Urbanas Combinadas.
Apoio de Fogo para a Brigade Combat Team.
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3.4.3 Outros doutrinadores

Além das doutrinas do Exército Brasileiro e do Exército Norte-Americano,
previstas em manual, outros autores fazem considerações interessantes para o
emprego tático do CC, que também devem ser levadas em consideração para a
consecução deste estudo.
Explicando a necessidade de empregar blindados nas cidades, Souza e
Mendes (2008, p. 31) salientam as peculiaridades que traduzem a importância desse
meio:
[...] grande mobilidade, potência de fogo, proteção blindada e ação de
choque, o que lhes atribui a condição de elementos decisivos nos
combates. Tais características são fundamentais no ambiente urbano, pois
permitem a mudança de frentes e direções, possibilitando atitude ofensiva e
desbordante nesse ambiente, favorecendo sua conquista e permitindo
explorar, ao máximo, as potencialidades dessas GU.

No mesmo sentido, Souza Junior (2010, p. 77) destaca o emprego dos carros
de combate por possuírem proteção blindada, mobilidade, modernos equipamentos
de tiro e precisão, e potência de fogo, gerando grande poder de combate em áreas
edificadas. O autor lembra que em 2008 tropas canadenses substituíram suas tropas
mecanizadas, empregadas em combates contra o Talibã, por CC, a fim de aumentar
seu poder de combate.
Daí pode-se perceber a que se refere Bowers (2015, p. 15) quando,
analisando conflitos em Sadr City, elenca que o emprego de blindados é crítico em
um ambiente urbano denso, para prover capacidade de sobrevivência e poder de
fogo. A idéia é suportada por Spencer (2017, tradução nossa) que diz que “um
batalhão de carros de combate treinado para as especificidades do combate urbano
é crucial”, pois os casos históricos mostram a demanda por “poder de fogo protegido
e móvel”. As forças blindadas devem ser, então, a tropa mais apta a atuar em
conflitos urbanos de média e alta intensidade (SOUZA JUNIOR, 2010, p. 93).
Para empregar corretamente a tropa, considerados os fatores de decisão, a
formação em FT, empregando CC e fuzileiros, é a “melhor forma de isolar e investir
na localidade”, com os carros liderando o movimento e a infantaria desembarcada
(SOUZA E MENDES, 2008, p. 32).
Por um lado, Gott (2006, p. 115, tradução nossa) entende que os CC devem
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ser apoiados por infantaria e poder de fogo “para protegê-los de uma grande
variedade de armas AC portáteis comuns no campo de batalha moderno. Veículos
cortados de seu apoio de infantaria serão rapidamente feitos vítimas de seu inimigo”.
De outro, Rigotti (2007, p. 109) levanta que unidades de infantaria empregadas
sozinhas enfrentam problemas que podem ser compensados com a utilização de
tropas mecanizadas ou blindadas, com os devidos apoios necessários.
Andrade (2004, p. 48) ressalta como se dá o emprego das armas em
conjunto:
A infantaria e os CC devem apoiar-se mutuamente, pois os CC necessitam
do apoio da infantaria para prover sua segurança face ao terreno restritivo;
já a infantaria necessita da sua potência de fogo e ação de choque. Os CC,
em alguns casos, podem inclusive abrir passagens através das edificações.
A presença de tropas de infantaria junto aos CC inibe a ação do inimigo nos
que diz respeito ao uso de armas anticarro e minas. (ANDRADE, 2004, p.
48)

Essa formação é necessária porque, além do seu próprio armamento, a
defesa dos carros é proporcionada em grande parte pela infantaria. Em
contrapartida, os CC proporcionam poder de choque e um efeito psicológico
importante, além de otimizar a manutenção do ritmo de combate, fornecer proteção
blindada e “os sistemas de armas embarcados que garantem apoio de fogo imediato
e preciso, de dia e de noite, e com uma grande variedade de calibres” (MESQUITA,
2008a, p. 25). Na descrição de Zucchino (2004, p. 76, tradução nossa), os carros
possuem ainda a habilidade para “criar o caos e atacar com violência e velocidade,
tornando impossível uma resposta coerente” pelo inimigo.
Enquanto o C 17-20 (BRASIL, 2002b) e o CI 17-36-1 (BRASIL, 2002a)
estipulam a prioridade de emprego de Força-Tarefa forte em fuzileiros para
utilização em áreas edificadas, em Bagdá as tropas foram organizadas com
elementos fortes em CC (MESQUITA, 2008a, p. 25). Com isso, sabe-se, que a
organização da FT irá variar. Andrade (2004, p. 62) propõe:
Em virtude da diminuição da sua capacidade de manobra, os carros são
distribuídos em reforço aos batalhões onde vão constituir, nível companhia
de fuzileiros, as forças-tarefas (FT). Nesta fase, os carros de combate
normalmente atuam como armas autopropulsadas, realizando o tiro direto, à
curta distância, ou são empregados como armas anticarro. Devem estar
bem à frente durante o ataque e serem protegidos pela infantaria contra
emboscadas, armas anticarro, minas e caçadores isolados de carros.
Raramente precedem a infantaria.
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Além disso, normalmente os carros de combate não devem operar em
colunas, sujeitando-se a serem imobilizados caso ocorram ataques à frente e à
retaguarda das colunas, como ocorreu em Suez e Grozny, como elucida Andrade
(2004, p. 49). O melhor emprego do CC, para o autor, é nas ruas largas e
cruzamentos, amplificando os campos de tiro. Poderão ser colocados ainda na
retaguarda da tropa, para executarem os tiros a maiores distâncias por cima dos
soldados.
De qualquer maneira, somente o fato de formar FT não resolve o problema,
como foi visto no Líbano, em 2006:
Os CC foram distribuídos fragmentados em equipes de dois veículos e
anexado a unidades de infantaria cujos comandantes, em alguns casos, não
tinham idéia de como empregá-los adequadamente. Os veículos muitas
vezes se moviam na velocidade de um homem de infantaria a pé para
garantir segurança aos soldados. Em outras ocasiões, os CC
permaneceram estacionários durante horas durante as missões de defesa
dos povoados. Os antigos oficiais de blindados, em particular, criticaram
esses como empregos inadequados do Merkava; um observou que os
únicos locais possíveis para penetração da blindagem do CC estavam na
parte traseira, o ponto mais vulnerável dos veículos e difícil para atacar se
eles manobrassem adequadamente. (GLENN, 2012, p. 27, tradução nossa)

Nesse relato, fica claro que, apesar da formação da FT, o emprego dos
blindados não foi o melhor. Carros de combate, naturalmente vulneráveis em áreas
urbanas, ficam ainda mais expostos com o CC parado ou em movimento lento. Essa
dificuldade fica mais evidente devido ao melhor conhecimento e utilização do terreno
pelo defensor. (GLENN, 2012, p. 27).
Sabe-se, de início, que as vantagens do defensor da localidade são claras,
visto que pode ocupar posições cobertas e abrigadas, realizar ataques surpresa,
entre outras ações, enquanto o atacante precisa se expor para progredir
(ANDRADE, 2004, p. 42).
Para evitar essa desvantagem, Gott (2006, p. 114) explica que, para que
mantenham eficaz sua alta capacidade de sobrevivência, é preciso manter a
velocidade do CC, evitando que fiquem bloqueados ou tenham seu movimento
interrompido. Quando param o movimento, mesmo os melhores blindados ficam
sujeitos a ataques de armas AC. O autor ilustra que o apoio da engenharia é
fundamental nesse processo.
Nesse caso, a engenharia será responsável por propiciar vias de acesso para
o CC, realizando a limpeza de minas AC, retirada de destroços e barreiras e
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inclusive realizando demolições, quando preciso (ANDRADE, 2004, p. 62). Além da
remoção dos obstáculos, a engenharia utiliza os próprios escombros para as ações
de contramobilidade e proteção (MESQUITA, 2008a, p. 24). Para isso, uma unidade
normalmente recebe um pelotão de engenharia em apoio direto (ANDRADE, 2004,
p. 62).
De fato, Andrade (2004, p. 56) determina que para a constituição das forças e
sua disposição na manobra, o ritmo das operações desejado deve ser levado em
conta. No caso da localidade, esse ritmo deve ser o mais rápido possível. O
emprego correto do CC pode aumentar o ritmo das operações.
Como um comandante iraquiano derrotado observou: "A velocidade com
que você manobra um blindado é difícil de entender. Sua capacidade de
isolar as forças iraquianas para que não possam reagir é inacreditável. E o
mais importante, você não deu ao exército iraquiano nenhuma chance de
pensar ou entender." (JAMES, 2010, p. 11, tradução nossa)

Apesar disso, manter a velocidade não é tão fácil, visto que há pouco espaço
para manobrar nas ruas da cidade, enquanto o inimigo utiliza atalhos e o
subterrâneo para se deslocar mais rápido, utilizando seu conhecimento prévio da
localidade. Com isso, a negação do uso do subterrâneo também é importante para
facilitar as operações (ANDRADE, 2004, p. 55).
Visando a imposição de um elevado ritmo de combate, impedindo o inimigo
de reagir, deve-se utilizar a manobra, o poder de fogo e meios para obscurecer o
campo de batalha (como o uso de fumígenos e o combate noturno). Para isso, devese “entender as vantagens e desvantagens que a urbanização oferece e seus efeitos
nas operações táticas”, além de compreender as capacidades das próprias tropas e
dos armamentos (GOTT, 2006, p. 114, tradução nossa).
A manobra, executada da forma correta, evita o combate de atrito e previne
perdas amigas (GOTT, 2006, p. 114). Uma das formas de empregar essa manobra
pode ser assim descrita:
Quando o objetivo final for somente controlar partes vitais da cidade,
relacionadas ou não à sua infraestrutura, a melhor forma de investir em uma
localidade é realizando um investimento seletivo. Isto é, um movimento
vigoroso e agressivo pelas vias de acesso, evitando as resistências
existentes, não realizando o vasculhamento casa a casa. Esse
vasculhamento só será realizado quando houver necessidade de assegurar
a segurança de uma Estrada Principal de Suprimento (EPS) ou quando for
necessário expandir os objetivos conquistados. (MESQUITA, 2008b, p. 26,
grifo nosso)
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Para facilitar a tomada desses objetivos, ações rápidas podem auxiliar a levar
surpresa ao inimigo, reduzindo suas defesas e permitindo a conquista dos objetivos
sem a preocupação de realizar a limpeza do terreno ultrapassado. (MESQUITA,
2008a, p. 26). Em Bagdá ficou claro o emprego dessa tática quando os norteamericanos organizaram as forças sendo uma “com a missão específica de atacar e
conquistar os objetivos e outra com a missão específica de limpar o terreno
ultrapassado” (MESQUITA, 2008a, p. 24). Essa ação foi determinante ainda devido
à superioridade de meios e adestramento das forças norte-americanas em relação
aos iraquianos, permitindo que o combate fosse conduzido embarcado durante todo
o tempo (MESQUITA, 2008a, p. 23).
Todas essas variantes levam a crer que as tropas devem agir com rapidez e
precisão, evitando ao máximo os ambientes fechados (ANDRADE, 2004, p. 41). Vêse que uma formação de CC em massa, atacando com velocidade e em local
inesperado, permite diminuir a eficácia do armamento AC. Por mais que sejam
eficientes contra um CC isolado, as armas apresentam dificuldades para disparar em
movimento, e “em ocasiões muito raras puderam ser emassados e manobrados
sistemas AC suficientes para derrotar um número de CC que fizesse uma diferença
operacional significativa” (JAMES, 2010, p. 10, tradução nossa)
Outra maneira de diminuir o poderio do inimigo consiste no isolamento da
localidade, impedindo que o inimigo receba reforços, por terra, mar e ar (ANDRADE,
2004, p. 56). Conforme explica Andrade:
Há estudos que comprovam que sempre que a localidade é totalmente
isolada, a vitória acaba sendo alcançada; mesmo quando este isolamento
não é total, a probabilidade de sucesso é da ordem de 80%. Para cidades
que não sejam eficazmente isoladas, a margem de sucesso tem sido na
faixa de 50%. (ANDRADE, 2004, p. 56)

Ainda, considerando a disposição das forças, as cobertas e abrigos
possibilitam que as reservas se desloquem muito próximas do primeiro escalão,
prontas para rapidamente serem empregadas. Uma reserva de unidade, por
exemplo, pode deslocar-se um ou dois quarteirões a retaguarda das tropas que
fazem a limpeza, enquanto a reserva da SU poderá estar no mesmo quarteirão
dessas tropas (ANDRADE, 2004, p. 62).
Quanto ao comando e controle, é necessário um planejamento centralizado
com uma execução extremamente descentralizada, ressaltando a necessidade de
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manter as comunicações. As características do terreno edificado tornam o comando
e controle dificultado. Por isso, é imperioso que a tropa tenha um nível de
adestramento e uma coesão elevados, de forma que o comandante possa confiar
execução da missão pelo subordinado (ANDRADE, 2004, p. 43).
Como as frações operam descentralizadamente, “os soldados [...] devem ter a
iniciativa, a habilidade, e a coragem de realizar suas missões quando isolados de
suas subunidades e unidades.[...] Todos os soldados individualmente devem ser
treinados e psicologicamente preparados para esse tipo de operação” (ANDRADE,
2004, p. 42). Em Bagdá, por exemplo, essa atitude sanou problemas que poderiam
ser maiores:
Em termos de comando e controle, a principal dificuldade ocorreu quando o
COT da brigada foi bombardeado, mas a missão não foi comprometida, pois
os comandos subordinados sabiam qual era a intenção do comandante e
assim mantiveram a impulsão do ataque conquistando objetivos
importantes. (MESQUITA, 2008a, p. 23)

Em escalões mais elevados, influi ainda no comando e controle o emprego
das demais Forças Singulares31. Por exemplo, para que sejam empregados fogos
ar-terra, conduzidos pela força aérea, devem ser desenvolvidos sistemas de
referência comuns, permitindo a designação de objetivos, ameaças e o consequente
ataque. Métodos que podem ser utilizados são o emprego de “coordenadas prédeterminadas e sistemas de numeração para construções” (JOHNSON, 2011, p.
180, tradução nossa).
Com isso, a Força Aérea poderá ser empregada para “destruir grandes
estruturas [...] e complexos subterrâneos”, ao mesmo tempo evitando danos aos
civis e às estruturas. Ainda, as munições utilizadas devem ser menores e com
elevada precisão, evitando o fratricídio (JOHNSON, 2011, p. 180, tradução nossa).
Além do apoio de fogo aéreo, Andrade (2004, p. 50) destaca que “o morteiro é
a arma de tiro curvo mais eficaz no combate urbano”. Por possuir ângulos de tiro
mais elevados, torna-se mais fácil atirar em edificações ou mesmo nas ruas em
locais onde a artilharia, com ângulos de tiro menores, não conseguiria realizar seus
fogos. De qualquer maneira, todos os meios de apoio de fogo “sofrem as mesmas
limitações da artilharia em relação às regras de engajamento e aos efeitos
colaterais” (ANDRADE, 2004, p. 50).
31

Forças Singulares – cada uma das Forças Armadas, quando consideradas separadamente.
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Essa restrição se aplica inclusive aos blindados, que devem considerar o tipo
de munição a ser empregado. Enquanto em combates anteriores a munição
prioritária era cinética, ela tem seu uso limitado nas localidades. Munições anticarro
explosivas (HEAT) podem ser úteis contra paredes e alvenaria, mas as explosivas
(HE) se destacam por causar sua explosão em uma área maior (GOTT, 2006, p.
111). Santos (2006, p. 36) salienta que a munição explosiva, tem se mostrado eficaz
para a neutralização de alvos específicos, uma vez que seu poder de destruição é
mais limitado que o de granadas de artilharia, reduzindo os danos adjacentes.
Com todo o exposto na revisão de literatura, percebe-se que, em comparação
com a doutrina americana, no Brasil pouco foi produzido especificamente sobre o
combate em área edificada, mesmo após consideração do Centro de Avaliação de
Adestramento do Exército (CAADEx), ainda no século passado:
faz-se necessário um redimensionamento e uma reestruturação da doutrina
do combate em área edificada vigente em nosso Exército. Atualmente a
literatura que é encontrada sobre o assunto é extremamente pobre e
encontra-se defasada em relação ao que se encontra atualmente em vigor
pelos principais exércitos do mundo. É notória a necessidade de uma
reestruturação doutrinária do assunto [...] (CAADEx, 1999 apud ALVES,
2008, p. 30)

Pode-se concordar com Souza Junior (2010, p. 78) quando afirma que é
necessário “adestrar as tropas blindadas em combate urbano, além da confecção de
um manual de campanha abordando esse tipo de emprego”. Mesquita (2008, p. 27)
entende que há uma conclusão clara desse fato:
as Forças Armadas Brasileiras, em especial o Exército, devem considerar o
modus operandi dos norte-americanos, analisando de forma bastante atenta
o desencadear das ações, as condições ambientais, materiais, pessoais, de
preparo e adestramento e principalmente os ensinamentos advindos da
prática nos campos de batalha do Iraque para que aprimoremos a nossa
instrução, nosso preparo e o nosso emprego.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seção em tela tem como objetivo fazer a apresentação dos resultados
obtidos com a revisão de literatura, assim como da pesquisa de campo,
possibilitando que seja feita uma análise crítica desses resultados. Tendo sido
colhidos os dados necessários, via revisão de literatura e levantamentos, cabe
apresentá-los e, por meio de uma discussão dirigida, conforme as variáveis,
dimensões e indicadores, atingir o objetivo desta pesquisa. Para facilitar o
entendimento, a apresentação e a análise dos dados será realizada de forma
concomitante, ou seja, à medida que os dados forem apresentados também já serão
comentados e analisados.
Para balizar essa análise, será verificada qual das hipóteses de pesquisa é
verdadeira, relembrando:
H0 – A doutrina militar de emprego de CC do EB, em ambiente urbano, não necessita de
atualização, pois está adequada às exigências do combate atual.
H1 – A doutrina militar de emprego de CC do EB, em ambiente urbano, necessita ser
atualizada, haja vista as características do combate atual.

Para atingir esse objetivo, a primeira necessidade é concluir sobre o que é o
“combate atual”. Essa expressão se define, nesse contexto, de duas maneiras que
são, apesar de diferentes por definição, semelhantes na maioria dos casos, já que a
segunda influencia a primeira.
Explica-se: o combate atual pode ser definido pelo combate como se
apresenta nos conflitos recentes, e; o combate atual pode ser definido como previsto
pela DMT. Como a DMT é formulada pela observação dos combates atuais, sofre
grande

influência

destes.

Essas

duas

afirmações

foram

completamente

corroboradas pela revisão de literatura, ao se comparar o previsto na DMT com o
que foi visto nos combates mais recentes.
Por consequência, é necessário entender a importância da reformulação da
DMT para a evolução doutrinária do Exército Brasileiro. Somente essa reformulação
permitirá que o Exército se adapte às modificações surgidas nas características dos
conflitos. A introdução de novos conceitos e parâmetros pela DMT (BRASIL, 2014c),
mostrava-se necessária para adequação da forma de combater da Força Terrestre.
Entretanto, a reformulação doutrinária não termina com a divulgação de um
único manual – o EB20-MF-10.102 - Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2014c) –,
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mas é necessária a revisão de todos os manuais que abordam a doutrina, para que
se adaptem à nova maneira de pensar o combate. Inserido no escopo desse
trabalho, quando se trata do emprego de blindados em ambiente urbano, a realidade
não é diferente. Os manuais que tratam do assunto parecem requerer atualização,
em particular o C17-20 – Forças Tarefas Blindadas, como será visto ainda neste
capítulo.
Antes de adentrar especificamente na análise do combate urbano, cabe
ressaltar os principais novos conceitos verificados na DMT. A capital mudança
decorre do entendimento da existência de um espectro dos conflitos amplo e difuso,
com

a

Força

Terrestre

operando

em

várias

faixas

desse

espectro

concomitantemente, como ressaltado no manual da DMT (BRASIL, 2014c, p. 1-2 e
p. 4-1 a 4-4). Essa característica-chave deve ser considerada para o estudo sobre o
emprego de tropas em qualquer ocasião, crescendo ainda de importância quando se
trata de um combate híbrido e humanizado, como o urbano.
Considerar a transformação constante do espectro dos conflitos é deveras
importante para orientar a forma de agir dos diversos escalões da Força. O
levantamento e obtenção das capacidades necessárias para agir em qualquer
ocasião é primordial para que o Exército esteja apto para conduzir todos os tipos de
operação que possam surgir, de forma rápida e eficiente (BRASIL, 2014c, p. 3-5).
Durante os estudos deste trabalho, foi possível observar que as necessidades,
impostas pela DMT (BRASIL, 2014c, p. 4-4), se mostraram corroboradas quando
foram observados os conflitos recentes. A atuação das forças, conforme observado
em todas as situações destacadas na revisão de literatura, confirma a necessidade
de preparação para atuar em diversos pontos do espectro de maneira simultânea.
De qualquer maneira, a necessidade de se envolver em situações de paz
estável ou de crise não diminui a necessidade de preparação para a Defesa Externa
no extremo do espectro. Primeiro, porque táticas e técnicas de combate de alta
intensidade serão utilizadas em situações de guerra não declarada, como se viu em
todos os combates estudados – nenhum dos conflitos consistiu em uma guerra
declarada entre dois estados soberanos.
Segundo, porque as modificações na dinâmica das operações não reduziram
a necessidade de preparar-se para a guerra. Muito pelo contrário, nas situações em
que se diminuiu a preparação para a guerra de alta intensidade foi necessário voltar
atrás, e recuperar a capacidade operacional da força para atuar em condições
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extremas. A guerra no Líbano, em 2006, exigiu das tropas israelenses o retorno ao
emprego clássico da força, conforme foi visto na leitura de Jhonson (2011, p. XIX).
James (2010, p. 8) e Cadieu (2006, p. 6), que mostraram a necessidade que teve a
força canadense de voltar a aumentar o poder de combate em solo afegão.
Em terceiro lugar, e talvez a principal consideração, porque a guerra continua
a ser a missão constitucional e primeira de qualquer exército, e a principal
capacidade de qualquer força deve ser o emprego em combate de alta intensidade
(BRASIL, 2014c, prefácio; BRASIL, 2015d, p. 4-5; BRASIL, 2017).
Com a consciência de que é necessário preparar-se para o conflito de alta
intensidade, passa-se a determinar em que situação se dará esse conflito, ou seja,
em que ambiente ele se apresentará. Percebe-se, nos combates observados no
Capítulo 3, o que há claramente em comum em cada um deles - o ambiente
operacional urbano, foco dessa pesquisa.
Sabe-se que todos esses combates em localidades foram determinantes para
o desfecho dos conflitos. Por isso mesmo, a doutrina (BRASIL, 2014c, p. 4-5) prevê
e o estudo dos conflitos recentes corrobora: o combate em áreas humanizadas é a
realidade do campo de batalha atual. Combater em terreno urbano mostra-se não só
uma necessidade, mas uma obrigação, pois os conflitos ocorridos nas cidades
podem determinar os rumos da guerra (BRASIL, 2014b, p. 2-1; CARVALHO, 2012,
p. 21; EUA, 2016c, p. xi; SANTOS, 2006, p. 30; HAHN E JEZIOR, 1999, p. 74;
EICKHOFF, 2006, p. 12).
Concomitantemente, é justamente nas cidades que se pode verificar as
maiores modificações no ambiente operacional pós Guerra Fria. O diagnóstico
desses conflitos leva a perceber a presença de novos atores, além das forças
nacionais, a presença do pensamento humanizado, e a influência da opinião pública,
entre outros. Interessante notar que, para tanto, a doutrina vem se adaptando,
particularmente por meio dos manuais que versam sobre os fundamentos do
emprego da tropa, como o manual Operações (BRASIL, 2017, p. 2-3). Com esses
manuais adaptados, a necessidade passa a residir em adaptar os manuais de
emprego das frações, efetivamente, nos escalões Unidade e menores.
Dentre esses escalões, destaca-se a Unidade blindada, pois não se modificou
o fato de que as atividades de combate devem ser voltadas para o centro de
gravidade do oponente, através de operações ofensivas. O manual de Operações
(BRASIL, 2017, p. 3-2) se mantém direcionado nesse sentido.
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Como as tropas blindadas se destacam para conduzir as operações
ofensivas, devido às suas características de mobilidade, potência de fogo, proteção
blindada e ação de choque (BRASIL, 2017, p. 3-1), vários são os autores que
concluem que existem vantagens ao empregar blindados, incluindo aí carros de
combate, em ambiente urbano (GOTT, 2006, p. 111; SANTOS, 2006, p. 37;
ANDRADE, 2004, p. 48; JAMES, 2010, p. 11; ESHEL, 2005, p. 23). Isso pôde ser
observado em diversas batalhas acontecidas após a Guerra Fria, já citadas durante
a revisão de literatura. Em todas as batalhas estudadas os blindados foram
empregados com êxito na fase de investimento sobre a localidade e, quando não
foram, como em Mogadíscio, sua falta foi duramente sentida.
Apesar disso, foi possível notar que os manuais que tratam sobre o emprego
de blindados em ambiente urbano, na Doutrina Militar Brasileira, não completam o
assunto. Na verdade, o C17-20 – Forças Tarefas Blindadas e o C7-20 – Batalhões
de Infantaria (curioso notar como este manual é, por vezes, mais completo sobre o
assunto que o primeiro), são manuais escritos em 2002 e 2003, respectivamente.
Isso apresenta forte influência sobre a maneira como tratam o emprego de blindados
no combate urbano.
A principal questão reside no fato de que os aspectos doutrinários referentes
ao ambiente urbanizado foram construídos, principalmente, como observação ao
resultado fracassado da batalha de Grozny, em 1994. Como ressaltou Souza Junior
(2010, p. 78), a partir disso, o Exército Brasileiro passou a tratar como tabu o
emprego de blindados em ambiente urbano.
Porém, no mesmo ano de 2003 começaram a surgir as maiores mudanças no
emprego de CC nas localidades, principalmente porque a Batalha de Bagdá foi um
absoluto sucesso, com os CC empregados na primeira linha de combate. As
observações de Mesquita (2008a) e Souza Junior (2010), entre outros, salientam o
caráter inovador dessa operação. A maioria das operações seguintes, como Sadr
City e Aleppo, já respeitaram esses novos conceitos.
Concernente a isso, vê-se que a doutrina norte-americana absorveu bem
essas questões, e seus manuais encontram-se em estágio bastante avançado para
gerar as capacidades da melhor maneira. Destaca-se a existência de manuais que
tratam exclusivamente sobre o ambiente urbano, o ATP 3-06 e o ATP 3-06.11. Vê-se
a diferença para a doutrina brasileira de combate em localidade que, a despeito das
novas táticas que surgiram, não apresentaram modificações.
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De todas essas considerações levantadas, de pronto, pode-se entender que
aparenta se confirmar a hipótese H1. A doutrina brasileira, nesse assunto, parece
estar desatualizada.
Para confirmação dessa afirmação, foi realizado o levantamento por meio de
questionário, conforme os parâmetros explicados no CAPÍTULO 2. Foi visto que a
amostra necessária seria de 90 militares. Após diversos contatos com militares
integrantes das OM consideradas, assim como com seus respectivos comandantes
e subcomandantes, por meio de email pessoal e institucional, ou por redes sociais,
111 militares responderam à pesquisa. Infelizmente, por não atenderem aos critérios
de inclusão, ou pela aplicação do critério de exclusão, inicialmente 49 respostas
precisaram ser desconsideradas. Com isso, apenas 62 formulários puderam ser
aproveitados em um primeiro momento, dentro do universo esperado. A falta de um
número maior de participantes pode ter acontecido pela falta de contato pessoal com
todos os militares, por desconhecimento sobre a relevância do assunto, ou por
alguns militares não terem sido voluntários, entre outros motivos.
Entretanto, dentre os 49 inicialmente excluídos, foi verificado que 33 militares
possuíam experiência no emprego do CC, por terem servido em RCC ou RCB em
anos anteriores. Na verdade, devido à rotatividade dos oficiais do Exército Brasileiro
nas guarnições, foi verificado que muitos militares que já não servem nas OM que
empregam o carro de combate possuem experiência no assunto da pesquisa até
maior do que alguns militares que estão servindo atualmente. Assim, para
complementar a amostra necessária, tornando a pesquisa satisfatória, essas 33
respostas foram aceitas, o que possibilitou atingir uma amostra de pesquisa de 95
militares, maior do que a quantidade de 90 militares proposta inicialmente.
O resumo da amostra que respondeu a pesquisa, por posto, consta no
GRÁFICO 1. A experiência desses militares no emprego do CC pode ser observada
no GRÁFICO 2.
Sobre esse segundo gráfico, cabe ressaltar que nem todos os militares que
responderam à pesquisa serviram em RCC ou RCB. Isso acontece porque existem
militares que são instrutores do assunto nas Escolas de Formação, Aperfeiçoamento
ou Centro de Instrução que não serviram nessas OM. Ainda, um militar declarou não
possuir experiência no emprego do CC, mesmo sendo Cmt Esqd CC atualmente,
provavelmente devido à rotatividade dos oficiais já mencionada.
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GRÁFICO 1 - Militares que preencheram a pesquisa, por posto
Fonte: o autor.

GRÁFICO 2 – Experiência da amostra no emprego do CC
Fonte: o autor.
Além da experiência sobre o emprego do CC, em geral, foi verificada também
a experiência da amostra no emprego do CC no caso específico do combate urbano,
o que pode ser observado no GRÁFICO 3.
Sobre esse último gráfico, é interessante notar a pouca experiência dos
militares ao considerar o emprego do CC em caso de combate urbano:
a) aproximadamente 17% não têm experiência nenhuma do emprego do CC
no combate urbano;
b) 31,6% (30 militares) consideram que não aprenderam sobre o emprego do
CC no combate urbano mesmo na escola de formação ou aperfeiçoamento; e
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c) apenas 28,4% já realizaram um exercício de adestramento envolvendo o
emprego de CC no combate urbano.
Esses números corroboram a idéia de que os militares não tem dado a
importância necessária para a preparação para o combate urbano, corroborando a
deficiência doutrinária, apesar da visão geral da amostra sobre a importância do
combate urbano, conforme será explicado mais à frente neste trabalho.

GRÁFICO 3 – Experiência da amostra no emprego do CC em combate urbano
Fonte: o autor.
Nesse sentido, também é importante diagnosticar o conhecimento que os
militares julgam ter sobre a doutrina do emprego do CC no combate urbano, o que
pode ser observado por meio do GRÁFICO 4.
Interessante observar que apenas pouco mais de 50% dos militares julgam
conhecer a doutrina do emprego do CC em combate urbano em nível que possa ser
julgado adequado, tendo escolhido o nível 4 ou 5 em sua autoavaliação. Isso quer
dizer que quase 50% dos militares responsáveis por empregar CC não conhecem a
doutrina de combate urbano com profundidade, o que mostra uma falha na obtenção
dessa capacidade para a Força Terrestre. Mais uma vez, não obstante a importância
do assunto no cenário atual, essa competência parece não estar pronta para ser
desempenhada.
Dessa maneira, cabe estudar mais o assunto para confirmar a hipótese de
que a doutrina precisa ser adaptada, e levantar sugestões para a atualização
doutrinária dos manuais brasileiros, concernente às novas possibilidades e
necessidades. Para isso, a partir desse ponto são analisadas cada uma das
variáveis desse estudo.
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GRÁFICO 4 – Conhecimento geral sobre a doutrina de emprego do CC no combate
urbano
Fonte: o autor.
4.1 A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE URBANO SOBRE O EMPREGO DO CC

Estudando a variável independente, é necessário definir com exatidão como o
Ambiente Operacional Urbano se apresenta, como se comporta, para determinar
como influi no emprego do CC, verificando no que difere da doutrina atual. Para isso,
será realizada uma comparação entre o que está previsto na doutrina brasileira e na
doutrina norte-americana, e o que foi observado nos conflitos recentes estudados na
revisão de literatura.
Com a evolução do ambiente operacional percebe-se, como já dito, uma
prevalência dos conflitos em localidades. É ponto comum que a complexidade desse
ambiente faz aumentar a necessidade de preparação para o emprego de tropas
nesse ambiente (RIGOTTI, 2007, p. 88; GOTT, 2006, p. 113). Os resultados da
pesquisa corroboram a ideia, já que 100% dos pesquisados acreditam que o
Exército Brasileiro precisa estar capacitado para o combate urbano, o que é
observável por meio do GRÁFICO 5. Concomitantemente, é interessante perceber
nesse gráfico que 88,4% (84 militares) consideram que existe prevalência do
combate urbano sobre os demais ambientes, ou seja, na maioria das vezes, os
conflitos se darão no interior das localidades.
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GRÁFICO 5 – Necessidade de preparação da Força Terrestre para o combate
urbano
Fonte: o autor.
Dentre os aspectos surgidos com o novo entendimento do ambiente, que são
ressaltados ao combater em ambiente urbano, estão a Dimensão Humana, o
combate em áreas humanizadas e o caráter difuso das ameaças, todos esses
fatores aumentados pela presença de civis no campo de batalha.
Nesse ponto, a DMT se atualiza, pois são corroboradas as características
notadas nos conflitos atuais, estudados durante a revisão de literatura. Primeiro,
porque a DMT passa a entender a prevalência dos combates em área urbanizada.
Depois, porque passa a considerar não apenas o terreno, mas inclui as dimensões
humana e informacional influindo diretamente sobre o emprego da tropa (BRASIL,
2014b, p. 2-2; BRASIL, 2014c, p. 4-5 e 8-1; BRASIL, 2017, p. 2-3; BRASIL, 2015, p.
2-2).
Se por um lado a própria DMT visualiza a prevalência de conflitos em
ambiente urbano, a doutrina não se aprofunda em delimitar cada uma dessas
dimensões no caso desse ambiente. Talvez a falta de uma manual específico para
tal, como se vê na doutrina norte-americana, seja ponto-chave nesse processo. O
manual de Operações (BRASIL, 2017, p. 4-13) e o manual das Forças-Tarefas
Blindadas (BRASIL, 2017, p. 9-6) buscam listar características do combate urbano,
já citadas na revisão de literatura (página 87 e 100 desse trabalho). Entretanto,
nenhum dos dois manuais explica pormenorizadamente essas características ou sua
influência para o emprego da Força Terrestre. Ademais, as características citadas
não parecem esgotar o assunto.
Diferentemente, percebe-se uma grande preocupação na doutrina norte-
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americana em definir o ambiente urbano o mais claramente possível, chegando a
editar manuais tratando especificamente sobre o tema, como já foi visto. Além de
serem bastante detalhados e completos, percebe-se que esses manuais passam por
atualizações constantes, todos tendo sido revistos na última década.
Em contrapartida, a doutrina brasileira carece de fontes que possam definir
com clareza esse ambiente hostil, levando autores e mesmo os órgãos internos da
força a determinarem, já há algum tempo, que uma reavaliação doutrinária precisa
ser realizada para permitir que a Força Terrestre possua melhores condições de ser
empregada nessas circunstâncias (SOUZA JUNIOR, 2010, p. 78; CAADEx, 1999
apud ALVES, 2008, p. 30; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
EXÉRCITO, 2010, p.12; EsAO, 2003 apud CARVALHO, 2012, p. 23).
Embora desde os tempos mais remotos ocorram guerras em localidades,
criou-se um tabu de que o combate urbano deveria ser evitado, pelas suas
dificuldades (EICKHOFF, 2006, p. 12; RIGOTTI, 2007, p. 25; GOTT, 2006, p. 111;
SPENCER, 2017). Gott (2006) e Spencer (2017), ao passo que salientam a
dificuldade em empregar tropas em ambiente urbano, ressaltam que é quase
impossível evitar esse tipo de combate. A pesquisa de campo realizada corrobora a
idéia de que o combate urbano dificulta o emprego do CC, em todas as suas
dimensões, conforme GRÁFICO 6.

GRÁFICO 6 – A influência do ambiente urbano sobre o emprego do CC
Fonte: o autor.
É possível notar então o motivo pelo qual a doutrina brasileira não tem se
desenvolvido amplamente nesse sentido e pelo qual mesmo os manuais publicados
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com o teor de combate urbano – como o antigo C 31-50 Combate em Zonas
Fortificadas e Localidades, de 1976 – já não estão mais em vigor. Somente com a
introdução da nova DMT a localidade passou a ser entendida conforme sua
população e infraestrutura, além do terreno, se assemelhando, em parte, à doutrina
norte-americana.
Apesar da DMT passar, então, a ter maior preocupação com o combate
urbano (BRASIL, 2017, p. 3-3; BRASIL, 2014b, p. 2-1; BRASIL, 2014c, p. 4-5), os
manuais de nível mais baixo ainda não foram revistos nesse sentido. Com isso,
pode-se sugerir à doutrina brasileira a mudança constante no QUADRO 7.

Como está na doutrina
- Descrição do ambiente urbano
somente considera a dimensão física

Proposta
- Além da dimensão física, considerar
dimensões humana e informacional
- Características melhor explicadas
- Não são determinadas com clareza
- Necessidade de um manual específico
as características das Operações
para as Operações Urbanas (sugestão
Urbanas
para trabalhos futuros)
QUADRO 7 – Proposta de características do ambiente urbano
Fonte: o autor
Para fins de delimitação deste estudo, e tendo sido definido o ambiente
urbano por meio da revisão de literatura (Cap. 3), cabe verificar qual a influência
desse ambiente operacional para o emprego dos carros de combate, em cada uma
de suas dimensões. Novamente, é necessário comparar o que vem sendo visto nos
combates urbanos atuais e na doutrina americana para complementar o que se
observa na doutrina brasileira, determinando como cada uma de suas características
influencia no emprego da tropa CC.

4.1.1 A dimensão humana do ambiente urbano

Retomando citação do manual ATP 3-06 Urban Operations, “talvez a variável
da missão mais importante a ser considerada é a população no interior das cidades
[...]” (EUA, 2017c, p. 1-13, tradução nossa).
A presença da população civil, característica-chave do ambiente urbano, influi
sobremaneira sobre o emprego das tropas. Esses civis constituem-se em habitantes,
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refugiados e participantes de órgãos governamentais ou ONG, entre outros. A
presença desses elementos não combatentes no campo de batalha é levada em
consideração porque a preservação de vidas humanas deve ser privilegiada,
conforme a DMT (BRASIL, 2015e, prefácio). Essa preservação torna-se mais difícil
considerando a população presente na localidade durante o combate.
Como operar nos conflitos estudados mostrou-se necessário, nos níveis
político, estratégico e tático, coube às forças empregadas encontrar um meio de
cumprir a operação com o mínimo de baixas dentre a população civil.
A DMT já busca se adaptar a essa realidade. Em nível de fundamentos, há a
expectativa por um inimigo híbrido, em um ambiente humanizado, e com a atuação
das tropas prevendo diminuir os danos colaterais (BRASIL, 2014b). Entretanto, essa
previsão ainda não desce aos menores escalões, que entendem o ambiente urbano
apenas por sua dimensão física, e não humana.
Ao contrário disso, a pesquisa realizada mostra, por meio do GRÁFICO 7, a
relevância de cada um dos indicadores que representam a dimensão humana do
combate urbano.

GRÁFICO 7 – A relevância da dimensão humana no combate urbano
Fonte: o autor.
Passa-se então a analisar essa dimensão, em cada um dos indicadores
previstos, verificando sua relação com as prescrições doutrinárias no escalão
Unidade, principalmente do C17-20.
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Para considerar a preservação das vidas humanas, deve-se ter em mente que
não só os valores de população absoluta de uma localidade, mas principalmente o
de população relativa, interferem no modus operandi de uma força. Como população
absoluta, entende-se que quanto maior o número de habitantes, maior será a cidade
como um todo, e maior sua importância estratégica e política.
Consoante ao observado na revisão de literatura, a influência da população
absoluta ficou clara na diferença de combater na batalha de Faluja, com 350 mil
habitantes, para Bagdá, com 5 milhões de habitantes, por exemplo. É possível
perceber que a quantidade de habitantes em cada localidade, dentre outros fatores,
interferiu no modus operandi do Exército Americano. Percebe-se, assim, que no
caso da batalha de Faluja, optou-se por empregar o investimento sistemático,
enquanto em Bagdá, o investimento seletivo foi realizado.
Aí surge uma dificuldade da doutrina brasileira. Enquanto a doutrina norteamericana define com propriedade as localidades no ATP 3-06, por suas
características, não há qualquer menção, na doutrina brasileira, de que cada
localidade possa ser diferente, em valores populacionais. A doutrina parece designar
ao comandante tático o estudo das características populacionais do ambiente
durante seu estudo de situação. Não há qualquer balizamento, nos manuais de nível
Unidade e inferiores, de que se possa atuar de maneira diferente conforme o
tamanho da localidade, em nível populacional.
O que se observa nos casos concretos é que, no caso de Faluja, sendo uma
cidade menor, é possível empregar o investimento sistemático, pois o tempo de
combate é menor e é possível limpar a cidade casa-a-casa. Fica difícil imaginar esse
tipo de emprego em uma cidade tão grande quanto Bagdá, por exemplo, pois as
consequências em termos de danos colaterais e desgaste da tropa poderiam ser
irreparáveis.
Se a população absoluta de uma localidade já é um empecilho para o
emprego da tropa, a densidade populacional é ainda mais relevante, como é
ressaltado pela doutrina norte-americana (EUA, 2017c, p. 1-3). Percebe-se que o
modo de combater em Bagdá, com ruas amplas e grandes construções, e por isso
menor densidade populacional, foi diferente do emprego da tropa no aglutinamento
populacional de Sadr City.
Em Bagdá utilizou-se uma mescla entre o investimento seletivo, atacando
diretamente a pontos-chaves, com o investimento sistemático sendo realizado
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somente em torno das principais vias, e pelas tropas da retaguarda. Em Sadr City,
por sua vez, o investimento foi claramente pontual, com o objetivo não de ganhar
terreno, mas apenas de subjugar as tropas inimigas que realizavam os disparos de
morteiro. Ainda, foi utilizada uma maneira altamente criativa de realizar um cerco,
com a construção do muro, que possibilitou retirar o inimigo do meio da população
daquele bairro densamente povoado.
Surgem então duas prescrições norte-americanas, advindas da experiência,
que não são previstas na doutrina brasileira. Os manuais brasileiros prevêem, quase
exclusivamente, o investimento sistemático, e não há considerações de que a
densidade populacional influi sobre isso. Ademais, além da necessidade doutrinária
de que a prioridade do investimento deve ser sistemático, soma-se a possibilidade
de cercar o inimigo em partes específicas da localidade.
A doutrina atual até prevê o cerco, porém somente realizado no entorno da
localidade, já que não prepara a tropa para operar em localidades de maiores
dimensões. Vê-se, com o estudo de Sadr City, que o cerco de bairros ou regiões
específicas é uma realidade.
Nesse aspecto, cabe salientar também a criatividade com que os norteamericanos souberam resolver um problema militar complexo que surgiu. Apesar de
não se ter conseguido um relato decisivo, o comandante tático parece ter liberdade
para operar mesmo fora das prescrições doutrinárias, o que muitas vezes não é
esperado no Brasil.
Além do direcionamento tático das forças, a presença de civis e nãocombatentes no campo de batalha “dificulta a identificação dos contendores”
(BRASIL, 2014b, p. 2-1). Isso se mostra ainda mais dificultado porque os defensores
muitas vezes procuram se homiziar em meio à população, e até a utilizam para
atingir seus objetivos, de forma passiva (colocam, propositalmente, civis em meio ao
combate) ou ativa (utilizam os civis empregando armas). Isso pode ser observado
nos relatos de Andrade (2004, p. 41 e 55) e de James (2010, p. 9), que destacam a
utilização de civis pela tropa defensora.
Quando se fala em “atingir os civis” deve-se levar em consideração não
apenas as vidas humanas, mas os danos colaterais causados à infraestrutura da
localidade. Conforme destaca a doutrina americana (EUA, 2017c, p. 1-4 e 1-18), a
danificação da infraestrutura traz impactos diretos para a vida da população e altera
as características da localidade. Retomando da revisão de literatura, “os

158
comandantes não podem destruir ou danificar significativamente a infraestrutura de
um centro urbano estrangeiro [...] e esperar que a população permaneça amigável”
(EUA, 2017c, p. 1-18, tradução nossa). Por isso o entendimento, pelo mesmo
manual, de que a localidade é uma tríade entre o terreno físico, a população e a
infraestrutura (EUA, 2017c, p. 1-2).
Enquanto a DMT, já reformulada, prevê a diminuição dos danos colaterais,
não há qualquer menção nesse sentido no C17-20 e no C7-20. Esses manuais não
fazem qualquer menção à possibilidade de existirem regras de engajamento
restritivas ou permissivas. Mesmo quando o C7-20 explica as condições para
realização dos tiros indiretos, de morteiro ou artilharia, o faz mais no sentido de
evitar o fratricídio do que para evitar danos colaterais. A única menção no C17-20 é
que em localidades existe a necessidade de se controlar incêndios (BRASIL, 2002b,
p. 9-7).
Da mesma maneira, a forma de emprego da tropa poderá influenciar os danos
colaterais causados durante a operação. Conforme a comparação que Kilcullen
(2016) realiza entre os combates em Alepo e Mosul, empregar o investimento
seletivo e o investimento sistemático pode apresentar danos colaterais maiores ou
menores, para cada situação. Há de se considerar os óbices de cada forma de
emprego, não só em termos de destruição causada, mas também em perdas entre
os soldados e o tempo de exposição (duração dos combates).
As considerações sobre a redução de danos colaterais se realçam com a
possibilidade de emprego dos carros de combate. Como, por suas características,
principalmente o elevado poder de fogo, o CC aumenta a letalidade do combate,
mostra-se extremamente necessário controlar o emprego, de forma a não atingir
civis e a infraestrutura no processo de batalha. Rigotti (2007, p. 41) entende que
deverão ser impostas restrições no emprego da força. Esse tipo de restrição poderá
ser feito desde a escolha dos meios a serem empregados como, principalmente,
pelo emprego correto das regras de engajamento. A DMT recomenda um emprego
da força “seletivo, gradual, proporcional e de curta duração” (BRASIL, 2014b, p. 2-6).
Apesar dessa preocupação, nenhuma menção nesse sentido é feita nos manuais de
nível Unidade.
Por outro lado, apesar do grande poder de destruição, os carros de combate
apresentam elevada precisão em seus fogos diretos, auxiliada por seus meios
optrônicos de elevada capacidade tecnológica. Com isso, o emprego correto e

159
preciso dos fogos pode, na verdade, diminuir os danos colaterais. Sabendo que o
grande poder de fogo é necessário para atingir os objetivos militares, os carros
podem propiciar elevado poder de fogo com maior precisão do que o fogo de
artilharia ou mesmo de metralhadoras, por exemplo.
Ainda concernente ao aspecto humano do ambiente urbano, importante
destacar a influência do aspecto psicológico causado pelo combate sobre as
tropas amigas. Andrade (2004, p. 44) afirma que o combate urbano faz aumentar a
dificuldade em evacuar os feridos, como visto em Mogadíscio, e cresce o número de
vítimas, tanto pelo combate com o inimigo propriamente dito como também pela
destruição da própria cidade (escombros caindo, vidros quebrados, etc).
Esse elevado número de baixas, somado a presença de civis, influi de
maneira decisiva sobre o moral da tropa que combate. Soma-se a isso o aumento da
possibilidade de fratricídio e o nível de estresse causado pelo combate constante
contra um inimigo híbrido.
Quanto ao fratricídio, percebe-se que a capacidade de sobrevivência do CC,
aliado as suas formas características (possibilitando a identificação como CC amigo)
e, principalmente, à qualidade de seus instrumentos ópticos, pode reduzir a
probabilidade de fratricídio entre nossas tropas. Mesmo os soldados da infantaria
disporão de maior tempo, abrigados pela proteção blindada, para identificar e avaliar
o alvo, reduzindo o risco de fogo amigo.
Para diminuir o problema psicológico presente no ambiente urbano, a DMT é
enfática: devem ser realizadas ações para “redução do custo em vidas humanas e a
proteção do homem e a preservação do bem estar físico e mental – como [...] [o
emprego de] plataformas blindadas” (BRASIL, 2014c, p. 7-2).
Da mesma maneira que a DMT, vários são os autores que destacam a
importância dos blindados, entre eles os CC, para aumentar a capacidade de
sobrevivência da nossa tropa, como Jhonson (2011, p. 216), James (2010, p. 9 e 11)
e Eshel (2005, p. 23). Na mesma direção, Mesquita (2008a, p. 20) lembra que em
Bagdá nenhum CC foi destruído e nenhuma guarnição foi perdida, enquanto James
(2010, p. 6) ressalta que em Mogadíscio foi sentida a falta de tropas blindadas no
combate.
Apesar disso, essa colocação da DMT é a única que chega a colocar em
pauta, de maneira indireta, o pensamento sobre capacidade de sobrevivência, talvez
uma das mais importantes capacidades nos tempos atuais. O C7-20, ao contrário,
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prevê que os CC “raramente precedem a infantaria” (BRASIL, 2007, p. 4-116),
ignorando a capacidade de sobrevivência dos primeiros. O que se viu nos conflitos,
como em Bagdá, é que o emprego do CC à frente pode reduzir o custo em vidas
humanas.
Em um ambiente humanizado, passa a cair um pensamento antigo de não
expor o CC ao fogo inimigo, por ser um meio nobre. Mais nobre, atualmente, é
preservar as vidas humanas envolvidas no combate que, à pé, tornam-se
vulneráveis.
Cabe ressaltar ainda que, no nível estratégico, ou mesmo tático (FTC), devem
ser postas em prática operações de modelagem, de estabilização e de transição,
como observado na doutrina norte-americana (EUA, 2011; EUA, 2017c), para
devolver aos cidadãos a possibilidade de retornar às suas casas nas melhores
condições possíveis. Isso irá melhorar a relação das forças com os civis e
aumentará a cooperação destes com as operações, como ocorreu em Sadr City
(BOWERS, 2015, p. 14).

4.1.2 A dimensão física do ambiente urbano

A visão física de um ambiente de localidade é a mais clássica e que, já há
algum tempo, diz-se que dificulta o emprego de blindados no combate urbano. Fato
é que, por terem sido inicialmente projetados para emprego em campo aberto, com
amplos campos de observação e tiro, combate à distância, grande mobilidade e
poder de fogo, vários são os autores que dizem que os blindados podem não
conseguir se utilizar de suas características da melhor maneira em terreno urbano
(GOTT, 2006, p. 111; ANDRADE, 2004, p. 49; ESHEL, 2005, p. 25).
A doutrina, da forma como prescrita atualmente, remete a essa mesma
preocupação. Os manuais doutrinários de nível Unidade salientam essa dificuldade,
determinando o emprego de massa de manobra de fuzileiros nesse ambiente.
Entretanto, pode ser temeroso dizer que, segundo a dimensão física, o ambiente
urbano é impeditivo ao emprego de CC. Nesse sentido, o resultado da pesquisa de
campo é o constante do GRÁFICO 8.
Pode-se perceber, na interpretação dos autores pesquisados, assim como
dos resultados da pesquisa, que a relação entre as características típicas das
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localidades com as possibilidades e limitações dos blindados é ambígua. Se em
alguns momentos as cidades contrapõem vantagens naturais dos blindados,
expondo seus pontos fracos, em outras situações o emprego do CC auxilia para
diminuir a dificuldade de combater em ambiente urbano. Assim, pode-se dizer que
caberá aos comandantes saber contornar as dificuldades para conseguir empregar
seus carros em um conflito no interior da cidade, possibilitando conquistar os
objetivos e derrotar o inimigo.

GRÁFICO 8 – Influência da dimensão física do combate urbano
Fonte: o autor.
Para isso, ressalta-se que cada localidade possui um ambiente físico
diferenciado, e dentro de uma mesma localidade podem haver variados ambientes
(EUA, 2017c, p. 1-4 e 1-9). Por exemplo, enquanto Bagdá apresentava ruas amplas
e largos campos de tiro, as favelas em Sadr City apresentavam um ambiente de
locomoção mais restrita para os blindados, o que não impediu o seu emprego,
conforme apresentado na revisão de literatura.
De qualquer forma, sabe-se que o terreno urbano é multidimensional, com
ameaças em largura, profundidade e altura. O C17-20 já prevê dessa maneira
(BRASIL, 2002b, p. 9-7). Caberá então, para cada localidade, um estudo antecipado
sobre sua formatação, principalmente nos aspectos observação e campos de tiro,
cobertas e abrigos, obstáculos, acidentes capitais e vias de acesso.
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Por mais que o padrão da localidade seja diferenciado de caso para caso, é
possível dizer que, em geral, a observação e campos de tiro na localidade
prejudicam o emprego do CC, conforme observado no GRÁFICO 8. Dificilmente
ocorrerão situações em que possam ser alcançadas regiões de tiro com mais de
quatro quilômetros, distância para a qual os blindados mais atuais são projetados
para dirigir seus fogos. Mesmo nos corredores mais amplos, como em Bagdá, não
se imagina que as construções de uma localidade permitam que a amplitude chegue
a tanto.
Essa dificuldade já é citada (mas não explicada) dentre as características do
combate urbano no C17-20 (BRASIL, 2002b, p. 9-7). Sobre o assunto, o mesmo
manual cita a dificuldade de se localizar o inimigo devido à pequena visibilidade e
que em localidade predomina o combate aproximado e o tiro à queima roupa,
mesmo com o canhão do CC. Diz também que existem dificuldades no apoio de
fogo indireto, exclusivamente pelas dificuldades de observação e proximidade do
inimigo com possibilidade de fratricídio, sem citar os danos colaterais.
Se os campos de observação no interior da localidade são curtos, isso gera
um problema para o emprego dos blindados. Enquanto são especialmente
projetados para enxergarem e fazerem seus fogos a longas distâncias, a observação
em seu entorno imediato é extremamente limitada, o que aumenta a necessidade de
atuarem em conjunto com a infantaria ou, pelo menos, em apoio mútuo.
No tocante às cobertas e abrigos, esse aspecto possui relação
imediatamente oposta aos campos de observação e tiro. Se esses campos são
normalmente restritos, é natural que existam melhores cobertas e abrigos para que
os blindados progridam sem serem alvejados. Essa afirmação se corrobora com a
observação do GRÁFICO 8.
Entretanto, cabem algumas considerações adicionais sobre esse aspecto
quando se trata de um ambiente tridimensional e complexo como o urbano. Se por
um lado os prédios e construções possibilitam uma progressão abrigada contra
fogos inimigos longínquos, por outro propiciam uma ampla gama de locais cobertos
que possibilitam o homizio e movimentação de elementos inimigos sem serem
notados. Com isso o defensor poderá realizar ataques de locais a retaguarda das
tropas atacantes ou de locais elevados.
Isso faz com que, muitas vezes, tropas inimigas possam se aproximar
demasiadamente do CC, em condições de fazer fogos aproximados com armas AC
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e em locais mais vulneráveis dos carros de combate. A grande perda em CC na 1ª
Batalha de Grozny e durante a Segunda Guerra do Líbano, citadas por Eshel (2005,
p. 25) e Pires (2008, p. 21) parece ser resultado imediato dessa característica.
James (2010, p. 11) destaca ainda que o aumento da rapidez das operações
ofensivas fazem expor com maior frequência os pontos vulneráveis a inimigos
escondidos na cidade. As inúmeras cobertas e abrigos disponíveis em ambiente
urbano também são fator determinante para, como dizem o manual Operações
(BRASIL, 2017, p. 3-3), e autores como Gott (2006, p. 111) e Andrade (2004, p. 40),
anular as vantagens do elemento mais forte, dotado de alta tecnologia agregada,
garantindo vantagens para a defesa do inimigo mais fraco. Isso pode ser visto na II
Guerra do Iraque, como ressalta Mesquita (2008a, p. 17), em que foi formado nas
localidades um sistema defensivo eficiente, com elementos realizando observação
do alto dos edifícios e utilização da infraestrutura apoiando as operações.
Por outro lado, é importante salientar que, se a tropa atacante fica vulnerável,
a blindagem aumenta a capacidade de sobrevivência, como já visto anteriormente.
Nesse ponto, em um ambiente em que as baixas podem ser elevadas, talvez
pudesse ser mais prejudicial ainda não utilizar o CC. A situação em Mogadíscio
ressalta essa perspectiva: os blindados foram acionados na situação de
necessidade porque a tropa a pé encontrava-se vulnerável às ameaças inimigas.
Destaca-se ainda em uma localidade a interposição de obstáculos,
prejudicando o movimento da tropa. Esses obstáculos normalmente superam em
número a quantidade que se apresenta em campo aberto. Enquanto neste podem se
apresentar obstáculos de maior porte, como rios, vegetação ou relevo, os obstáculos
presentes na localidade se destacam por sua variedade. Assim, casas e
construções, escombros, entulhos, muros e cercas fazem com que o movimento dos
carros de combate atacantes seja dificultado (ANDRADE, 2004, p. 44; MESQUITA,
2008a, p. 17).
Cabe verificar que, se a magnitude dos obstáculos parece ser menor, isso
dificilmente diminui o seu efeito. Isso acontece porque a configuração das
localidades, por si só, com suas ruelas estreitas e becos, pontes e viadutos,
dificultam o emprego de carros de combate, por sua natureza. Como essas ruas,
cobertas de edifícios e construções restringem o espaço para a manobra e
canalizam o movimento, qualquer escombro resultante da própria guerra impedirá o
movimento dos carros de combate.
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Considerando ainda a possibilidade de emprego de obstáculos artificiais,
lançados pela própria tropa defensora, aplicam-se pequenos obstáculos nas vias e a
passagem estará rapidamente bloqueada. Com isso, além do grande número de
obstáculos que já se encontram na cidade, é mais fácil para o defensor lançar
obstáculos artificiais que dificultem a manobra do CC atacante.
Importante notar ainda que a presença desses obstáculos geram alguns
efeitos inusitados nos carros de combate. Gott (2006, p. 111) e Eshel (2005, p. 25)
citam a inabilidade de girar a torre do CC, devido à presença de obstáculos
impedindo o movimento do longo tubo do canhão. Andrade (2004, p. 49) cita o
aspecto tridimensional do combate, que impede o CC de realizar fogos nos andares
mais altos dos prédios, por sua angulação de tiro. Isso impedirá que os carros façam
seus fogos nas variadas direções em que o inimigo possa se apresentar. Todos
esses fatores fazem entender porque os obstáculos foram considerados prejudiciais
ao emprego do CC na pesquisa realizada, conforme o GRÁFICO 8.
As referências a esse fator na doutrina brasileira foram vistas no C7-20, que
se preocupa em citar que “as zonas edificadas e os escombros dos edifícios limitam
as possibilidades de manobra dos carros”, e que a disposição do terreno pode levar
à concentração de CC em pequenas áreas, tornando-os vulneráveis (BRASIL, 2007,
5-110). O C17-20 cita apenas os obstáculos artificiais e a canalização do movimento
como características do combate urbano (BRASIL, 2002b, p. 9-7), sem entrar no
mérito das questões já comentadas.
Mesmo os manuais referentes ao planejamento, como o manual de Processo
de Planejamento e Condução de Operações Terrestres e o manual de Planejamento
e Emprego da Inteligência Militar não fazem qualquer alusão às dificuldades geradas
no interior das localidades no que se refere a presença de grande número de
obstáculos.
Por todos esses fatores, a doutrina norte-americana prescreve o emprego
cerrado de tropas de engenharia, apoiando a mobilidade da tropa em primeiro
escalão. Visualiza ainda dificuldades de apoio de fogo por conta dos mesmos
obstáculos. Da mesma maneira, o manual C17-20, brasileiro, cita a reduzida
eficiência do tiro indireto em localidade, sem explicar os motivos ou como deverão
ser conduzidos.
Além dos efeitos sobre a manobra, os obstáculos, particularmente os de
maior porte, como prédios e grandes construções, dificultarão o comando e controle,
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pois impedem as comunicações eficazes. Isso poderá acontecer com o meio rádio,
por impedir a passagem do sinal, mas também com os meios visuais e fio, conforme
já ressaltado na revisão de literatura. Em manual, é citada no C17-20, entre as
características do ambiente urbano, a dificuldade de controle e coordenação e a
dificuldade de comunicações existentes nesse ambiente.
Para contrapor essa característica, a doutrina norte-americana prevê a
descentralização das ações e o cumprimento das missões com base na intenção do
comandante, conforme será visto na análise da variável dependente. Essa
descentralização também é prevista no C17-20, sem explicar como isso será feito
(BRASIL, 2002b, p. 9-7).
Versando sobre os acidentes capitais, é consolidado tanto na doutrina
brasileira (BRASIL, 2017, p. 4-13), e corroborado por diversos autores (FAGUNDES,
2008, p. 27; ANDRADE, 2004, p. 54; HAHN II E JEZIOR, 1999), que as cidades, por
si só, são acidentes capitais que devem ser controlados por facilitarem o domínio de
vias de transporte, meios de comunicação, recursos, entre outros, além do impacto
psicológico que sua conquista pode causar no inimigo, até minando sua vontade de
combater.
Tal importância de uma cidade para o decorrer da guerra faz supor que, em
geral, as localidades deverão ser consideradas como objetivos, e por conseguinte,
deve-se despender tempo para conquistá-las, em algum momento. Isso quer dizer
que as localidades de maior porte deverão ser conquistadas, ao contrário do que diz
a doutrina brasileira. Tanto o C7-20 como o C17-20 determinam que a localidade
deve ser preferencialmente desbordada ou ultrapassada, sem necessidade de
conquistá-la.
Seguindo o mesmo raciocínio, para conquistar a cidade tornar-se-á
praticamente impositivo conquistar-se os principais acidentes capitais no interior da
localidade. Mais uma vez a doutrina não se mostra da melhor forma, pois prescreve
que serão elencados, obrigatoriamente, objetivos na orla anterior e posterior da
localidade. Os objetivos no interior da localidade, diz a doutrina, seriam conquistados
somente em situações específicas. Em oposto a isso, acidentes capitais no interior
da localidade geralmente deverão ser conquistados, para que se possa assumir por
completo o controle da localidade.
Especificamente sobre a tropa CC, essa informação se torna importante
porque, por seu poder de combate, normalmente ela será empregada visando o
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objetivo principal, ou seja, voltadas principalmente para conquistar os acidentes
capitais da localidade, em nível tático. Assim sendo, seja operando de forma seletiva
ou sistemática, qualquer ação ofensiva, como prevê a doutrina brasileira
(MESQUITA, 2008a, p. 25), deve estar voltada para objetivos determinantes, ou
seja, os acidentes capitais.
Com isso, retomando a doutrina (BRASIL, 2017, p. 4-13), deverão ser
tomados como acidentes capitais as infraestruturas críticas, pontos de passagem
obrigatórios, interseções, pontes, complexos industriais ou outras instalações, assim
como terrenos elevados que permitam bons campos de observação e tiro (BRASIL,
2016a, p. 7-27), ou qualquer outro que facilite a utilização dos CC. Devem ser
considerados ainda os efeitos que a conquista de uma posição irá causar sobre a
localidade, podendo ser não só táticos, mas também políticos, comerciais,
econômicos, morais, entre outros.
Estando voltadas diretamente para esses acidentes capitais, devem ser
estudadas as vias de acesso existentes no interior das localidades. No caso do
emprego do CC, sabe-se que as vias de acesso usualmente reduzem seu espaço
para manobra e podem dificultar o apoio mútuo. A escolha por utilizar vias de acesso
mais amplas pode reduzir essa dificuldade. Deve-se considerar ainda os danos
colaterais que o emprego do CC irá gerar na via de acesso.
Por outro lado, considerando que as vias de acesso consistirão, para o CC,
basicamente nas ruas, na maioria das vezes apresentaram uma adequada facilidade
de movimento, por estarem baseadas em solo que já é preparado para o
deslocamento de viaturas. Como estarão progredindo tropas à pé, juntamente com o
CC, essas vias de acesso poderão ser amplificadas para os parques, jardins e pátios
adjacentes.
Além disso, as vias de acesso para o inimigo defensor devem ser levadas em
consideração, já que é possível que a defesa não seja tão estática quanto em
campo aberto, como se viu em Sadr City. Para o inimigo, que progride à pé, devem
ser levadas em consideração as vias subterrâneas, por cima dos prédios e por
dentro dos edifícios.
Ainda como característica, o C17-20 cita a compartimentação do terreno, que
exige a limpeza da localidade e segurança em todas as direções, e a canalização do
movimento (BRASIL, 2002b, p. 9-7).
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4.1.3 A dimensão informacional do ambiente urbano

Para estudar a dimensão informacional, vale destacar que essa dimensão diz
respeito à manipulação de informações que envolvam aspectos referentes ao
combate, ou que o influenciam de alguma maneira. Apesar de essa dimensão
produzir efeitos em nível estratégico, o emprego de tropas em nível tático sofrerá
grande impacto do fluxo de idéias.
Nesse contexto, enquanto a inteligência parece ser tão necessária em
terreno urbano quanto em campo aberto, tem-se que no primeiro verifica-se que a
necessidade de informações é antecipada, pois a capacidade de obtê-las com as
tropas já no interior da localidade é diminuída, conforme ressalta a doutrina norteamericana (EUA, 2011, p. xxvi). Enquanto Andrade (2004, p. 46) ressalta que os
últimos insucessos ocorridos em ambiente urbano foram fruto da falta de
informações sobre o inimigo e o terreno – e aí cabe ressaltar Grozny e a II Guerra do
Líbano, percebe-se que Bagdá (FONTENOT, DEGEN e TOHN, 2004, p. 335) e
Faluja (GOTT, p. 98) demonstram que operações antecipadas de inteligência podem
levar ao sucesso.
Foi notado também que os militares que participaram da pesquisa, em geral,
têm opinião semelhante. Os indivíduos que acreditam que cresce a necessidade de
um trabalho de inteligência para empregar o CC no combate urbano perfazem mais
de 93,7% do total, conforme o GRÁFICO 9.

GRÁFICO 9 – Necessidade de inteligência no combate urbano
Fonte: o autor.
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Nesses conflitos estudados ainda se percebe a relevância da aquisição de
informações para a escolha da configuração da tropa que será empregada. Por
certo, dependendo das características da cidade-alvo do combate, assim como do
inimigo presente, poderão ser empregados CC em maior ou menor quantidade.
Dentre as questões relacionadas, pode-se entender que conhecer o terreno
urbano vai além de simplesmente concluir sobre as vias de acesso a serem
empregadas. A infraestrutura urbana influirá não apenas na capacidade de
movimento da tropa, mas na forma como empregará seus fogos. Manual norteamericano destaca que é preciso conhecer as estruturas dos prédios e muros, o
material utilizado para construção e os obstáculos presentes na área. Isso terá
influência direta para determinar como o CC empregará seu armamento principal.
Ainda, conforme visto, é preciso saber quais os possíveis locais de homizio de
inimigos que, nesse terreno, podem surgir “do nada” para atacar os CC pela
retaguarda.
Assim como nas demais dimensões, os manuais de nível tático fazem pouca
menção às necessidades de inteligência do combate urbano. Mais uma vez
percebe-se a necessidade de uma melhor definição de o que é o combate urbano e
quais as suas características, como é feito no ATP-3.06.
Além do terreno, caberá realizar um estudo do inimigo. Esse estudo deve ser
tão mais detalhado quanto necessário para permitir sofrer o mínimo de baixas aos
carros de combate, evitando o desastre visto em Grozny, por exemplo. Para isso, é
necessário conhecer as possibilidades e a forma de atuação do inimigo,
particularmente como é feita sua defesa AC, como empregam explosivos e minas e
a quantidade de armas AC que possui.
Percebe-se, entretanto, que na II Guerra do Iraque os CC Abrams resistiram
muito bem ao fogo AC, minas e IED, conforme ressalta Mesquita (2008a, p. 20). Isso
implica que o inimigo possuir equipamentos AC não basta para impedir o uso de CC
no interior da localidade, mas sim deve ser feito um estudo para saber qual será o
real impacto desses equipamentos nos carros de blindagem mais espessa.
Ainda, deve-se levar em conta a característica híbrida da ameaça, em que os
inimigos se encontrarão em meio à população e até apoiada por ela. Esse último
aspecto faz crescer muito de importância, nas operações urbanas, as considerações
civis. Se por um lado o inimigo poderá estar entremeado à população, por outro
deve-se preservar os populares para que não sofram as consequências do combate.
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Como foi visto, a doutrina norte-americana entende que as considerações civis
impactam na seleção de objetivos, movimento e localização das tropas, uso do
armamento e ações de proteção (EUA, 2011, p. 1-10).
Ainda, as características do combate urbano, por sua dificuldade, fazem com
que a doutrina norte-americana estabeleça como um dos fundamentos desse tipo de
conflito “entender como os soldados reagem sob a pressão de combater em um
ambiente urbano” (EUA, 2012, p. 5-8, tradução nossa), o que ressalta a importância
da dimensão informacional do combate.
Essas consequências poderão advir não somente de baixas entre os militares
e os cidadãos, já comentadas na dimensão humana do combate, mas é importante
considerar a influência da mídia e da opinião pública nos conflitos urbanos. A
mídia acompanha os combates o tempo todo, e o público, nacional ou estrangeiro,
passa a tomar partido de uma das partes, apoiando ou rejeitando as ações. Por isso,
o trato com os civis deve respeitar obrigações morais e legais, e cada combatente
deve ter a ciência de que está sendo observado.
Ao ser feita a análise da revisão de literatura, percebe-se que as vantagens
de uma opinião pública favorável são claras, influenciando o apoio em informações e
recursos no local do combate, e ainda no aspecto psicológico da própria tropa. Em
melhor entendimento, a mídia e a opinião pública podem restringir a liberdade de
ação da tropa presente.
Nesse aspecto, a dimensão informacional sofrerá influência direta da
dimensão humana. Como os combates nas localidades são acompanhados todo o
tempo pela mídia e pela população, as consequências do combate, em danos
colaterais e em vidas humanas, principalmente, podem ser determinantes. Vidas
humanas perdidas podem tornar-se motivo para uma opinião pública desfavorável.
Com isso, muda-se um preceito importante do combate. Enquanto em algum
momento se pensou em preservar os materiais de difícil aquisição, como os
blindados, hoje deve-se pensar em preservar vidas, a despeito do material militar.
Percebe-se, então, que o emprego do CC é necessário, pois esse meio blindado
pode reduzir as baixas entre as tropas empregadas, o que também causa furor entre
a opinião pública.
Merece também destaque que esse fator influi diretamente sobre a forma de
utilização CC, já que seu emprego causa um grande impacto psicológico não só no
inimigo, mas também na população como um todo. A destruição causada por CC, de
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forma equivocada, aumenta a possibilidade da utilização das informações de
maneira contrária aos interesses da força. Em nível mais extremo, poder-se-ia
chegar às mesmas conclusões que levaram ao não emprego de CC em Mogadíscio,
pois “enviam uma mensagem errada” (JAMES, 2010, p. 6), o que não é verdadeiro.
Dessa forma, o emprego do CC em combate urbano requer cuidados
especiais, dificultando suas ações, o que é corroborado pela amostra da pesquisa. O
GRÁFICO 10 mostra que, do total, mais de 75% dos militares visualizam que a
presença da mídia dificulta o emprego do CC na localidade.

GRÁFICO 10 – Influência da opinião pública e da presença da mídia no emprego do
CC
Fonte: o autor.
Por todas as características do ambiente urbano, já supracitadas, vê-se que o
combate urbano, empregando CC, é dificultado. Os resultados da pesquisa,
expostos no GRÁFICO 11, mostram a quase unanimidade dessa afirmação.
De todo o exposto, e vislumbrando o emprego do CC no ambiente urbano
como praticamente obrigatório, deve-se encontrar a melhor maneira de empregá-lo
dentro dos aspectos legais, morais e humanitários, com o mínimo de consequências
sobre a localidade e sobre a população.
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GRÁFICO 11 – Dificuldade de empregar o CC no combate urbano
Fonte: o autor.

4.2 ANÁLISE DA DOUTRINA TÁTICA PARA EMPREGO DO CC

Após conhecer melhor o ambiente urbano, pode-se verificar as táticas de
emprego previstas para o CC atualmente, comparando-a com a doutrina norteamericana e com o que se vê de seu emprego nos últimos anos. Será possível,
então, estudando a variável dependente, verificar o estado da arte da doutrina, para
determinar se a Doutrina de Emprego Tático de CC está atualizada. Com isso,
poder-se-á propor melhorias para gerar as capacidades necessárias em sua
amplitude.
Primeiramente, antes de passar à análise da doutrina propriamente dita, cabe
uma consideração, semântica, sobre o entendimento do combate urbano. A doutrina
brasileira, no C17-20, se refere à essa atividade como “combate em área edificada”.
Essa expressão, por si só, parece contemplar apenas a dimensão física do ambiente
urbano, que, como já visto, é muito mais complexo do que isso. Para contemplar
toda a amplitude de suas dimensões, podem ser utilizadas as expressões
“operações urbanas”, quando se generalizar o tipo de operação a ser realizada, ou
“combate urbano”, quando se referir especificamente a enfrentamentos entre
oponentes. Em todo caso, sendo uma operação realizada na localidade, não há
maiores problemas em se utilizar a expressão “combate em localidade”, como às
vezes aparece na doutrina.
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Da mesma forma, a expressão “ataque à localidade” também não parece ser
a melhor, já que a localidade em si não será atacada, mas sim o inimigo presente. A
cidade, nesse caso, é apenas o ambiente em que se processarão as ações. Com
isso, pode-se dizer que a operação ofensiva a ser realizada será um “ataque em
ambiente urbano”.
Essas considerações sobre a nomenclatura das operações a serem
realizadas em cidades pode ser resumida no QUADRO 8.

Como está na doutrina

Proposta
Operações Urbanas ou Operações em
Operações em área edificada
Ambiente Urbano
Combate em localidade
Permanece
Ataque à localidade
Ataque em ambiente urbano
QUADRO 8 – Proposta de nomenclatura para as operações em ambiente urbano
Fonte: o autor
Sabe-se, conforme o anteriormente exposto, que empregar CC em combate
urbano é uma realidade. Não se imagina mais, conforme a revisão de literatura,
deixar de empregar o CC no combate urbano. A pesquisa de campo comprovou a
afirmação, já que a despeito das dificuldades impostas ao emprego dessas viaturas,
a grande maioria dos indivíduos – 91,7% - acredita que o CC deve ser empregado
nesse tipo de ambiente (GRÁFICO 12).

GRÁFICO 12 – Necessidade de empregar o CC no combate urbano
Fonte: o autor.
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Como já foi visto, isso acontece porque o CC soma capacidades às tropas
empregadas que possibilitam realizar as ações ofensivas com maior rapidez,
fornecendo poder de fogo, ao mesmo tempo em que se reduzem as baixas. Souza e
Mendes (2008, p. 31), Souza Junior (2010, p. 77), Bowers (2015, p. 15) e Spencer
(2017), assim como a doutrina norte-americana, determinam que empregar o CC no
combate urbano é crucial para atingir os objetivos na localidade, pelas capacidades
que agregam, já citadas neste trabalho.
Santos (2006, p. 37), da mesma maneira, destaca que o emprego do CC é
essencial para a conquista de objetivos em localidades. No mesmo sentido, pode-se
retomar a citação de James (2010, p. 11):
as forças serão obrigadas a lutar em todo o espectro de conflitos - desde
pequenos conflitos até guerras totais. Independentemente do local, as
forças [...] serão obrigadas a se mover rapidamente e cerrar sobre o inimigo,
exigindo sistemas de combate rápidos, com capacidade de sobrevivência e
capazes de desferir um grande golpe; em outras palavras, os militares [...]
precisam de carros de combate.

Com isso, vê-se que apesar do já mencionado tabu em empregar CC nas
localidades, a revisão de literatura leva à conclusão que a utilização do CC nesse
ambiente é fundamental, conforme QUADRO 9.
Como está na doutrina

Proposta
CC são indispensáveis no combate urbano
por:
- fornecerem ação de choque
- aumentar o ritmo de combate
Dá a entender que muitas vezes não - facilitar conquista dos acidentes capitais
serão empregados CC
- aumentar a capacidade de sobrevivência e
preservar a vida humana
- resistir às armas AC, minas e explosivos
- causarem impacto psicológico sobre o
inimigo
QUADRO 9 - Proposta de necessidade do emprego do CC no ambiente urbano
Fonte: o autor
Sabendo disso, é importante determinar a melhor forma de empregar o CC
nesse ambiente. Cabe destacar a colocação de Rigotti (2007, p. 88), de que a
complexidade do ambiente urbano exige aumentada preparação. Para isso, a
doutrina deve estar corretamente concebida.
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Enquanto os conceitos das operações ofensivas em geral podem ser
aplicados mesmo em terreno urbanizado, a doutrina norte-americana destaca que a
operação urbana requer adaptações. Operar nessas aglomerações urbanas requer
necessidades diferentes de outros ambientes, por suas características.
No entanto, é possível verificar que a doutrina brasileira, em relação à norteamericana, apresenta uma defasagem. A doutrina norte-americana, por exemplo,
apresenta dois manuais para tratar exclusivamente sobre o combate urbano,
conforme já mostrado na revisão de literatura. Interessante notar que o ATP 3-06
padroniza fundamentos para as missões em terreno urbano, “independentemente da
missão, localização geográfica e nível de comando” (EUA, 2012, p. 5-8, tradução
nossa).
Essa diferença é crucial, pois juntamente com as demais orientações
constantes desse manual, ela baliza todos os manuais de nível tático que
pormenorizam o emprego da tropa. Daí, percebe-se que é interessante que o Brasil,
da mesma maneira, possua um manual que faça determinações e padronizações
gerais sobre operações urbanas, assim como já o faz para operações ofensivas,
defensivas, operações de informações, entre outros.
Corroborando esse gap que foi observado por meio da revisão de literatura, o
GRÁFICO 13 mostra que a grande maioria (85,3%) dos militares que participaram da
pesquisa

entendem

que

a

doutrina atual está,

ao

menos,

parcialmente

desatualizada, necessitando de reformulações para permitir o emprego do CC.

GRÁFICO 13 – Estado de atualização da doutrina de emprego do CC no combate
urbano
Fonte: o autor.
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É interessante notar no mesmo gráfico que nenhum militar acredita que a
doutrina está completa e atualizada, o que comprova a falha em obter totalmente a
capacidade de combater em combate urbano. Cabe destacar também que seis
militares, dentre os pesquisados, não sabem mesmo responder à essa questão,
comprovando a falta de conhecimento doutrinário.
Essa condição, somada às demais colocações já relatadas, levam
diretamente à confirmação da hipótese H1 deste trabalho, de que a doutrina de
emprego do CC em combate urbano precisa ser revista. Modificações devem ser
realizadas para que a tropa CC desenvolva, nas melhores condições, a capacidade
de ser empregada em combate urbano, realizando operações ofensivas.
Perante essa conclusão, é possível passar a verificar quais as modificações
que se fazem necessárias na doutrina de emprego do CC no combate urbano,
comparando como ela se mostra atualmente com a doutrina norte-americana e as
formas de emprego nos últimos conflitos. Para isso, por parâmetros didáticos, a
doutrina será analisada segundo cada uma das funções de combate, conforme as
dimensões e indicadores da variável dependente, relacionados no capítulo 2.

4.2.1 Função de combate movimento e manobra

Para iniciar o estudo da função de combate movimento e manobra,
particularmente da manobra, alvo desse trabalho, é importante determinar a
constituição e articulação da força que será empregada na batalha.
No que tange à constituição da força, os manuais brasileiros estudados se
alinham com a doutrina norte-americana, determinando que devem ser empregadas
Forças-Tarefas compostas por carros de combate e infantaria. Souza e Mendes
(2008), Gott (2006), Rogotti (2007), Andrade (2004), Mesquita (2008a) e Zucchino
(2004) entendem no mesmo sentido. Essa constituição, concordam, permite integrar
as capacidades de cada uma das frações, possibilitando amplificar suas
potencialidades e diminuir suas vulnerabilidades, já ressaltadas por ocasião do
Capítulo 3 deste trabalho.
A constituição de FT, prevista nos manuais C7-20 e C17-20 mostra-se então
uma decisão acertada. A diferença para a doutrina norte-americana é que essa
permite a constituição de FT nos níveis menores que pelotão. O ATP 3-06.11 prevê,
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por exemplo, que os CC podem ser divididos em seções para serem distribuídos nos
pelotões de infantaria (EUA, 2011, p. 5-5).
Essa consideração não é prevista no C17-20, que determina a menor fração a
ser passada a comando de outra tropa como sendo um Pel CC. O C7-20, em
contrapartida, parece entender que é possível dividir o Pel CC na formação de FT
nível Pel, conforme a FIGURA 5 (página 89 deste trabalho). Entretanto, cabe
lembrar que esse manual não é o manual “especializado” nas FT. Ao mesmo tempo,
não há qualquer menção a essa constituição no corpo do texto do manual, que não
explica como ou quando realizar essa distribuição de forças.
De qualquer maneira, considerando a função de combate comando e
controle, que será abordada mais a frente, essa constituição de FT em frações
menores parece permitir uma melhor coordenação entre as tropas adjacentes,
parecendo ser adequada.
A despeito disso, há de ser ter em mente que não se pode abrir mão do
princípio da massa para o emprego dos blindados, apesar das dificuldades impostas
pela disposição do terreno urbano. Somente os fatores de decisão, analisados
corretamente, permitirão levar à decisão entre empregar os CC por seção ou
centralizadamente. De qualquer maneira, mesmo na doutrina norte-americana,
assim como para outros autores, a mínima fração que poderá passar ao comando
do Pel Inf é a Seç CC, a dois CC, para permitir o apoio mútuo entre os carros.
Indo mais além da constituição das FT, a doutrina norte-americana trabalha
com o conceito das “armas combinadas”, com todos os elementos de combate
integrados para aumentar o poder de combate. Com isso, no contexto das “armas
combinadas”, além das frações de carros de combate e de infantaria, estão inclusos
tropas de aviação, de artilharia e de engenharia, e outras que possam apoiar o
combate.
Empregar esses elementos em conjunto permite que o efeito de cada uma
das naturezas seja maximizado, obrigando o inimigo a, procurando enfrentar uma
das capacidades, se expor a outra. Assim, o batalhão de armas combinadas, que é
a fração de emprego típico das forças blindadas, consegue congregar boa
mobilidade tática com o máximo poder de fogo e proteção (EUA, 2012, p. 2-13).
Esse batalhão consiste então em duas subunidades CC e duas subunidades de
infantaria, compondo uma força-tarefa, somado às frações de diferentes naturezas
para apoiar o combate.
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Interessante ainda observar que os norte-americanos (EUA, 2017c, p. 3-7)
empregam as armas combinadas mesmo em escalões menores que o batalhão,
podendo as subunidades serem compostas por frações de engenheiros, inteligência,
artilharia e reconhecimento. Essas formações podem chegar até o nível pelotão e
grupo de combate, ressaltando a total descentralização das ações para o combate
urbano.
Resumidamente, as modificações propostas na doutrina sobre a constituição
das FT para o combate urbano podem ser observadas no QUADRO 10.

Como está na doutrina
Melhor emprego do CC é utilizando
FT CC-Fuz

Proposta
Permanece

Algumas vezes poderão ser passadas Seç
CC ao Pel Fuz, e GC ao Pel CC, conforme
os fatores de decisão.
Menor fração a ser passada é o Pel
Obs: não se deve desmembrar a Seç CC.
Deve-se ter atenção para manter o emprego
do CC utilizando o princípio da massa
Possibilidade de formação de frações de
“armas combinadas”, constiuídas por CC,
Apenas FT CC-Fuz
Fuz, Mec, Art, AAe, AvEx, Inteligência e
outras armas de apoio, até nos menores
escalões, se preciso
QUADRO 10 - Proposta de constituição das FT CC-Fuz
Fonte: o autor
Ademais, a doutrina norte-americana também prevê que as tropas sejam
centradas na infantaria para operar em ambiente urbano. Isso não quer dizer que se
pode abrir mão do emprego dos blindados, como o ATP 3-06 faz ficar claro (EUA,
2017c, p. 4-3). A mesma afirmação é realçada com frequência no ATP 3-06.11
(EUA, 2011, p. xxvi, 1-1, 1-3 e 4-1). Assim, FT fortes em fuzileiros, ou equilibradas,
parecem ser uma boa opção de emprego, tudo dependendo dos fatores de decisão.
A grande questão reside em como empregar o CC da melhor maneira.
Quanto à engenharia, não citada no C17-20, Andrade (2004, p. 62) e
Mesquita (2008a, p. 24) determinam que devem atuar na remoção de obstáculos
para auxiliar na manutenção do ritmo das operações. A doutrina norte-americana,
mostrando entendimento similar, determina empregar os engenheiros para limpar as
rotas, realizar reconhecimentos de obstáculos e abrir brechas especializadas. Assim,
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as modificações na doutrina que podem ser elencadas em relação ao apoio de
engenharia são as constantes no QUADRO 11.

Como está na doutrina

Proposta
Incluir prescrições conforme
doutrina norte-americana (que
C17-20 não faz considerações com
emprego não apenas na
respeito ao emprego da engenharia
investimento, mas em diversas
operação)
QUADRO 11 - Proposta do emprego da Eng
Fonte: o autor

C7-20 e
prevê o
fase do
fases da

Além disso, como ressaltam Glenn (2012, p. 27) e Eshel (2005, p. 23), o
problema não acaba na simples constituição de FT, mas precisa-se pensar na forma
como serão empregadas. Gott (2006, p. 111), Pires (2008, p. 20), Andrade (2004, p.
38) destacam que o emprego incorreto da tropa CC foi determinante para os
insucessos em Grozny. O estudo de como empregar as forças começa pela
articulação da força, ou seja, qual a missão de cada uma das frações empregadas.
Para isso, cabe lembrar que o manual das FT Bld, para as operações
ofensivas, divide a força em escalão de ataque, base de fogos e reserva. Como as
atitudes do escalão de ataque, enquanto tropas em 1º escalão, serão abordadas nos
demais indicadores do aspecto manobra, e a base de fogos será estudada no
escopo da função de combate fogos, cabe fazer algumas considerações sobre a
reserva.
No combate em localidade, tanto o manual da FT Bld como o do Btl Inf
prevêem a reserva ficando mais próxima do 1º escalão, logo à sua retaguarda
(BRASIL, 2007, p. 4-115 e BRASIL, 2002b, p. 9-10). Aproveitando a grande
quantidade de cobertas e abrigos disponíveis na cidade, a reserva poderá
permanecer em torno de um a quatro quarteirões de distância. A mesma atitude é
corroborada no estudo da doutrina norte-americana, assim como pela visão de
Andrade (2004, p. 62). Essa posição visa diminuir dificuldades de movimento,
observação e comunicações típicas da localidade, mantendo a reserva em
condições de prontamente intervir no combate. Como lembra a doutrina norteamericana, o tempo para a reserva aproximar-se das ações principais no combate
urbano deve ser mais curto.
Os mesmos manuais prevêem que a reserva da unidade deverá ser fraca ou
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compatível, mantendo-se reserva também no nível SU (BRASIL, 2002b, p. 9-10 e
BRASIL, 2007, p. 4-115). O C17-20 oferece mais flexibilidade ao planejador,
determinando que o valor da reserva poderá variar conforme o inimigo, o tamanho
da localidade, da zona de ação da unidade e da quantidade de meios disponíveis
(BRASIL, 2002b, p. 9-11), o que parece ser uma boa solução.
Ainda sobre a reserva, o C17-20 determina que a reserva poderá se deslocar
realizando a segurança dos flancos e ocupando os prédios já conquistados. Além
disso as missões da reserva serão repelir contra-ataques, limpeza de resistências
desbordadas, atuar sobre o flanco de posições inimigas que detenham o movimento,
corrigir erros de direção e substituir peças de manobra. (BRASIL, 2007, p. 4-115). O
C17-20 ainda coloca como missões da reserva, nas operações ofensivas, explorar o
êxito, reforçar os elementos em 1º escalão, aumentar a impulsão do ataque, manter
o terreno conquistado e proporcionar segurança dos flancos e retaguarda (BRASIL,
2002b, p. 5-28).
Com isso, vê-se que as prescrições da doutrina brasileira para o emprego da
reserva parecem estar adequadas, podendo ser feitas pequenas inclusões de
missões e atitudes constantes na doutrina norte-americana.
Passando então a estudar o escalão de ataque, as principais considerações
que devem ser feitas serão o tipo de progressão, a forma de manobra e a maneira
como conquistam os objetivos.
Quanto ao tipo de progressão, o estudo realizado na revisão de literatura
indica que duas formas viáveis podem ser utilizadas: o investimento sistemático e o
investimento seletivo.
Nesse aspecto, a doutrina brasileira, tanto no C7-20 (BRASIL, 2007, p. 4109), como no C17-20 (BRASIL, 2002b, p. 9-8), prevê apenas a progressão
sistemática, realizando a limpeza de casa em casa, limpando todas as contruções.
Percebe-se que essa forma de emprego é semelhante ao que Kilcullen (2016)
chama de “modelo russo”.
Por um lado, supostamente esse modelo expõe menos os CC, pois a
progressão é mais controlada, impedindo a presença de focos de resistência inimiga
à retaguarda. Entretanto, percebe-se que a progressão também é mais lenta, o que
expõe o CC ao fogo inimigo.
Ao mesmo tempo, esse tipo de progressão aumenta os danos colaterais, na
medida em que faz crescer a influência do emprego da tropa sobre a infraestrutura
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da localidade e, principalmente, sobre a população presente. Elevados danos à
infraestrutura puderam ser observados quando esse tipo de progressão foi utilizado,
como em Faluja e Mosul. Por prever o largo emprego de elevado poder de fogo, o
impacto das ações, conforme pensa a doutrina norte-americana, vai de encontro a
objetivos políticos e estratégicos, não colaborando com o desenrolar dos combates.
Difícil, considerando a dimensão humana do combate, empregar uma progressão
como essa com sucesso em uma localidade que não esteja evacuada.
A previsão do emprego desse tipo de abordagem pelos manuais brasileiros
denotam a influência da batalha de Grozny sobre o pensamento doutrinário,
conforme já mencionado. Após essa batalha, em que muitos blindados russos foram
destruídos pela retaguarda, o Exército Russo passou a prever o investimento
sistemático, evitando expor-se ao inimigo. Como os manuais brasileiros foram
editados em 2003, à época em que essa era a batalha urbana mais relevante
empregando blindados, o Exército Brasileiro herdou esse pensamento.
Em contrapartida, a doutrina norte-americana, atualizada após os combates
no Iraque e, principalmente, o sucesso em Bagdá, prevê como um dos fundamentos
do combate urbano “evitar a abordagem de atrito” (EUA, 2012, p. 5-8), o que quer
dizer que deve-se diminuir os danos colaterais e a influência na infraestrutura
urbana. Isso é possível de ser realizado com o emprego seletivo da força,
direcionando o combate apenas para os locais decisivos.
O emprego da abordagem seletiva, baseada na “escola americana”, conforme
Kilcullen (2016) e Mesquita (2008a, p. 24), permitiu, por exemplo, que Bagdá fosse
conquistada mesmo sem ser completamente esvaziada, em 2003. Na doutrina
brasileira, essa forma de progressão é prevista no C17-20, superficialmente, apenas
em localidades fracamente defendidas, e quando não houver necessidade de tomar
a cidade, ao passo que Mesquita (2008b, p. 26) já visualiza o investimento seletivo,
aplicando a velocidade e a surpresa, como uma boa possibilidade de forma de
progressão.
Indo no mesmo sentido, dentro do universo que respondeu à pesquisa, vê-se
no GRÁFICO 14 que 91,6% visualizam o emprego do investimento seletivo como
uma possibilidade, e destes, quatro militares julgam que apenas esse tipo de
investimento pode ser realizado. Apenas três militares julgam que só pode ser
realizado o investimento sistemático.
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GRÁFICO 14 – Estado de atualização da doutrina de emprego do CC no combate
urbano
Fonte: o autor.
Importante notar no mesmo gráfico que três militares julgam que o CC não
pode ser empregado no combate urbano, realçando o preconceito de alguns
militares do EB sobre o assunto. Dentre os militares que julgam que outra forma de
investimento pode ser realizada, ambos determinam que o CC será empregado
apenas para observação e/ou base de fogos, o que será abordado no estudo da
função de combate fogos.
Cabe esclarecer que, enquanto no investimento sistemático os focos de
resistência inimiga são eliminados durante a progressão, realmente existe um risco
ao empregar o investimento seletivo, por postergar a limpeza, priorizando a
velocidade. Segundo a doutrina norte-americana esse problema pode ser diminuído
por meio de uma rápida consolidação do objetivo, reduzindo a possibilidade de
interferência pelo inimigo ultrapassado, assim como para evitar um possível contraataque (EUA, 2011, p. 1-13). Para a doutrina americana, o momento mais adequado
para realizar a limpeza das resistências deixadas para trás é somente após a
conquista dos principais objetivos (EUA, 2011, p. xix).
É importante entender, nesse ponto, que realizar um investimento seletivo
não quer dizer realizar uma progressão descuidada, sob pena de expor tanto o CC
como a infantaria. Segundo a doutrina norte-americana, os prédios nas adjacências
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das vias de acesso devem ser vasculhados para não expor as tropas embarcadas a
emboscadas (EUA, 2017c, p. 3-6). Mesmo se inicialmente estiver embarcada, em
vários momentos a infantaria poderá desembarcar para proteger os blindados,
particularmente quando o inimigo se encontrar em posições bem preparadas como
terraços e porões, onde as forças embarcadas não conseguem contrapô-las (EUA,
2017c, p. 3-6 e 4-18).
Ainda sobre o assunto, a expressão “tipo de investimento”, utilizada por
diversos autores, pode ser também aceita, para facilitar o entendimento. Dessa
forma, as mudanças necessárias na doutrina acerca do tipo de progressão (ou de
investimento), assim como dos fundamentos atinentes, estão resumidas no
QUADRO 12.

Como está na doutrina

Proposta
- Pode ser realizado o investimento
seletivo ou sistemático, conforme fatores
Somente investimento sistemático está
da decisão.
previsto
- O investimento seletivo pode ser
preferível, por suas vantagens.
QUADRO 12 - Proposta de tipo de investimento a ser utilizado
Fonte: o autor
Essas afirmações chamam a atenção para as fases do ataque em ambiente
urbano. As fases de um ataque podem ser estudadas no contexto da manobra
tática, que também é composta pelo estudo da forma de ataque, ou processo de
ataque, como referido no C17-20, e a forma de manobra propriamente dita.
Sobre as fases do ataque, ambos os manuais das armas de manobra
brasileiros prevêem um ataque à localidade em três fases (isolamento, conquista de
uma área de apoio na periferia, e progressão no interior da localidade), enquanto o
ATP 3-06.11, norte-americano, divide uma operação urbana em cinco componentes:
compreensão, modelagem, engajamento, consolidação e transição.
Para adaptar essas fases à doutrina brasileira, deve-se levar em conta
também alguns conceitos previstos em manuais de nível hierárquico maior. Como
não há previsão de operações de modelagem, até o momento, na doutrina brasileira,
se mantém a fase de isolamento, que será realizada após uma fase destinada à
obtenção de informações sobre o ambiente (que seria a compreensão).
A fase de engajamento é semelhante ao que se vê como investimento na
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doutrina atual, com a ressalva que essa fase irá englobar todas as ações de
emprego de tropa em combate na localidade. Ou seja, deverá conter a conquista da
área de apoio na periferia, já que é uma ação sobre a localidade, e a progressão no
interior propriamente dita. Somar-se-á a essa fase a conquista de objetivos, como
será explicado posteriormente.
Em seguida ao investimento deverá ser realizada a consolidação, que
consistirá nas ações a serem realizadas para ultimar a conquista da localidade. É
apenas nessa fase que o ATP 3-06 e o ATP 3-06.11 determinam a limpeza do
terreno ultrapassado no investimento seletivo. Outras ações que podem ser
realizadas nessa fase são a conquista de objetivos na orla posterior; o início dos
trabalhos de restauração com foco na dimensão humana e informacional; a
realização de ações para informar e influenciar; e ações para preparar para
transição. A fase de transição não será abordada neste trabalho, por não fazer parte
das ações de ataque, devendo ser realizada após as operações ofensivas.
Com isso, as fases propostas para um ataque em ambiente urbano estão
elencadas no QUADRO 13.

Como está na doutrina
Fases do ataque em localidade:
1) isolamento
2) conquista de uma área de apoio na
periferia
3) progressão no interior

Proposta
Fases do ataque em localidade:
1) obtenção de informações
2) isolamento
3) investimento
a) conquista da orla anterior
b) progressão no interior
c) conquista de objetivos
4) consolidação
QUADRO 13 - Proposta de tipo de investimento a ser utilizado
Fonte: o autor
Sobre o processo de ataque, será abordada a relação entre os fuzileiros e o
CC durante a progressão. Apesar de, em princípio, ser possível entender que esse
assunto poderia ser estudado no âmbito da forma de progressão, os manuais
brasileiros parecem entender que a relação entre essas frações deve ser pensada
no âmbito da manobra. Para exemplificar, existe a previsão de que as duas frações
atuem separadamente, por vias de acesso diferentes, ou com o CC somente em
base de fogos, caracterizando que a relação entre as peças influi na forma de
manobra.
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Apesar disso, para fins deste trabalho, o avanço das duas frações será
pensado em conjunto. Primeiro porque os dois manuais prevêem que, no terreno
edificado, essa é a melhor forma de ataque. Segundo porque, no nível subunidade,
também se imagina a preferência por emprego de FT. Ou seja, as duas peças de
manobra estarão avançando em conjunto, em qualquer das vias de acesso
consideradas.
Pensando na relação entre o CC e a infantaria, o fato de o C7-20 prever cinco
formas de ataque, e o C17-20 apenas três, não parece ser totalmente coerente na
doutrina. Entretanto, a forma prevista para se empregar o combinado em terreno
urbano é semelhante – os CC e os Fuz devem progredir em uma única direção,
apoiando-se mutuamente.
Entretanto, ambos os manuais apresentam incoerência em suas ideias, por
estipularem sempre a progressão da infantaria desembarcada. Se por um lado já foi
visto que os CC e os Fuz devem atuar em conjunto, suprimindo suas deficiências,
por outro o C7-20 mostra que esse tipo de progressão diminui a velocidade do
conjunto, expondo os carros aos fogos anticarro. O C17-36/1 Operações
combinadas CC-Fuz apresenta as mesmas ideias. “Quanto mais tempo [o CC] ficar
exposto aos fogos inimigos tanto maiores serão suas perdas”, diz o prescrito no
C17-20 (BRASIL, 2002b, p. 5-34).
Esse manual, a despeito de prescrever a progressão desembarcada na
localidade (BRASIL, 2002b, p. 5-38 e p. 5-41), entende que durante um ataque a
infantaria deverá permanecer embarcada o maior tempo possível para aproveitar a
proteção blindada, possibilitar o emprego de fogos de artilharia, aumentar a
velocidade e preservar a energia dos militares (BRASIL, 2002b, p. 5-28 e 5-39). Para
isso, o desembarque somente será realizado nas proximidades do objetivo ou
somente em caso de necessidades específicas, conforme os fatores de decisão
(BRASIL, 2002b, p. 5-28). Com isso, surge uma dicotomia se os fuzileiros deverão
permanecer embarcados ou desembarcados, preferencialmente, na progressão no
interior da localidade.
Além disso, o C7-20 ressalta que, em combate urbano, a infantaria,
preferencialmente, se deslocará à frente dos CC. Entretanto, considerando as
dimensões humana e informacional, viu-se que essa atitude pode expor os soldados
ao fogo de armas automáticas inimigas. Diferentemente, Mesquita (2008a, p. 23-25)
explica que em Bagdá foram organizadas FT com os CC à frente, e a tropa
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embarcada na maior parte do tempo. A própria doutrina brasileira, no manual da FT
Bld (BRASIL, 2002b, p. 5-38), salienta que, quando desembarcados, os Fuz poderão
aproveitar a proteção blindada, progredindo à retaguarda do CC.
Com isso, a prescrição mais adequada é a do C17-20, em que a escolha pela
progressão embarcada ou desembarcada, com os fuzileiros à frente, nas laterais
dos CC ou a retaguarda, dependerá dos fatores de decisão, e não pelo simples fato
de ser uma localidade. De qualquer maneira, em uma localidade ambas as frações
deverão progredir juntas, beneficiando-se do apoio mútuo e da proteção blindada,
como acertadamente prescreve o C17-20 (BRASIL, 2002b, p. 5-42).
Sobre o assunto, na doutrina norte-americana não foi encontrada preferência
pela progressão embarcada ou desembarcada. Dessa forma, essa decisão irá
depender do planejamento do comandante tático.
Dos resultados atingidos na pesquisa, expostos no GRÁFICO 15, vê-se que a
maioria dos indivíduos acredita que possa ser realizado o ataque com o combinado
CC-Fuz na mesma via de acesso.

GRÁFICO 15 – Formas de ataque possíveis no interior de uma localidade
Fonte: o autor.
Ao mesmo tempo, 30,5% já visualizam que, diferentemente do prescrito na
doutrina brasileira, os fuzileiros podem inclusive seguir embarcados no ataque, e
quase a metade (41,1%) visualiza também a forma de emprego com os CC
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realizando base de fogos. Essa possibilidade será abordada no estudo da função de
combate fogos.
Do exposto, pode-se resumir no QUADRO 14 as principais considerações a
serem modificadas sobre o emprego do combinado CC-Fuz em ambiente urbano.

Como está na doutrina

Proposta
FT fortes em Fuz, CC ou equilibradas,
FT sempre fortes em fuzileiros
conforme fatores da decisão
Fuzileiro sempre à frente do CC,
Fuzileiros poderão seguir embarcados e
desembarcado
poderão seguir à retaguarda dos CC
Os CC poderão ser empregados como
Os CC são empregados como “armas
base de fogos em situações específicas,
autopropulsadas” (C7-20)
considerando que não utilizará todas as
suas características.
QUADRO 14 - Proposta de tipo de investimento a ser utilizado
Fonte: o autor
Quanto à forma de manobra de um ataque, a doutrina norte-americana prevê
as mesmas cinco formas de ataque que a doutrina brasileira: o envolvimento, o
desbordamento, a penetração, a infiltração e o ataque frontal. Enquanto os manuais
brasileiros não fazem prescrição sobre a melhor forma a ser empregada em
localidade, o manual americano faz clara menção à penetração.
Essa doutrina estabelece que o desbordamento geralmente será utilizado
para isolar o inimigo no interior da localidade, o que também é importante, ou para
retirar o inimigo de suas posições (EUA, 2017c, p. 4-5). Entretanto, o ATP 3-06
(EUA, 2017c, p. 4-6) prefere a penetração por ser a forma eficaz para atacar um
ponto decisivo ao mesmo tempo em que divide as forças inimigas, neutralizando-as
por partes. Para isso, forças são destacadas para proteção dos flancos e para
aproveitar o êxito. Ao mesmo tempo, uma limpeza casa-a-casa pode ser realizada
nas proximidades do avanço para evitar tropas inimigas no interior do dispositivo
amigo. Essas afirmações levam ao entendimento do QUADRO 15.
Em qualquer das situações, a prescrição do C17-20 (BRASIL, 2002b, p. 5-12),
de que a melhor via de acesso não deve ser utilizada pelo ataque principal pode
deixar de valer, já que no caso do terreno urbano, poderá ser a única que
possibilitará o emprego dos CC. Além disso, as vias de acesso subterrâneas e por
cima dos prédios devem ser consideradas (BRASIL, 2002b, p. 9-10).
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Como está na doutrina

Proposta
- Preferencialmente a penetração ou o
desbordamento, conforme a situação e a
Não especifica a forma de manobra no
intenção de se empregar a manobra,
interior da localidade
utilizando investimento seletivo.
- Pode ser utilizado o ataque frontal
durante o investimento sistemático.
QUADRO 15 - Proposta de forma de manobra a ser utilizada
Fonte: o autor
Ainda dentro do aspecto da manobra, o C7-20 determina que a largura da
zona de ação irá variar conforme o inimigo e a estrutura da localidade, de um a
quatro quarteirões por Btl, dois por Cia e um por Pel. Tanto o C17-20 como a
doutrina norte-americana prescrevem de forma semelhante. Embora novamente o
ponto-chave dessa escolha sejam os fatores de decisão, nesse ponto a doutrina
brasileira parece estar adequada, já que não surgiram prescrições em contrário.
É interessante também salientar que o manual dos Btl Inf determina evitar o
emprego de grande número de carros no ambiente urbano, pois sua concentração
em pequenas áreas facilita o uso de armas anticarro pelo inimigo.
Na verdade, a solução para esse problema, como já visto, não é diminuir a
quantidade de CC presentes. Qualquer que seja a forma de manobra, é conclusivo
dizer que para atuar em uma localidade deve-se manter a velocidade das ações,
como visto na doutrina estadunidense (EUA, 2011), corroborada por Gott (2006, p.
114) e Andrade (2004, p. 56). A manutenção da velocidade permitirá determinar o
ritmo das operações, embora essa ação não seja fácil em um ambiente repleto de
obstáculos e que oferece claras vantagens ao defensor. De fato, o manual da FT Bld
cita que a lentidão das operações é uma característica desse tipo de ambiente
(BRASIL, 2002b, p. 9-7). Aumentar a velocidade ainda contribui para a ação de
choque da FT Bld.
Para manter o ritmo das operações, atuar com surpresa também pode ser
uma saída eficaz, negando ao inimigo a possibilidade de defender-se e de,
consequentemente, atuar sobre as nossas tropas. Nesse sentido, a doutrina
brasileira e norte-americana sugerem a execução constante de ações noturnas, por
facilitarem a progressão na localidade e para manter o ritmo das operações mesmo
durante a noite (BRASIL, 2002b, p. 9-7 e EUA, 2017c, p. 4-1). Fato é que o
comandante tático precisa encontrar uma maneira de aumentar a velocidade das
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operações, para evitar que o inimigo disponha-se corretamente no terreno. O
emprego do CC é um poderoso meio para possibilitar a veloz progressão pelo
terreno urbano. Percebendo a importância do ritmo para as operações, pode-se
considerá-lo como fundamental para as Operações Urbanas, conforme QUADRO
16.

Como está na doutrina
Proposta
Não são estabelecidos fundamentos
Fundamentos (entre outros):
para uma Operação Urbana
- Estabelecer um ritmo de combate
QUADRO 16 - Proposta de inclusão do fundamento ritmo de combate.
Fonte: o autor
Ao mesmo tempo, negar que o inimigo conduza o ritmo das operações
também contribui para a manobra. Isso acontece ao se dominar o terreno, por meio
das ações de isolamento. Como diz Andrade (2004, p. 56), quando a localidade (e o
mesmo pode valer para o objetivo em seu interior) é totalmente isolada, a vitória
acaba sendo alcançada. As ações em Sadr City são um bom exemplo disso.
Outro componente da manobra é a determinação e conquista de objetivos
táticos. Para determinar os objetivos a serem conquistados, deve-se ter em mente
que a localidade, na maioria das vezes, deve ser tratada como um objetivo, e não
apenas como um acidente capital, como previsto em algumas publicações
brasileiras. O C7-20, por exemplo, dá preferência para desbordar a cidade ao invés
de capturá-la.
Em verdade, como diz a doutrina norte-americana, uma localidade
normalmente será um centro de gravidade da força oponente, caracterizando-se
como um objetivo decisivo. Os estadunidenses consideram que dominar uma
localidade pode conduzir à vitória, que poderá se basear no sucesso ou falha da
operação urbana. O mesmo pode ser corroborado com os resultados atingidos na
pesquisa, já expostos no GRÁFICO 5.
Assim, mais do que preocupar-se em desbordar ou atravessar uma
localidade, como atualmente é priorizado nos manuais táticos do Exército Brasileiro,
elas devem ser entendidas como um centro de gravidade, sendo um objetivo
decisivo na maioria dos casos. Com isso, modificam-se as prescrições atuais do C720 e C-17-20, conforme QUADRO 17.
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Como está na doutrina

Proposta
Em presença de localidade:
Em presença de localidade:
a) desbordá-la e isolá-la;
a) desbordar, isolar ou cercar
b) cercar a localidade, ou parte da
(preferencial);
mesma;
b) torná-la insustentável, pelo
c) conquistá-la mediante ataque em
bombardeio ou pelo incêndio; ou
ambiente urbano (preferencial); ou
c) conquistar mediante ataque (último
d) torná-la insustentável, pelo
recurso).
bombardeio ou pelo incêndio (último
recurso)
QUADRO 17 - Proposta de ações em presença de localidade
Fonte: o autor
Sobre o exposto nesse quadro, percebe-se que a proposta é de que se
estabeleça uma diferença entre cercar e isolar, já que a definição da primeira é
confusa nos manuais atuais. Essa diferença também é atinente à possibilidade de se
isolar apenas parte da localidade, como foi visto em Sadr City, um bairro de Bagdá.
A prescrição de tornar a cidade insustentável passa a ser utilizada apenas como
último recurso, devido às dimensão humana e informacional do ambiente.
Além da cidade como um todo ser considerada um ponto decisivo,
normalmente dos escalões mais elevados, em localidades de maior porte devem ser
elencados objetivos no interior da localidade, de forma a conquistá-la. Como ressalta
o C17-20, estes podem ser intermediários, finais ou decisivos, sendo o ataque
principal direcionado para o decisivo.
Considerando isso, a doutrina brasileira prioriza a escolha dos objetivos na
orla anterior e posterior da localidade, colocando aqueles no interior da localidade
em segundo plano. Esse fato pode ser observado no C7-20, em que, dentre os
motivos de se elencar objetivos no interior da área urbana, citados na página 90
deste trabalho, nenhum deles se refere à sua importância estratégica, mas somente
por motivos de coordenação do avanço. O mesmo pode ser observado no C17-20.
No mesmo sentido, é determinado pela doutrina atual que o ataque principal
seja direcionado às orlas anterior e posterior, na busca por continuar a operação
após a localidade. A doutrina brasileira, no escalão Unidade, parece sempre
preocupar-se em transpor a localidade, e nunca determina a área urbana em si
como um objetivo capital.
Em contrapartida, a doutrina norte-americana ressalta que um dos propósitos
de uma operação urbana deve ser o de alcançar algum efeito sobre a população e a
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infraestrutura da localidade (EUA, 2012, p. 5-9). Dessa maneira, os esforços devem
ser direcionados para os pontos decisivos que, como já visto, se encontrarão no
interior da localidade. Nesse sentido, “conquistar o essencial” é um dos fundamentos
das operações urbanas, conforme o ATP 3-06. Com isso, mudam-se prescrições
quanto ao estabelecimento dos objetivos, conforme QUADRO 18.

Como está na doutrina
Seleção de objetivos:
- obrigatórios na orla anterior e
posterior da localidade
- no interior da localidade, em poucas
situações,
somente
para
coordenação, limpeza e segurança

Proposta
Seleção de objetivos:
- obrigatórios na orla anterior.
- obrigatórios no interior da localidade,
podendo ser:
a) forças inimigas;
b) pontos decisivos;
c) acidentes capitais que tenham valor
significativo para o desenrolar das ações;
ou
d) Obj de coordenação, limpeza e
segurança.
- na orla posterior, somente quando houver
intenção de defender a localidade ou
prosseguir além da localidade
Não são elencados fundamentos para Fundamento a ser incluído:
as Operações Urbanas
- Controlar o essencial
QUADRO 18 - Proposta de seleção de objetivos em ambiente urbano
Fonte: o autor
Também dessa maneira entende a amostra da pesquisa, conforme o
GRÁFICO 16. Vê-se que 31,9% dos indivíduos entendem que será necessário
conquistar os objetivos no interior da área urbana, enquanto 45,7% entende que tal
conquista é fundamental. Daí, pode-se perceber que mais de 77% da amostragem
entendem que, na maioria das vezes, é preciso elencar objetivos no interior da área,
alinhando-se com a doutrina norte-americana e afastando-se da brasileira. De
encontro a isso, apenas dois militares acreditam que deve-se desbordar a
localidade.
A partir disso, pode-se passar a elencar exemplos de locais, no interior da
localidade, que podem ser objetivos para a força atacante. Além das forças inimigas,
percebe-se que as infraestruturas críticas devem ser controladas ao operar em
ambiente urbano. Fazendo um compilado dos exemplos citados, tanto na doutrina
brasileira e norte-americana, podem ser considerados objetivos:
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a) terrenos elevados que propiciem bons campos de observação e tiro;
b) principais vias de tranporte;
c) passagem sobre rios;
d) portos e aeroportos;
e) instalações de serviços essenciais que irão proporcionar o controle
populacional, segurança da tropa e utilização dos recursos locais;
f) instalações de utilidade pública, da administração pública e militares;
g) pontos e estruturas que tenham domínio sobre a localidade;
h) pontos de passagem obrigatório, como interseções e pontes;
i) complexos industriais;
j) centros de comunicação, entre outros.

GRÁFICO 16 – Necessidade conquista do objetivo no interior da localidade
Fonte: o autor.
Além disso, é importante entender que após a conquista desses objetivos
capitais, a doutrina brasileira e americana concordam que deve ser estabelecido um
dispositivo defensivo para manter o local. A partir disso, a doutrina norte-americana
prevê que serão eliminados os inimigos que foram deixados de lado durante a
progressão (EUA, 2017c, p. 4-21).
Para conquistar esses objetivos, a doutrina brasileira não faz novas
considerações, permanecendo vigentes as determinações normais para emprego
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como em terreno aberto. Já a doutrina norte-americana, por meio do ATP 3.06-11
(EUA, 2011, p. 2-3), prevê ações diferenciadas, tipicamente para a conquista de
objetivos no ambiente urbano.
Com isso, o ataque é dividido em sete fases, bem descritas nas páginas 127
a 129 desse trabalho: reconhecer o objetivo, aproximar-se, isolá-lo, estabelecer um
ponto de apoio, limpar o objetivo, consolidar e reorganizar, conforme já explicado no
Cap 3 – Revisão de Literatura. A ressalva, em relação ao anteriormente exposto,
recai sobre a consolidação e reorganização, que podem ser reunidas em uma só
fase. Assim, as modificações previstas nesse sentido podem ser observadas no
QUADRO 19.

Como está na doutrina
Não há prescrições para ação no
objetivo de forma diferente dos
objetivos a serem conquistados em
campo aberto.

Proposta
Ações no objetivo:
a) reconhecer o objetivo;
b) aproximar-se;
c) isolá-lo;
d) estabelecer um ponto de apoio;
e) assaltar e limpar o objetivo; e
f) consolidar e reorganizar.
QUADRO 19 - Proposta de seleção de objetivos em ambiente urbano
Fonte: o autor
Vê-se então que a doutrina norte-americana prevê, além das ações de
progressão no interior da localidade, o modo como serão dispostas as forças para as
ações finais nos objetivos, estando mais adaptada ao combate urbano que a
doutrina brasileira.
Ademais, devem ser consideradas ainda as determinações vigentes para
qualquer manobra ofensiva, que não deixam de valer. Evitar a parte mais forte da
defesa inimiga, atrair o inimigo para fora de suas posições, isolar o inimigo para
impedir seu ressuprimento e obrigá-lo a lutar em uma direção não esperada são
prescrições, previstas no C17-20 (BRASIL, 2002b, p. 5-2), que devem manter-se
vigentes mesmo em um ambiente urbano.

4.2.2 Função de combate fogos

No escopo da função de combate fogos, para fins deste trabalho, serão

193
estudados os fogos diretos do canhão do carro de combate, bem como os fogos
indiretos fornecidos pelo apoio de fogo orgânico ou não.
Quanto ao emprego dos fogos diretos, proporcionados pelo carro de
combate, urge entender que esses são um poderoso meio para influenciar o
desenrolar das ações, pela sua alta capacidade de interferir no combate. Como
afirma Gott (2006, p. 111), o carro de combate é capaz de engajar alvos com
munições pesadas de precisão. Dessa forma, para emprego dos fogos no campo de
batalha, percebe-se que os carros de combate são um poderoso equipamento de
execução de fogo.
Nesse mesmo sentido, considerando o questionário aplicado, foi notado que
mais de 50% da amostra acredita que os fogos dos CC serão empregados com
frequência ou mesmo de forma contínua, conforme GRÁFICO 17. Ao mesmo tempo,
vê-se que nenhum militar pensa que eles não serão utilizados por causarem danos
colaterais.

GRÁFICO 17 – Utilização dos fogos do CC no interior da localidade
Fonte: o autor.
Entretanto, alguns militares (32,6%) ainda acreditam que os fogos dos carros
serão empregados somente em situações extremas, justamente pelos danos
colaterais causados.
Porém, destaca-se que apesar da eminente necessidade de reduzir os danos
colaterais em terreno urbano, “fogos precisamente aplicados [...] caracterizam os
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ataques urbanos bem sucedidos” como ressalta o ATP 3-06 (EUA, 2017c, p. 4-20).
Sejam os fogos diretos e indiretos, ou mesmo de aviação ou navais, o que importa é
o correto emprego dos fogos para dirimir os danos colaterais em torno do ponto de
ataque. O mesmo manual indica a importância de mostrar à população que a
intenção desses fogos é de exclusivamente atacar alvos militares, garantindo o
apoio da opinião pública.
Assim, os fogos do canhão do CC, apesar de causarem destruição maior do
que armamentos de menor calibre, apresentam elevada precisão, por seus sistemas
de controle de tiro que possuem alta tecnologia agregada. Essa precisão pode ser
um instrumento eficaz para levar fogos com maior intensidade ao inimigo, que
muitas vezes poderá utilizar-se das inúmeras posições abrigadas disponíveis na
localidade para barrar a progressão da infantaria.
Para diminuir os danos causados pelo carro de combate, Gott (2006, p. 111) e
Santos (2006, p. 36) fazem a ressalva de que deve ser considerado o tipo de
munição a ser utilizada para executar os fogos. Munições perfurantes podem causar
estragos mais descontrolados ao atravessar casas e prédios, enquanto munições
explosivas causam menor dano em profundidade. A doutrina americana faz
consideração semelhante, lembrando que alguns tipos de munição podem causar
um efeito indesejado no ambiente urbano (EUA, 2017c, p. 1-9).
Além disso, como visto no GRÁFICO 17, 62,1% dos indivíduos que
participaram do questionário entenderam que os fogos do CC podem ser solicitados
pelos fuzileiros. Assim, uma maneira eficaz para designação e aquisição de alvos
deve ser empregada, contribuindo para a diminuição dos danos colaterais,
empregando os fogos no local exato necessário, e para a prevenção do fratricídio.
Para essa designação de alvos, medidas de coordenação e controle como a
constante na FIGURA 7 (página 132 desse trabalho) podem ser empregadas.
Utilizando-os de forma correta, os fogos eficazes do CC serão uma poderosa arma
para destruir, além de blindados inimigos, posições de armas anticarro e de armas
coletivas a maiores distâncias.
Sabendo-se então que os fogos dos CC serão empregados, os princípios
para aplicação dos fogos diretos, previstos no ATP 3-06.11 (EUA, 2011, p. 2-5),
definidos na página 131 deste trabalho, parecem ser adequados para qualquer
situação, seja atuando em favor próprio ou como base de fogos para a infantaria.
Entretanto, apesar dos CC participarem ativamente da função de combate
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fogos, não se deve pensar nos carros como uma arma autopropulsada, como
equivocadamente previsto no C7-20 (BRASIL, 2007, p. 5-110). O C17-20 (BRASIL,
2002b, p. 5-26) deixa explicito que os CC, preferencialmente, não serão empregados
como base de fogos, por não aproveitar corretamente as características do blindado.
De qualquer maneira, o emprego do CC em base de fogos é uma
possibilidade, prevista na doutrina brasileira, e aprovada por 41,1% da amostra
desta pesquisa, conforme GRÁFICO 15. Imagina-se, então que serão empregados
nessa situação apenas em terreno altamente impeditivo, em que os CC não possam
utilizar sua características, particularmente a mobilidade. Porém, sempre que o CC
puder se movimentar no interior da localidade é interessante alocá-lo como elemento
de manobra, seja no escalão de ataque, seja em reserva.
Outra possibilidade que surgiu durante a execução da pesquisa, decorrente
da pergunta 19 do questionário (GRÁFICO 14), foi quanto ao emprego dos
equipamentos optrônicos do CC para auxiliar na designação de alvos para a
infantaria. Essa parece ser uma solução adequada, pois os meios de observação do
CC, pela sua tecnologia, empregando telêmetros laser, visão termal, entre outros
equipamentos eletrônicos, podem ser mais eficazes para observar o terreno que os
equipamentos utilizados pela infantaria. Entretanto, cabe a mesma ressalva
mencionada no parágrafo anterior: o CC poderá empregar os optrônicos para
auxiliar a infantaria, mas normalmente essa será uma função secundária, enquanto
os carros progridem em direção ao inimigo.
Além dos fogos do CC, o C7-20 destaca que o emprego dos fogos indiretos
será realizado para isolar o entorno da localidade. Prevê ainda que poderão ser
realizados fogos para destruir alvos e realizar cortinas de fumaça. (BRASIL, 2007, p.
80).
Como visto, devido às características das localidades, os fogos indiretos
sofrem pesadas restrições, particularmente pelos danos colaterais causados e pelas
regras de engajamento estipuladas. Sabe-se que os fogos indiretos não possuem
visada direta como o CC, possuem um raio de destruição maior (utilizando os tipos
de granadas mais comuns) e menor precisão. Como diz o ATP 3.06-11 (EUA, 2011,
p. 2-6), a densidade das tropas amigas presentes no combate, os alvos não
emassados, a presença da população civil e de infraestruturas críticas, a dificuldade
em identificar e adquirir alvos e as regras de engajamento restritivas reduzem muito
o emprego dos fogos indiretos. Soma-se a isso a quantidade de obstáculos na
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trajetória das granadas.
No GRÁFICO 18, pode-se notar que 69,5% dos participantes da pesquisa
acredita que os fogos diretos serão preferidos aos fogos indiretos, pelas
características mencionadas. Do restante, nenhum acredita que o fogo indireto será
preferido, tendo os fogos diretos e indiretos igual prevalência.

GRÁFICO 18 – Preferência pelos fogos diretos ou indiretos na localidade
Fonte: o autor.
Para que o Cmt possa escolher por aplicar os fogos indiretos, deve-se
considerar também a natureza dos tiros e o volume de fogo, diz a doutrina, pelos
efeitos que podem causar à localidade. Além das considerações ressaltadas na
página 93 deste trabalho, pode-se dizer que a presença de civis e a presença da
mídia também influenciam nessa escolha.
Se por um lado o C7-20 prescreve como desejável descentralizar a artilharia
até a situação de reforço, melhorando a coordenação com o primeiro escalão
(BRASIL, 2007, p. 4-116), por outro essa descentralização pode dificultar o controle
dos fogos, aumentando os danos colaterais.
Por isso, o ATP 3-06.11 determina que a artilharia do escalão superior
geralmente estará centralizada, para realizar fogos de contra-bateria, ficando o
emprego dos morteiros orgânicos a cargo das Unidades de manobra (EUA, 2011, p.
2-6). Os morteiros podem ser ainda mais eficazes que a artilharia, devido ao tiro de
maior curvatura, como explica Andrade (2004, p. 50).
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Ainda é ressaltado no C7-20 a necessidade de evitar o fratricídio durante os
fogos, devido ao contato cerrado entre as forças em presença. Enquanto o ideal é
recuar as tropas amigas da zona de fogos, deve-se cuidar para não se perder
terreno conquistado.
Apesar de todas essas restrições, sabe-se que o emprego dos fogos indiretos
é uma importante ferramenta para o Cmt interferir no combate, auxiliar a progressão
das tropas em 1º escalão e reduzir as resistências inimigas.
Por esse motivo, percebe-se no GRÁFICO 19 que apenas dois militares,
dentre os pesquisados, acreditam que os fogos indiretos não poderão ser
empregados, e que apenas um acredita que eles poderão ser empregados sem
restrições. Todos os demais entendem que algum tipo de medida deve ser tomada
para empregar os fogos corretamente, dirimindo os danos colaterais.

GRÁFICO 19 – Emprego dos fogos indiretos na localidade
Fonte: o autor.
Isso mostra que a aquisição de alvos para realização dos fogos, tanto diretos
como indiretos, deve ser precisa, para evitar danos colaterais e fratricídio. Todos os
meios disponíveis, como o sistema de inteligência e reconhecimento, devem ser
empregados para propiciar a correta identificação e aquisição dos alvos. Além disso,
um adequado planejamento de fogos, com medidas de coordenação de fogos
adequadas, e a utilização de observadores no terreno, deve ser necessário.
Para essa correta solicitação de fogos, Jhonson (2011, p. 180) sugere a
utilização de “coordenadas pré-determinadas e sistemas de numeração para
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construções”. Isso possibilitará ainda o emprego da Força Aérea na realização dos
fogos. Importante saber que essa padronização deve ser de conhecimento não só
dos elementos que executam os fogos diretos ou indiretos, mas da tropa que irá
solicitá-los, como a infantaria a pé. O ATP 3-06.11 entende no mesmo sentido,
conforme FIGURA 7, constante na página 133 deste trabalho.
Ainda concernente aos fogos, cabe salientar que o emprego de fumígenos,
seja dos CC ou de fogos de artilharia, pode ser um importante aliado para uma
progressão coberta.
Com tudo isso, as principais considerações a serem modificadas na doutrina,
a respeito da função de combate fogos, aplicadas no ambiente urbano, são as
constantes do QUADRO 20.

Como está na doutrina

Proposta
- Ressaltar a importância das considerações
civis para aplicar os fogos. Isso não quer dizer
que fogos de grandes calibres, diretos ou
indiretos, não serão utilizados.
- Poucas considerações, sendo a
- O CC é capaz de fornecer grande potência
maioria referente a se evitar o
de fogo com adequada precisão.
fratricídio
- Destacar a importância da escolha correta do
tipo de munição.
- Destacar a importância das regras de
engajamento.
- Artilharia deve ser
- A artilharia deve ser centralizada para
descentralizada
controlar melhor os fogos
QUADRO 20 - Proposta de emprego dos fogos
Fonte: o autor
4.2.3 Função de combate proteção

Como referido no Capítulo 2, a função de combate proteção diz respeito às
atividades que visam a proteção das nossas forças, para preservar o poder de
combate, assim como a proteção aos civis presentes no campo de batalha.
Conforme visto anteriormente, a proteção às nossas tropas é um importante
fator das dimensões humana e informacional do combate, permitindo reduzir as
baixas entre as tropas amigas e garantir liberdade de ação ao comandante tático.
Como o ritmo das operações deve ser aumentado, dentro do possível, existe
uma dicotomia entre manter a velocidade das operações e a necessidade de
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segurança, o que reduz a velocidade.
Para resolver essa questão, a proteção blindada do carro de combate,
superior às das VBTP da infantaria, por exemplo, permite reduzir o custo em vidas
humanas. Eshel (2005, p. 23) entende nesse sentido. Como o combate urbano é
tipicamente realizado com ações de combate aproximado, como destaca a doutrina
norte-americana, James (2010, p. 9) ressalta que as tropas deverão cerrar sobre o
inimigo expondo-se ao fogo direto. Nessa situação, a blindagem do CC é
determinante para aumentar a proteção das tropas amigas.
O carro de combate, nesse contexto, é capaz de sobreviver ao fogo inimigo,
inclusive ao fogo das armas AC. Viu-se, na revisão de literatura, que em Bagdá
poucos carros foram colocados fora de ação por fogo inimigo, porém nenhuma
guarnição foi perdida. Como ressalta JAMES (2010, p. 10), um ataque em massa,
utilizando-se da surpresa, dificultará o emprego do armamento AC, e os inimigos
não terão eficácia em emassar seus fogos e de disparar nos CC em movimento. A
capacidade de sobrevivência do carro de combate, mais uma vez, mostra-se
determinante para atuação no ambiente humanizado.
Os CC possibilitam às tropas, ainda, sobreviver contra fogos de longo
alcance, IED e minas, artefatos comuns nesse ambiente em que a ameaça híbrida é
constante. Como ressaltou JHONSON (2011, p. 216), nem mesmo as forças médias,
sobre-rodas, podem fornecer a mesma capacidade de sobrevivência do CC.
Ainda, em um ambiente em que as forças inimigas permanecem homiziadas,
abrigadas nas construções da localidade, os CC podem fornecer a proteção
necessária para a progressão, que seria muito dificultada caso não houvesse a
presença de blindados. Por esse motivo, o GRÁFICO 20 mostra que 86,5% dos
militares que responderam à pesquisa concordam que o emprego do CC contribui
para reduzir as baixas entre as nossas tropas.
Dessa maneira, verifica-se que as considerações feitas no escopo da
manobra mostram-se, mais uma vez, adequadas. Cresce de importância, para
amplificar a proteção, a progressão dos fuzileiros embarcados pelo maior tempo
possível, e o avanço do fuzileiro à pé, quando necessário, à retaguarda dos CC,
protegidos pela blindagem superior dos carros.
Ao mesmo tempo, os carros de combate são capazes de levar ao inimigo
fogos de grande calibre com a precisão adequada para reduzir os danos colaterais,
importante ao se falar sobre proteção ao civis e controle de danos. A função de
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combate proteção se destaca justamente por proporcionar, entre outros aspectos, a
redução dos danos colaterais, tão importante ao combater em combate urbano.

GRÁFICO 20 – Relação entre o emprego de CC e a diminuição de baixas
Fonte: o autor.
No que concerne ao emprego das tropas blindadas, o ATP 3.06-11 ressalta
que somente com o emprego das armas combinadas pode-se cumprir a missão com
o mínimo de baixas, ao mesmo tempo em que se evita as baixas civis e o dano
colateral em geral (EUA, 2011, p. 8-1). Nesse sentido também entende 70,5% da
amostra pesquisada, que concordam com a afirmação (GRÁFICO 21).
A preocupação com os danos colaterais já é entendida pela DMT, porém não
há qualquer menção em relação a isso nos manuais de nível Unidade. Na doutrina
norte-americana, percebe-se grande relevância na preocupação em evitar os danos
colaterais, já que esse é inclusive um dos fundamentos das operações urbanas,
assim como preservar as infraestruturas críticas.
O emprego correto das ações de proteção ao civis e controle de danos
permitirá manter o apoio da população, cuja importância é citada no manual de
Operações (BRASIL, 2017, p. 4-13). Entretanto, mais uma vez, vê-se que nos
manuais de nível Unidade não existe tal preocupação.
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GRÁFICO 21 – Emprego dos fogos do CC para diminuir os danos colaterais
Fonte: o autor.
Vê-se, por exemplo, que dentre as considerações realizadas pelo C7-20 para
planejar a entrada em uma localidade (BRASIL, 2007, p. 4-111), expressas na
página 90 da revisão de literatura, nenhuma delas considera as dimensões humana
e informacional do combate.
Cabe relembrar, nesse aspecto, os cinco componentes para atuar em uma
operação urbana, conforme o ATP 3-06.11: a compreensão, a modelagem, o
engajamento, a consolidação e a transição. Dentre essas, percebe-se a importância
da modelagem para realizar ações que possam, previamente ou durante os
combates, reduzir os danos colaterais e as baixas entre as nossas tropas.
Durante a fase da modelagem serão, então, realizadas ações de segurança,
por exemplo, e ações para informar e influenciar a população, o que pode reduzir os
danos. Outras medidas que podem ser realizadas nesse contexto são o
esvaziamento e isolamento da localidade e o desenvolvimento de ações
cooperativas com a população presente, conforme exemplificado no ATP 3-06.11
(EUA, 2011, p xix).
Cabe ressaltar também que durante a consolidação, conforme diz a doutrina,
pode ser feita inclusive o reposicionamento da população presente, e a restauração
das principais infraestruturas urbanas (EUA, 2011, p. xix). Essa atitude, tomada
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desde o primeiro momento, irá facilitar o início das ações de transição e colaborará
positivamente para angariar o apoio da população.
A transição, também componente importante do combate urbano, por sinal, é
um dos fundamentos da doutrina norte-americana para o combate em localidade.
Pensar, desde o decorrer das operações, em facilitar a transição, deve conduzir a
conduta dos militares, em todos os escalões, durante o combate. Nesse mesmo
sentido, dentre os fundamentos das operações urbanas, elencados no ATP 3-06
(EUA, 2012, p. 5-8), está o de restaurar os serviços essenciais, pensando no bem da
população que ocupa a localidade. No final, ressalta o ATP 3-06.11, deve-se
conduzir a passagem do controle da área para outros agentes e autoridades civis
(EUA, 2011, p. xix).
Percebe-se

então,

em

toda

leitura

da

doutrina

americana,

grande

preocupação com as condições em que será “devolvida” a localidade para a
população civil. Além da modelagem e da transição, passam por esse conceito as
operações de estabilização, realizadas desde o período de combates, previstas
tanto na doutrina norte-americana como na DMT. Esse aspecto demonstra
realmente a necessidade de atuar no amplo espectro dos conflitos. Com isso, por
essas considerações e outras antes mencionadas, podem ser elencados alguns
fundamentos para as operações urbanas, conforme QUADRO 21.
Por esse motivo, deve-se não só tomar ações ofensivas durante um combate
urbano, mas também combiná-las com atitudes defensivas e de estabilização para
conquistar os efeitos desejados. As operações urbanas parecem, mais do que
qualquer outra, reunir as características das operações de amplo espectro.

Como está na doutrina

Proposta
Fundamentos a serem incluídos:
- Informar e influenciar
Não são estabelecidos fundamentos
- Minimizar os danos colaterais
para uma Operação Urbana
- Priorizar a dimensão humana
- Pensar na transição
QUADRO 21 - Proposta de inclusão de fundamentos
Fonte: o autor
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4.2.4 Função de combate comando e controle

Sabe-se, conforme os estudos realizados, que o comando e controle nas
operações torna-se dificultado em combate urbano. Os insucessos em Grozny, por
exemplo, podem ter sido determinados por falta de coordenação entre as tropas
(ANDRADE, 2004, p. 38).
Pelas características das localidades, fica dificultado ao comando receber
todas as informações acerca do combate na linha de frente, obter a consciência
situacional correta e repassar suas decisões às tropas em 1º escalão. A dinâmica
dos combates na área urbana, a velocidade necessária às ações, e o contato
aproximado entre as tropas amigas e as forças inimigas, exigindo rápidas evoluções,
também colaboram para aumentar esse problema.
A doutrina procura entender e se adaptar a essas questões. O manual de
Operações (BRASIL, 2017, p. 4-13) cita a dificuldade de comando e controle típica
dos ambientes urbanizados. O C7-20 (BRASIL, 2007, p. 4-113) ressalta a dificuldade
de observação e ligações, o que transforma o combate em uma série de ações
independentes.
Para diminuir o problema, o manual de Operações (BRASIL, 2017, p. 4-13)
cita como característica do combate urbano as ações táticas descentralizadas e
executadas por pequenas frações. Tanto o C17-20 (BRASIL, 2002b, p. 9-10), como
o C7-20 (BRASIL, 2007, p. 4-113), ressaltam que no combate urbano as ações
serão descentralizadas até o nível GC.
Em um primeiro momento, pode-se imaginar que um planejamento detalhado
e cuidadoso, com as ordens pormenorizadas até os menores escalões pode resolver
a situação. Nesse sentido, a doutrina brasileira busca aumentar a coordenação das
ações por meio do emprego de linhas de controles e limites durante o avanço.
Para isso, a doutrina brasileira determina a utilização de linhas de controle
frequentes, direções balizadas por pontos nítidos, e limites perfeitamente definidos
(BRASIL, 2002b, p. 9-8). Conforme a doutrina norte-americana, que também prevê a
utilização de pontos nítidos, é importante salientar que as características naturais do
terreno podem ser de mais fácil identificação que as construções, já que sofrem
menos alterações no decorrer das operações (EUA, 2017c, p. 1-9).
Para facilitar o emprego dessas medidas, o ATP 3-06.11 sugere a distribuição
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de mapas e fotografias aéreas às tropas em 1º escalão. Os esboços como os
constantes da FIGURA 7, além de serem utilizados para a designação de alvos,
conforme já mencionado, podem ser utilizados também para orientação e
coordenação das ações.
Os limites serão marcados até o nível pelotão, diz o C7-20, utilizando-se as
ruas ou o interior dos quarteirões, de forma que os dois lados da rua fiquem sob uma
mesma responsabilidade (BRASIL, 2007, p. 4-114). O estabelecimento de limites é
necessário para evitar o fratricídio entre frações.
Quanto às linhas de controle, serão demarcadas em eixos transversais, para
controlar a operação, com essas linhas transpostas somente mediante ordem
(BRASIL, 2007, p. 4-113).
Ora, aí permanece uma incoerência. Enquanto por um lado sabe-se que as
ações devem ser extremamente descentralizadas, pelas características do terreno
urbano, as linhas de controle restritivas e frequentes parecem ser uma tentativa de
centralizar execução. Isso pode dificultar a tomada de decisões rápidas para os
menores escalões, principalmente devido ao combate aproximado.
Em contrapartida, a doutrina norte-americana prevê o aumento da iniciativa
dos líderes até os menores escalões, e a utilização de esquemas de manobras
simples com elevada flexibilidade, já que mudanças na manobra serão necessárias
com frequência (EUA, 2015, p. 6-15; EUA, 2011, p. 2-4). Isso ressalta a necessidade
de os subordinados entenderem corretamente a intenção do comandante, operando
de forma independente de acordo com essa intenção e as regras de engajamento.
É interessante entender a visão da doutrina norte-americana. Ordens claras e
um adequado treinamento diminuem a necessidade de orientações detalhadas, ao
mesmo tempo que evitam ações inadequadas. O correto entendimento da intenção
do comandante e das regras de engajamento possibilita que o subordinado atue de
forma correta, diminuindo o efeito midiático e político de suas ações.
Nesse mesmo sentido entende o público-alvo da pesquisa. Do total, 75,8%
entendem que a intenção clara do comandante e o emprego das regras de
engajamento aumenta a liberdade dos subordinados (GRÁFICO 22).
Por outro lado, se na tentativa de evitar efeitos políticos nos níveis mais
baixos, restringir-se a iniciativa do subordinado, essa atitude pode gerar líderes e
subordinados que não tomam a decisão com a rapidez e iniciativa necessária no
decorrer da operação. Para o ATP 3-06.11, mesmo uma perda de precisão nas
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ordens é melhor do que uma tomada de decisão demorada (EUA, 2011, p. 4-8).

GRÁFICO 22 – Emprego das regras de engajamento e da intenção do comandante
para facilitar o C²
Fonte: o autor.
Todas essas considerações levam à necessidade de modificação da doutrina,
que deve passar a expor a importância da correta utilização da intenção do
comandante para atuar na localidade, conforme QUADRO 22.
Como está na doutrina
Proposta
- Linhas de controle frequentes e - Esquemas de manobra simplificados
restritivas
- Execução descentralizada
- Limites rigidamente estabelecidos
- Salientar a importância da intenção do
- Execução descentralizada
comandante e regras de engajamento
QUADRO 22 - Proposta de modificações no comando e controle
Fonte: o autor
Andrade

(2004,

p.

43)

também

ressalta

que

as

dificuldades

de

comunicações, típica do combate urbano, exigem o comando centralizado com a
execução descentralizada, e elevada iniciativa do subordinado. Essa atitude permitiu
o prosseguimento das ações em Bagdá, por exemplo, após o comando da brigada
ser bombardeado.
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Pela estrutura da própria localidade, com prédios e construções que impedem
a visada direta, as comunicações são degradadas e, enfim, dificultam a transmissão
de ordens e informes.
Por isso, enquanto a doutrina brasileira não faz alusão a esse problema, o
ATP 3-06 faz recomendações específicas para a localização dos postos de
comando, para maximizar a propagação dos sinais e, concomitantemente, reduzir as
ameaças sobre esse posto. Assim, a posição do comandante o mais à frente
possível permite uma rápida tomada de decisão, aumenta a consciência situacional
e propicia adequada difusão das ordens. A utilização de estações de retransmissão
e a localização adequada dos postos rádios também pode facilitar esse processo.
Considerando ainda as comunicações entre os CC e a infantaria que os
acompanha, que deve ser constante, a doutrina norte-americana ressalta que a
organização variável da tropa agrava ainda mais as dificuldades de comunicação,
dificultando a transmissão e ordens e o controle (EUA, 2011, p. 1-6).
Enquanto a doutrina brasileira se abstém de como se dará essa comunicação,
a norte-americana ressalta que essa comunicação deverá ocorrer não só entre os
Cmt SU e Cmt Pel, mas em todos os escalões (EUA, 2011, p. 8-4). Com isso, o
elemento a pé deve ser capaz de comunicar-se com o CC nas redondezas, seja por
rádio, a voz ou sinais e gestos.
Para que essas comunicações dêem certo, crescem de importância os
ensaios, contemplando todas as ações que poderão ser realizadas durante o
combate. A progressão do combinado CC-Fuz deverá ser exaustivamente treinada.
A manutenção dos laços táticos entre as duas frações deve ser permanente. Como
essa comunicação não é fácil de ser estabelecida, deve estar prevista na doutrina,
conforme o QUADRO 23.

Como está na doutrina

Proposta
- Ressaltar a dificuldade do emprego do
rádio
- Salientar a necessidade de contato
Não há considerações quanto às direto entre o CC e o Fuz que o
comunicações
acompanha
- Explicar a necessidade de um correto
emprego de repetidoras e localização
dos postos de comando
QUADRO 23 - Proposta de considerações quanto às comunicações
Fonte: o autor
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Como ressalta Andrade (2004, p. 49), a necessidade de um bom
planejamento e tropas treinadas, com conhecimento da situação tática, é
determinante para seu emprego em ambiente urbano.

4.2.5 Função de combate inteligência

Com a colocação em vigor da nova DMT, incluindo as dimensões humana e
informacional, cresceu de importância a aplicação das atividades de inteligência
militar, visando levantar informações sobre o inimigo, o terreno e a população civil.
No que toca ao combate urbano, o manual de Operações (2017, p. 4-13)
explica que é característico dessas operações uma dificuldade de localizar e
identificar o inimigo. Como afirmou Andrade (2004, p. 38), a subestimação do
inimigo levou ao fracasso em Grozny.
Além disso, como o ambiente urbano é tipicamente humanizado, possuir
informações sobre as considerações civis se torna imperativo. O mesmo acontece
com o terreno, por suas particularidades, conforme já estudado.
Com isso, vê-se que o combate em localidade é caracterizado pela
necessidade de informações sobre o ambiente urbano, em todas as suas
vertentes. Como diz a doutrina norte-americana, a doutrina de operações ofensivas
deve ser corretamente combinada com um minucioso estudo do ambiente urbano
(EUA, 2012, p. 5-9).
Por esse motivo, a doutrina brasileira prevê, no C7-20 (BRASIL, 2007, p. 4109), que para iniciar o investimento na localidade deve-se angariar o máximo de
subsídios de inteligência, para conhecer ao máximo o interior da localidade.
O que pode ser observado no pensamento dos militares que realizaram a
pesquisa é que essa necessidade cresce ainda mais quando se pretende utilizar CC
no ambiente urbano, conforme o GRÁFICO 23. Como se vê, 97,9% dos militares
concordam que, para empregar o CC na localidade, o emprego da inteligência militar
cresce de importância.
Apesar disso, é importante observar que o C17-20, manual das ForçasTarefas Blindadas, não cita essa necessidade nenhuma vez, no capítulo que versa
sobre o ambiente urbano.
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GRÁFICO 23 – Aumento da importância da inteligência para empregar CC
Fonte: o autor.
Em contrapartida, na doutrina americana percebe-se clara importância dada à
necessidade de informações. Inclusive reserva uma fase do combate, dentre as
cinco já mencionadas, exclusivamente para essa atividade, a compreensão. A
compreensão é justamente o primeiro componente do combate urbano, segundo o
ATP 3-06.11, em que é feito o levantamento de dados sobre o ambiente. Percebe-se
então a importância desse aspecto (EUA, 2011, p. xix). Para a doutrina brasileira,
essa fase pode ser traduzida como a obtenção de informações, conforme QUADRO
13.
Além disso, o segundo componente, a modelagem, também pode consistir em
ações para aumentar a consciência situacional, como ações de reconhecimento, de
obtenção de informações e de ações para influenciar a população, o que também
contribui para a aquisição de informes.
A única menção nesse sentido prevista no C17-20 é a sugestão para
utilização de plantas atualizadas da cidade e informações de desertores e civis
(BRASIL, 2002b, p. 9-10). Ademais, podem ser utilizados mapas e fotografias
aéreas, por exemplo (EUA, 2011, p. 1-13). Porém não só esses, mas todos os meios
disponíveis devem ser empregados para conhecer o dispositivo inimigo, sua
localização e suas intenções, como ressaltado no ATP 3-06.11 (EUA, 2011, p. 2-2).
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As informações sobre o inimigo são fáceis de ser ocultadas pela estrutura urbana,
ainda mais se não houver o apoio populacional.
Em relação a esse apoio, como prevê a doutrina norte-americana, criar um
ambiente de informação colaborativa é fundamental para operar em ambiente
urbano. Os dados obtidos junto a outros elementos presentes, como as agências e
indivíduos presentes na localidade, são importantes fontes de inteligência. A mesma
doutrina prevê ainda o desenvolvimento de ações para informar e influenciar,
ressaltando a preocupação com o apoio da opinião pública para a condução desse
tipo de operação, colocando também a população como importante fonte de
informações.
Com isso, vê-se a importância que deve ser dada aos levantamentos sobre o
terreno, a infraestrutura, o inimigo e a população civil, antes mesmo de adentrar à
localidade. Além disso, conhecer o terreno urbano é essencial para determinar o
ponto decisivo das operações. Dentre os fatores a serem levantados, constantes nas
diversas escriturações doutrinárias, estão:
a) vias de acesso para CC e para Fuz;
b) acidentes capitais;
c) áreas abertas, como parques, praças e estádios;
d) pontos característicos;
e) edifícios mais altos;
f) setores de maior concentração de população;
g) valor e localização do inimigo, tipo de armamento que emprega e sua
doutrina;
h) instalações de rádio, serviços de utilidade pública, edifícios públicos, etc;
i) terminais rodoviários, ferroviários, aeroportos, portos, etc;
j) outros dados conforme os fatores de decisão.
Além desses elementos, pode-se citar ainda as características e atitudes da
população. O roteiro constante do Manual de Planejamento e Emprego da
Inteligência Militar, que divide esse estudo segundo o acrônimo AECOPE,
compreende todas as considerações necessárias.
Por fim, no quesito da estrutura física da localidade, além da visualização,
isoladamente, de cada instalação e infraestrutura importante, o padrão estrutural da
localidade como um todo também deve ser estudado, pois influi diretamente sobre o
emprego da tropa. Enquanto as localidades de padrão grade facilitam o controle, o
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padrão radial facilita o afunilamento da tropa, e as de padrão irregular aumentam as
chances de fratricídio, segundo os manuais norte-americanos (EUA, 2017c, p. 1-9).
De qualquer maneira, a obtenção de todas essas informações é difícil, e a
situação irá mudar desde o planejamento até a execução propriamente dita. Como
ressalta o ATP 3-06.11 (EUA, 2011, p. 4-7), o comandante precisa ter consciência
do que acontece no campo de batalha. Sabendo que, em muitos momentos, a
consciência situacional é difícil de ser obtida, o comandante precisa saber lidar com
as incertezas.
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5 CONCLUSÃO

Os conflitos mais recentes foram marcados por um ambiente operacional
complexo, com ameaças difusas entremeadas à presença de novos atores, em que
predomina o pensamento humanizado e a importância do domínio da informação.
Essa realidade obriga a combater em condições diferenciadas, destacando-se,
nesse contexto, o combate em áreas urbanas como capaz de definir os rumos de
uma campanha militar.
Nesse escopo, quebra-se o paradigma de que os exércitos devem evitar
combater em localidades. Ter a capacidade de realizar operações urbanas mostrase fundamental, a despeito de todas as dificuldades que se mostram presentes ao
operar nesse tipo de ambiente. Além disso, o papel tradicional das tropas blindadas,
particularmente do carro de combate, de serem empregadas para decidir o combate,
cresce de importância. Esses meios, empregados adequadamente, parecem
fornecer as condições necessárias para atuar no Amplo Espectro dos Conflitos,
considerando as dimensões humana, física e informacional do ambiente
operacional.
Com isso, o pensamento de que os carros de combate não podem ser
empregados em combate urbano mostra-se ultrapassado. Apesar dos óbices em
operar nesse tipo de campo de batalha, devido ao aspecto físico do terreno, as
características do CC possibilitam operar em diversas faixas do espectro dos
conflitos simultaneamente. Pode-se afirmar, então, que empregar CC em ambiente
urbanizado é fundamental para alcançar os objetivos políticos, estratégicos e táticos
com o máximo de sucesso.
Entretanto, a necessidade de preparação para atuar em um ambiente difuso e
complexo como o urbano aumenta. A capacidade para atuar nessas condições
deverá estar alicerçada em cada um de seus fatores determinantes: Doutrina,
Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura –
DOAMEPI. Como a doutrina é a base para os outros fatores, ela precisa ser
estruturada para possibilitar o desenvolvimento dos demais.
Por esses motivos, viu-se necessário determinar em que aspectos a
doutrina de emprego tático dos carros de combate em ambiente operacional
urbano,

compondo

Forças-Tarefas

Blindadas,

precisa

ser

atualizada,
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considerando a nova DMT e os conflitos recentes, problema em torno do qual se
desenvolveu esta pesquisa. Assim, todo o processo de busca pelo conhecimento
permitiu atingir o objetivo do trabalho, qual seja avaliar a atual doutrina do EB de
emprego de CC em ambiente operacional urbano, integrando FT Bld nível
Unidade, e propor as atualizações necessárias e exigidas pelos últimos
conflitos.
Esse objetivo foi alcançado por meio de uma revisão literária que permitiu
definir o ambiente operacional conforme previsto pela nova DMT, assim como o
ambiente operacional urbano visto nos conflitos mais recentes. A revisão da
literatura permitiu ainda determinar o estado atual da doutrina brasileira e da
doutrina norte-americana. Somou-se a isso um questionário aplicado sobre os
oficiais que servem ou serviram nos RCC e RCB, assim como sobre os instrutores
dessa matéria nas escolas de formação, que possibilitou dar embasamento à
pesquisa.
Com todas essas ações, percebeu-se uma deficiência na produção
doutrinária abordando o assunto no Brasil, estando a quantidade de autores
brasileiros que debatem o tema abaixo do esperado. Ao mesmo tempo, parcela da
amostra pesquisada apresenta pouca experiência sobre o emprego do CC no
combate urbano, alguns não aprenderam sobre o assunto mesmo na escola de
formação e poucos já realizaram exercícios de adestramento nesse sentido,
mostrando que pode haver necessidade de melhor preparo dos militares no assunto
em tela.
Em contrapartida, notou-se a amplitude da escrituração doutrinária norteamericana que, somada à adequada produção entre autores estrangeiros e à
execução da pesquisa de campo, fez com que a metodologia empregada
possibilitasse atingir com sucesso o objetivo da pesquisa.
Especificamente sobre a doutrina atual brasileira, no escopo do objetivo ora
mencionado, viu-se que pouco se produziu, no nível Unidade, após o ano de 2003.
Ao mesmo tempo, analisando as operações urbanas mais recentes, em particular as
ações militares em Mogadíscio, Bagdá, Faluja, Sadr City, Afeganistão, Mosul e
Alepo, foi percebido que a partir do mesmo ano de 2003 passaram a surgir novas
táticas, como a do investimento seletivo, que não são contempladas pela doutrina
brasileira.
Por esse motivo, o modo de combater em ambiente urbano, no nível Unidade,
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previsto na doutrina brasileira, é claramente influenciado pelos insucessos em
Grozny que, como diversos autores relataram, ocorreram por planejamento incorreto
das ações. Isso gerou uma visão equivocada entre alguns militares de que os CC
não poderiam ser empregados no combate urbano, por anular as características do
meio blindado. Na realidade, os resultados da pesquisa levam ao oposto, mostrando
ser imperativo empregar CC nas cidades.
Além disso, observando esses mesmos conflitos e a DMT reformulada, viu-se
que os manuais de nível Unidade, em especial o C17-20, deixam de apresentar
informações importantes sobre a dimensão física e, mais grave, não consideram as
dimensões humana e informacional do ambiente. Por mais que o estudo de situação
do comandante tático possa chegar a algumas dessas conclusões, existe a
necessidade de que a doutrina escrita faça a previsão das situações, facilitando e
padronizando os trabalhos.
Em contrapartida, na comparação com a doutrina norte-americana, pode-se
notar que essa é ampla e atual, considerando toda a realidade dos conflitos urbanos.
Em seus manuais, em destaque o ATP 3-06 e o ATP 3-06.11, o ambiente urbano é
definido com clareza, é exposta a necessidade de operar nas cidades, determinado
como desenvolver as ações e como empregar taticamente as frações, em todos os
escalões, sempre integrando o binômio CC-Fuzileiro. Vê-se, com tudo isso, que a
doutrina dos EUA passa por modificações consistentes, atualizando-se conforme as
experiências do seu exército nos conflitos recentes.
Com tudo isso, foi confirmada a hipótese de pesquisa, ficando evidenciado
que a doutrina militar de emprego de CC no EB, em ambiente urbano, necessita
ser atualizada, haja vista as características do combate atual. Para desenvolver
completamente as capacidades para atuar em terreno urbanizado, viu-se que a
doutrina precisa passar por reformulações, não só nos manuais de nível Unidade,
mas em todos os escalões.
Considerando esse aspecto, surge outra necessidade levantada por este
trabalho. Não somente o emprego tático das frações precisa ser repensado, mas
nos níveis superiores, o ambiente urbano precisa ser corretamente definido,
delimitadas suas características, sendo necessário determinar a forma que a Força
Terrestre imagina o emprego de suas tropas nesse ambiente. Ou seja, precisa-se de
um manual que regule as operações urbanas de maneira mais ampla, assim como o
faz o ATP 3-06, na doutrina norte-americana.
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A despeito da falta de regulação, diversas conclusões sobre o emprego tático
da FT Bld puderam ser elencadas. Entre as deduções mais importantes, que
atualmente não estão presentes na doutrina, estão: um faseamento mais adequado
das ações no ambiente urbano; a necessidade de inclusão do investimento seletivo
como forma de ataque; o uso da blindagem para reduzir a perda em vidas humanas;
a regulação dos fogos para dirimir danos colaterais; a descentralização das ações,
levando a tropa a operar conforme a intenção do comandante e a elevada
necessidade de um trabalho de inteligência para operar em ambiente urbano.
Todas essas sugestões, e outras, são realizadas com foco em aperfeiçoar a
doutrina, buscando adaptar o emprego da tropa CC para operar em ambiente
urbano em todas as suas dimensões. Todas as recomendações foram colocadas no
formato da doutrina brasileira, conforme os manuais existentes atualmente,
constando no APÊNDICE C, que consiste em uma Nota de Coordenação Doutrinária
que busca estabelecer parâmetros para reformulação e substituição de parte do
manual C17-20 – Forças Tarefas Blindadas, que trata do investimento sobre a
localidade.
Com isso, este trabalho contribui para as Ciências Militares ao desenvolver
parte da doutrina para operar em ambiente urbano, tão importante como se mostra
na Era do Conhecimento, referente ao emprego do CC no nível Unidade. A partir do
estabelecimento de uma norma doutrinária mais adequada, poderão ser trabalhados
os demais fatores do DOAMEPI, para que a capacidade de empregar CC nesse
ambiente seja atingida por completo. Por esse motivo, recomenda-se que a doutrina
desenvolvida por este trabalho seja remetida para o órgão de direito, o Estado-Maior
do Exército, para que possa ser colocada em vigor o quanto antes, se julgada
adequada.
Ainda, este trabalho desenvolveu conceitos importantes não só para o
emprego do CC, mas para o estudo das operações urbanas no meio acadêmico.
Diversas considerações sobre o ambiente operacional urbano foram levantadas,
características das cidades e capacidades necessárias foram elencadas. Nesse
sentido, conceitos importantes para compreender o ambiente urbano como um todo
estão presentes na pesquisa, visualizando as necessidades que se mostrarão à
Força Terrestre para operar nesse terreno.
Isso permite afirmar que a pesquisa dá os passos iniciais, já com algum
aprofundamento, para que se desenvolva, em um futuro próximo, um manual
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específico sobre as operações urbanas, como se vê na doutrina norte-americana.
Pesquisas futuras devem se aprofundar para atingir o objetivo de definir o ambiente
urbano por completo, e para regular as operações urbanas de um modo geral.
Sugerem-se também futuros estudos para desenvolver a doutrina do emprego
do CC nos demais escalões, particularmente nos níveis Brigada, Subunidade e
Pelotão, além do aperfeiçoamento da doutrina de defesa em localidade.
Por fim, com mais tempo e recursos será necessário, em estudos futuros,
colocar-se em prática a doutrina formulada por esta pesquisa. Somente o
treinamento, adestramento e posterior execução prática dos conceitos levantados
possibilitarão verificar se o emprego tático dará certo. A execução de exercícios de
simulação e no terreno possibilitará confirmar a aplicabilidade dos ensinamentos
formulados por meio deste trabalho, constantes do APÊNDICE C, verificando se
estão adequados e em que partes precisarão de ajustes. É recomendado, então,
que a doutrina desse trabalho seja colocada em prática, por meio de uma pesquisa
experimental que possa empregar, in loco, os conceitos apresentados, seja em
simulação, seja em exercícios militares. A experimentação padrão-ouro1 desta
pesquisa somente poderia acontecer por meio do emprego real em combate, após
sucessivas sessões de treinamento e adestramento, que possibilitaria testar os
conceitos aqui presentes em sua plenitude.
Apesar disso, ao estudar casos recentes e atuais de emprego, assim como a
doutrina de um país que vem empregando os CC em ambiente urbano, entende-se
que a falta de experimentação não diminui a importância da pesquisa. Ao contrário,
pode-se considerar que a pesquisa é uma compilação do que já foi testado
previamente, documentando o que já vem sendo empregado com eficiência.
De certa forma, é natural que, nos assuntos atinentes à Doutrina Militar, os
estudos ocorram após os eventos – não antes – assim como neste trabalho. Novas
experimentações e testes irão gerar não só a solidificação de estudos antigos, mas
novos ensinamentos. A doutrina precisará ser mais uma vez repensada, ratificando
ou retificando as idéias anteriores com novas pesquisas, completando o ciclo.

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA BORGES
Capitão de Cavalaria
1

É o teste considerado padrão e completo, realizado para avaliar a exatidão dos resultados de forma
a estabelecer o diagnóstico real sobre o objeto estudado.
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APÊNDICE A - ENTREVISTA EXPLORATÓRIA
(ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO)
Esta entrevista exploratória tem por objetivo subsidiar informações iniciais
para a dissertação de mestrado em Ciências Militares, do Cap Cav FERNANDO
OLIVEIRA DA SILVA BORGES, que buscará responder à seguinte questão:
“considerando a nova DMT e os conflitos recentes, em que aspectos a
doutrina de emprego tático dos carros de combate em ambiente operacional urbano,
compondo Forças-Tarefas Blindadas, precisa ser atualizada?”
A entrevista será do tipo exploratória, semi-estruturada e realizada por
videoconferência gravada, em data a ser marcada. A entrevista terá o único intuito
de fornecer subsídios para a dissertação de mestrado e, uma vez finalizada, será
disponibilizada para que o entrevistado tenha ciência de seu conteúdo e autorize sua
utilização.
Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para
esclarecimentos através dos seguintes contatos:
Fernando Oliveira da Silva Borges (Capitão de Cavalaria – AMAN 2009)
E-mail: borges.cavalaria@hotmail.com
Roteiro semi-estruturado de entrevista:
1-

Qual a experiência do senhor sobre o emprego de carros de combate

2-

O senhor acredita que o Exército Brasileiro deve estar preparado para

(CC)?
combater no interior de localidades? Por quê?
3-

O senhor conhece a doutrina brasileira de emprego de CC no interior de

localidades?
4-

O senhor considera a doutrina brasileira para emprego de CC no interior

de localidades: ultrapassada, inadequada, suficiente ou completa? Por quê?
5-

O senhor considera o emprego de CC no ambiente urbano: inviável,

possível ou indispensável? Por quê?
6-

O senhor realizou um curso no exterior sobre o emprego de frações de

cavalaria. Qual a visão daquele exército sobre o emprego de CC no interior da
localidade?
7-

O Exército em questão (do país em que realizou o curso) tem histórico de
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emprego de CC no interior de localidades? Caso positivo, como isso foi feito?
8-

Quais as vantagens do emprego de CC no combate urbano? E quais as

desvantagens?
9-

O senhor vê diferenças, no tocante ao emprego de CC no combate

urbano, em conflitos de alta intensidade e de baixa intensidade? Caso positivo, em
que tipo de conflito seria mais indicado? Por quê?
10- O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação sobre o assunto?
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO
Disponível em: <https://goo.gl/forms/eU7XDuWtXS5ms5vE3>
Combate urbano de blindados: adaptações na doutrina de emprego tático dos
carros de combate
SEÇÃO 1 de 4
Este questionário tem por objetivo subsidiar informações para a Dissertação
de Mestrado em Ciências Militares, como parte do programa de pós-graduação da
EsAO, do Cap Cav FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA BORGES.
A pesquisa buscará responder à seguinte questão:
"Considerando a nova Doutrina Militar Terrestre e os conflitos recentes, em
que aspectos a doutrina de emprego tático dos carros de combate em ambiente
operacional urbano, compondo Forças-Tarefas Blindadas, precisa ser atualizada?"
Este questionário possui um total de 25 perguntas, e levará menos de 10
minutos para ser preenchido. A participação dos militares responsáveis por
empregar taticamente os carros de combate, seja no corpo de tropa ou nas Escolas
e Centros de Instrução, é essencial para o resultado desta pesquisa.
Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para
esclarecimentos através do seguinte contato:
Fernando Oliveira da Silva BORGES (Capitão de Cavalaria – AMAN 2009)
E-mail: borges.cavalaria@hotmail.com
Endereço de email: _________________________________________________
SEÇÃO 2 de 4 – Perfil do Participante
Esta seção visa conhecer o perfil do participante da pesquisa e sua
experiência no emprego de carros de combate (CC).
1. Qual o seu posto ou graduação?
___________________________________________________________________
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2. Se desejar se identificar, escreva no espaço abaixo seu nome e turma de
formação.
___________________________________________________________________
3. Em que OM o senhor está servindo atualmente?
___________________________________________________________________
4. Qual sua função atual?
___________________________________________________________________
5. Qual sua experiência no emprego de CC?
(marque todas as alternativas que julgar verdadeiras)
( ) Aprendizado na Escola de Formação/Aperfeiçoamento
( ) Curso/estágio no Brasil
( ) Curso/estágio no exterior
( ) Servi em RCB/RCC
( ) Instrutor do assunto em Escola de Formação ou Centro de Instrução
( ) Estudo aprofundado no assunto
( ) Não possuo experiência no emprego de CC
( ) Outro (descreva no espaço abaixo)
___________________________________________________________________
6. Qual sua experiência empregando o CC em combate urbano?
(marque todas as alternativas que julgar verdadeiras)
( ) Aprendizado na Escola de Formação/Aperfeiçoamento
( ) Exercício durante Curso de Especialização ou Estágio no Brasil
( ) Exercício durante Curso de Especialização ou Estágio no exterior
( ) Exercício de Adestramento
( ) Estudo aprofundado no assunto
( ) Simulação
( ) Nunca empreguei CC no combate urbano, seja em exercício ou simulação
( ) Outro (descreva no espaço abaixo)
___________________________________________________________________
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SEÇÃO 3 de 4 - Opiniões gerais sobre o ambiente operacional urbano e o
emprego do CC
Esta seção visa conhecer a opinião geral do participante sobre o ambiente
operacional urbano e sobre o emprego do CC.
7. Selecione a frase que o senhor considera a mais correta:
(marque apenas uma alternativa)
(

) Preparar-se para o combate urbano é fundamental, já que, com certeza, os

próximos conflitos se darão no interior das localidades.
( ) Preparar-se para o combate urbano é necessário, pois, na maioria das vezes, os
conflitos ocorrerão no interior das localidades.
( ) Preparar-se para o combate urbano é apenas uma das capacidades desejadas,
visto que os conflitos poderão ocorrer em localidades ou não, com a mesma
preponderância.
(

) Preparar-se para o combate urbano tem pouca importância, pois os exércitos

dificilmente se envolvem em combate urbano.
(

) Preparar-se para o combate urbano é inútil, pois não se espera que ocorram

conflitos no interior das localidades.
O ambiente operacional pode ser estudado em suas dimensões humana, física
e informacional.
A dimensão humana diz respeito à influência do elemento humano envolvido
nos combates, seja direta ou indiretamente, e sua análise busca reduzir a perda de
vidas humanas e recursos correlatos. Além disso, envolve todos os aspectos do
conflito que influenciam a vida humana, tanto da população presente na localidade
como da própria tropa.
A dimensão física diz respeito ao aspecto “terreno” do conflito, e como
influencia as ações militares, já que o ambiente operacional urbano apresenta
características muito específicas que influem sobre o emprego da tropa e, mais
ainda, do carro de combate.
A dimensão informacional consiste em estudar "a influência da informação
sobre o comportamento do conjunto de atores que participam da dinâmica dos
conflitos: a mídia; os civis não combatentes, os grupos e organizações presentes em
áreas conflagradas; o público de massa – nacional e internacional – e os dirigentes e
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líderes em todos os níveis" (EB20-MF-10.102: Doutrina Militar Terrestre, 2014).
Maiores informações sobre o Ambiente Operacional podem ser encontradas
na

Seção

4.6

do

manual

Doutrina

Militar

Terrestre,

disponível

em:

<http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/93>
8. Quanto às dimensões do ambiente operacional urbano: (marque uma
resposta para cada dimensão)
Dificulta o emprego

Não influi sobre o

Facilita o emprego

do CC

emprego do CC

do CC

Dimensão humana

( )

( )

( )

Dimensão física

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Dimensão
Informacional

9. Considerando a dimensão humana do ambiente urbano, qual a relevância de
cada item abaixo durante o planejamento de uma operação empregando CC no
combate urbano? (Marque de 1 a 5, considerando 1 como pouco importante e 5
como muito importante)
1

2

3

4

5

Densidade populacional

( )

( )

( )

( )

( )

Letalidade

( )

( )

( )

( )

( )

Danos colaterais

( )

( )

( )

( )

( )

Aspecto psicológico

( )

( )

( )

( )

( )

10. Considerando a dimensão física do ambiente urbano, quando comparandoa com o terreno de áreas abertas, marque uma das opções abaixo:
(marque uma resposta para cada item)

Observação
campos de tiro

e

Dificultam o

Tem a mesma influência

Favorecem o

emprego do

sobre o emprego do CC,

emprego do

CC

quando em áreas abertas

CC

( )

( )

( )
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Cobertas e abrigos

( )

( )

( )

Obstáculos

( )

( )

( )

Acidentes capitais

( )

( )

( )

Vias de acesso

( )

( )

( )

11. Considerando a dimensão informacional do ambiente urbano, marque a
opção mais correta:
( ) O emprego de CC nas cidades faz crescer muito a necessidade de informações
e, consequentemente, cresce muito a importância da inteligência militar.
(

) O emprego de CC nas cidades faz crescer ligeiramente a necessidade de

informações e, consequentemente, cresce um pouco a importância da inteligência
militar.
( ) O emprego de CC nas cidades apresenta a mesma necessidade de informações
e, consequentemente, permanece inalterada a importância da inteligência militar.
(

) O emprego de CC nas cidades diminui a necessidade de informações e,

consequentemente, diminui a importância da inteligência militar.
(

) O emprego de CC nas cidades faz com que seja nula a necessidade de

informações e, consequentemente, não há importância de se empregar a
inteligência militar.
11a. Empregar o CC em uma localidade aumenta a importância da Inteligência
Militar, para realizar o levantamento e aquisição de alvos, conhecer o inimigo e
as características da localidade, entre outros aspectos. Em relação a essa
afirmativa: (marque apenas uma alternativa)
( ) Concordo totalmente
( ) Concordo parcialmente
( ) Não concordo, nem discordo
( ) Discordo parcialmente
( ) Discordo totalmente
12. Ainda considerando a dimensão informacional do ambiente urbano,
marque a opção mais correta: (marque apenas uma alternativa)
( ) A influência da opinião pública e a presença da mídia dificultam muito o emprego
do CC nas localidades.
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(

) A influência da opinião pública e a presença da mídia dificultam um pouco o

emprego do CC nas localidades.
(

) A influência da opinião pública e a presença da mídia não facilitam nem

dificultam o emprego do CC nas localidades.
(

) A influência da opinião pública e a presença da mídia facilitam um pouco o

emprego do CC nas localidades.
( ) A influência da opinião pública e a presença da mídia facilitam muito o emprego
do CC nas localidades.
13. Pelas características anteriores, pode-se entender que:
(marque apenas uma alternativa)
( ) O emprego do CC em combate urbano é mais difícil do que o emprego em áreas
abertas.
(

) O emprego do CC em combate urbano é semelhante ao emprego em áreas

abertas.
( ) O emprego do CC em combate urbano é mais fácil do que o emprego em áreas
abertas.
14. Ainda em relação ao emprego do CC no combate urbano:
(marque apenas uma alternativa)
( ) Apesar das dificuldades, é necessário empregar o CC no combate urbano.
( ) Devido às dificuldades, não é necessário empregar o CC no combate urbano.
(

) O emprego do CC no combate urbano se dará de maneira semelhante ao

emprego do CC em áreas abertas.
( ) Devido às facilidades, é necessário empregar o CC no combate urbano.
( ) Apesar das facilidades, não é necessário empregar o CC no combate urbano.
SEÇÃO 4 de 4 - Emprego tático do CC no combate urbano
Esta seção visa colher a visão do participante sobre algumas considerações
táticas que influem no emprego do CC no combate urbano.
A doutrina tática de emprego do CC no combate urbano, no nível Unidade,
está prevista no manual C17-20 - Forças Tarefas Blindadas (2006), em seu Cap 9,
Art

III

- Combate em

áreas

edificadas.

Se

<http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/103>

desejar,

acesse

pelo

link:
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15. O senhor conhece a doutrina do EB de emprego tático de CC no combate
urbano? (marque apenas uma alternativa)
Não

1

2

3

4

5

( )

( )

( )

( )

( )

conheço

Conheço
profundamente

16. Na sua opinião, como se encontra a doutrina de emprego do CC no
combate urbano atualmente? (marque apenas uma alternativa)
(

) Completa e totalmente atualizada, permitindo o emprego eficaz de CC no

combate urbano.
( ) Deixa de ser completa ou atualizada, porém é suficiente para o emprego eficaz
de CC no combate urbano.
(

) É parcialmente incompleta e/ou está desatualizada, necessitando de pequenas

modificações para possibilitar o emprego eficaz de CC no combate urbano.
(

) É parcialmente incompleta e/ou está desatualizada, necessitando de grandes

modificações para possibilitar o emprego eficaz de CC no combate urbano.
(

) Necessita de total reformulação para possibilitar o emprego eficaz de CC no

combate urbano.
( ) Não sei responder.
17. O manual C17-20 - FT Bld prevê que a progressão no interior da localidade
deve ser realizada de forma "sistemática, casa por casa, quarteirão por
quarteirão, através da área edificada". Quanto à forma de progressão no
interior da localidade, atualmente, pode-se dizer que:
(marque apenas uma alternativa)
( ) Apenas o investimento sistemático (casa por casa) pode ser realizado.
(

) Além do sistemático, pode ser realizado o investimento seletivo (manobra

direcionada diretamente para objetivos específicos bem definidos, sem necessidade
de realizar a varredura casa por casa).
( ) Apenas o investimento seletivo pode ser realizado.
( ) Não acho adequado empregar CC no combate urbano.
( ) Outra forma de investimento pode ser realizada (descreva no espaço abaixo).
___________________________________________________________________
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18. Quanto à determinação dos objetivos, a doutrina prevê que serão
designados objetivos na orla anterior e posterior da localidade e, caso
necessário, serão determinados objetivos no interior da localidade. Quanto a
essa afirmação: (marque apenas uma alternativa)
(

) Conquistar objetivos no interior da localidade é fundamental, pois conquistar a

localidade por completo define o rumo do combate.
(

) Conquistar objetivos no interior da localidade pode ser necessário, pois muitas

vezes é necessário conquistar a localidade.
(

) Conquistar objetivos no interior da localidade pode ser necessário apenas para

atender a necessidade de coordenação, limpeza e segurança.
(

) Conquistar objetivos no interior da localidade é secundário, podendo ser

substituído pelo uso de linhas de controle para coordenar o movimento.
(

) Não deverão ser conquistados objetivos no interior da localidade, para ganhar

velocidade ao ultrapassá-la.
( ) Deve-se procurar desbordar a localidade, sempre que possível.
19. Para realizar o assalto a um objetivo no interior da localidade, o senhor
julga que: (marque todas as alternativas que julgar verdadeiras)
(

) Os fuzileiros poderão seguir desembarcados, junto ao CC, na mesma via de

acesso, com diminuição da velocidade.
( ) Os fuzileiros poderão seguir embarcados, à retaguarda do CC, na mesma via de
acesso.
(

) Os fuzileiros poderão progredir por vias de acesso diferentes dos CC,

embarcados ou desembarcados.
(

) Os CC poderão ser empregados apenas na base de fogos, com os fuzileiros

progredindo à frente.
( ) Poderão não ser empregados os CC.
20. Quanto ao emprego dos fogos diretos no interior da localidade, marque a
alternativa que julgar mais apropriada: (marque apenas uma alternativa)
( ) Os fogos dos CC serão empregados de forma contínua, pois seu poder de fogo,
aliado à precisão, faz com que seja utilizado sem restrições, para destruição do
inimigo.
(

) Os fogos do CC serão utilizados com frequência, sempre que necessário ou
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solicitado pelos fuzileiros, para apoiar a progressão.
(

) Os fogos do CC serão utilizados em poucas situações, somente quando

solicitado pelos fuzileiros.
(

) O grande poder de fogo do CC é empregado somente em situações extremas,

pois podem causar danos colaterais.
( ) Os fogos do CC não serão utilizados, pois causam danos colaterais e o combate
aproximado dos fuzileiros é suficiente.
21. Além dos fogos diretos do CC, as ações poderão ser apoiadas por fogos
indiretos. Marque a alternativa que julgar mais apropriada:
(marque apenas uma alternativa)
(

) Os fogos indiretos poderão ser empregados sem restrições, pois são

fundamentais para destruição do inimigo.
(

) Os fogos indiretos poderão ser empregados sempre que solicitados por um

observador no terreno, para evitar fratricídio e danos colaterais.
(

) Os fogos indiretos poderão ser empregados somente em alvos específicos,

previamente planejados, com as restrições necessárias para evitar fratricídios e
danos colaterais.
(

) Os fogos indiretos serão utilizados com muita cautela, somente em situações

extremas, pois podem causar fratricídio e danos colaterais.
(

) Os fogos indiretos não poderão ser empregados, devido a possibilidade de

fratricídio e danos colaterais.
22. Comparando os fogos do canhão do CC com os fogos de morteiro e
artilharia, marque a opção que julgar mais correta:
(marque apenas uma alternativa)
(

) Os fogos diretos devem ser sempre preferidos, em detrimento dos fogos

indiretos, na área urbana.
(

) Os fogos diretos serão preferidos na maioria das vezes, em detrimento dos

fogos indiretos, que serão utilizados com extrema cautela.
(

) Poderão ser utilizados os fogos diretos ou indiretos, com igual prevalência,

conforme decisão do Cmt.
(

) Os fogos indiretos serão preferidos na maioria das vezes, em detrimento dos

fogos diretos, que serão utilizados com extrema cautela.
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(

) Os fogos indiretos devem ser sempre preferidos, em detrimento dos fogos

diretos, na área urbana.
23. O emprego de CC no ambiente urbano diminui a quantidade de baixas da
nossa tropa, por fornecerem proteção blindada, ao mesmo tempo em que
realizam fogos diretos para destruir posições inimigas fortemente defendidas.
Em relação a essa afirmativa: (marque apenas uma alternativa)
( ) Concordo totalmente
( ) Concordo parcialmente
( ) Não concordo, nem discordo
( ) Discordo parcialmente
( ) Discordo totalmente
24. O emprego dos fogos do CC no combate urbano, ao contrário do que se
possa imaginar, diminui a quantidade de baixas civis e danos colaterais,
devido à precisão de seus fogos e à variedade de tipos de munições. Em
relação a essa afirmativa: (marque apenas uma alternativa)
( ) Corcordo totalmente
( ) Corcordo parcialmente
( ) Não concordo, nem discordo
( ) Discordo parcialmente
( ) Discordo totalmente
25. O comando e controle (C²) das operações em ambiente urbano é dificultado
pelas características do ambiente, bem como pelas formações heterogêneas
empregadas, compostas por CC e fuzileiros. Ao mesmo tempo, a preocupação
com os danos colaterais e as consequências estratégicas e políticas das ações
dos subordinados fazem crescer a importância do C². Quanto ao comando e
controle em ambiente urbano: (marque apenas uma alternativa)
(

) As regras de engajamento devem ser genéricas, e a intenção do comandante

abrangente, para permitir o máximo de iniciativa para os subordinados, dando
liberdade para que sempre atuem sem precisar aguardar ordens.
(

) O emprego judicioso das regras de engajamento e o entendimento da intenção

do comandante permite adequada iniciativa do subordinado, dando liberdade para
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que os subordinados atuem sem aguardar ordens, quando necessário.
(

) As regras de engajamento devem ser rígidas, e as ordens completas e

minuciosas, ficando a iniciativa do subordinado restrita a casos de extrema
necessidade.
(

) As regras de engajamento devem ser rígidas, e as ordens completas e

minuciosas. Para as ações não planejadas, os subordinados devem aguardar
ordens.
(

) Os subordinados devem sempre aguardar ordens, diminuindo sua iniciativa, a

fim de mitigar ações que prejudiquem a manutenção da opinião pública favorável e
evitar transtornos políticos.
26. Se desejar, dê sua opinião ou faça outras considerações:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sua resposta foi registrada. Obrigado pela participação!
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APÊNDICE C – PROPOSTA DE NOTA DE COORDENAÇÃO DOUTRINÁRIA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO

PROPOSTA DE NOTA DE COORDENAÇÃO DOUTRINÁRIA (NCD) Nr XX/2018 – DECEx
A FT BLD NO ATAQUE EM LOCALIDADE DURANTE OPERAÇÕES URBANAS

1 FINALIDADE

1 FINALIDADE

1.1 Esta Proposta de Nota de 2 REFERÊNCIAS
Coordenação Doutrinária (NCD) tem 3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
por finalidade buscar fornecer ao
4 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE URBANO
comandante tático subsídios para
orientar o planejamento e a 5 FUNDAMENTOS DAS OPERAÇÕES
execução da manobra no interior de URBANAS
cidades, facilitando o emprego da 6 EMPREGO DO COMBINADO CC-FUZ NO
AMBIENTE URBANO
Unidade Blindada em ambiente
operacional urbano. Esta NCD 7 OPERAÇÕES OFENSIVAS E O AMBIENTE
URBANO
substitui conceitos presentes no
manual C 17-20 Forças-Tarefas 8 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO
ATAQUE À LOCALIDADE
Blindadas e no C 7-20 Batalhões de
Infantaria, que versam sobre o 9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
ataque em localidade e, em momento futuro, poderá ser incluída durante a revisão
dos referidos manuais. Além disso, o seu objetivo é indicar aos instrutores e
monitores os caminhos mais adequados para que possam planejar e conduzir as
instruções sobre as Operações Ofensivas em ambiente urbano.
2 REFERÊNCIAS
BRASIL. Exército. Estado Maior. C 7-20: Batalhões de Infantaria. 4. ed. Brasília, DF,
2007.
______. Exército. Estado Maior. C 17-20: Forças-Tarefas Blindadas. 3 ed. Brasília,
DF, 2002b.
______. Exército. Estado Maior. EB20-MC-10.211: Processo de Planejamento e a
Condução das Operações Terrestres. 1. ed. Brasília, DF, 2014a.
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______. Exército. Estado Maior. EB20-MF-10.102: Doutrina Militar Terrestre. 1. ed.
Brasília, DF, 2014c.
______. Exército. Estado Maior. EB70-MC-10.223: Operações. 5. ed. Brasília, DF,
2017.
3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
3.1 Uma operação em ambiente operacional urbano, ou Operação Urbana, consiste
em uma operação militar realizada no interior de uma cidade ou localidade, de maior
ou menor porte, considerando todas as ações a serem desencadeadas pela Força
Terrestre, em todas as dimensões do ambiente operacional em que se enquadra.
3.2 Por considerar as dimensões humana e informacional do ambiente urbano, as
operações em ambiente urbano apresentam um sentido mais abrangente, e não
devem ser tratadas simplesmente como “combate em área edificada”, visto que essa
expressão remete apenas à dimensão física do ambiente. Além das características
físicas, concernentes ao terreno no qual se desenrolam as Operações Urbanas,
muitos outros fatores influem diretamente sobre o emprego da Força Terrestre, e
devem ser considerados no planejamento e na execução das operações.
3.3 Com isso, as operações urbanas podem ser consideradas claro exemplo de
Operações de Amplo Espectro, pois na maioria das vezes haverá a necessidade de
conduzir-se, simultaneamente, ações que podem ser enquadradas nas diversas
faixas do Espectro dos Conflitos. Além disso, destaca-se nas Operações Urbanas a
importância de serem considerados os fatores que afetam os conflitos armados da
Era do Conhecimento, principalmente a Dimensão Humana, o Combate em Áreas
Humanizadas, a Importância das Informações, o Caráter Difuso das Ameaças e o
Ambiente Interagências. Soma-se a isso a natureza do terreno que, normalmente,
reduz a velocidade em que são conduzidas as operações.
3.4 Por esse motivo, as Operações Urbanas frequentemente apresentam elevado
nível de complexidade, gerando dificuldades ao emprego da tropa decorrentes das
características do ambiente urbano. Ao mesmo tempo, percebe-se nos conflitos
mais recentes clara prevalência de combates acontecendo nas cidades, com a
característica de serem capazes de definir o sucesso ou o fracasso das Operações
Terrestres.
3.5 Assim, obter a capacidade de operar em Ambiente Urbano mostra-se primordial
para que o Exército possa estar em condições de ser empregado conforme sua
missão constitucional. Para isso, a Força Terrestre precisa possuir as competências
e capacidades necessárias para o emprego nesse tipo de ambiente, considerando
cada um de seus fatores determinantes (Doutrina, Organização, Adestramento,
Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – DOAMEPI). A partir da aquisição
completa da capacidade de ser empregada em ambiente urbano, o emprego
adequado do Processo de Condução das Operações Terrestres (PCOT), aliado à
execução das táticas, técnicas e procedimentos adequados, levará a Força Terrestre
ao sucesso em uma Operação Urbana.
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3.6 Além das orientações constantes desta NCD, deve ser considerado o prescrito
nos manuais de nível mais elevados, conforme hierarquização doutrinária prevista
pelo Exército Brasileiro.
4 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE URBANO
4.1 As características do ambiente urbano devem ser estudadas e levadas em
consideração para planejar o emprego de forças em qualquer operação no interior
de uma área urbana, durante a execução do PCOT.
4.2 O ambiente urbano apresenta características próprias que, usualmente,
dificultam a tarefa do atacante, e podem levar a um equilíbrio de forças entre um
atacante forte e um defensor mais fraco. Essas dificuldades surgem não só da
dimensão física do ambiente urbano, mas também das dimensões humana e
informacional desse ambiente.
4.3 Dimensão humana
4.3.1 No estudo da dimensão humana, deve-se considerar que a preservação da
vida humana, nos conflitos da Era do Conhecimento, deve ser uma prioridade. Como
o ambiente urbano é um ambiente tipicamente humanizado, deve-se ter em mente a
influência da população sobre o emprego da FT Bld nesse ambiente.
4.3.2 Com isso, a população absoluta da localidade influi sobremaneira no modo de
empregar as frações, não só pelo poder de combate a ser empregado na localidade,
mas na forma de investimento que será utilizado para adentrar na área urbana.
Operar em uma localidade de cem mil habitantes e em uma cidade com mais de um
milhão de habitantes, por exemplo, é totalmente diferente, e as ações da tropa
devem ser executadas de maneira diversa. Deve-se considerar ainda a dificuldade
de ser evacuada de civis uma cidade de maior porte. Ao mesmo tempo, quanto
maior a população absoluta, em princípio, maior a importância estratégica e política
da conquista de uma cidade.
4.3.3 Tão importante quanto a população absoluta é a densidade populacional da
localidade. Localidades mais densas irão apresentar uma quantidade maior de civis
em cada zona de ação, o que influirá sobre o emprego do poder de combate. A
presença de civis é especialmente importante porque, em um ambiente restrito como
o urbano, a identificação do inimigo é dificultada, caracterizando a ameaça híbrida, o
que torna a situação favorável para o defensor. Uma mesma localidade pode ter
regiões com menores ou maiores densidades populacionais em seu interior.
4.3.4 Essas considerações sobre os civis crescem de importância ao se considerar a
letalidade causada pela FT Bld, devido ao seu grande poder de fogo e capacidade
de destruição, particularmente pelo emprego dos carros de combate. Caberá ao
comandante encontrar a melhor maneira de controlar a letalidade e reduzir os danos
colaterais que poderiam ser causados pelo emprego de blindados no interior da
localidade. A correta escolha dos meios, como serão empregados e a utilização de
regras de engajamento adequadas colaborarão para aplicação da letalidade no
momento e local adequados.
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4.3.5 Quanto aos danos colaterais, deve-se procurar não só a redução da perda de
vidas civis, mas também a manutenção da infraestrutura da localidade, de forma a
interferir o mínimo possível na vida da população. Deve-se considerar o efeito do
emprego dos blindados sobre a localidade, pelos fogos, por suas dimensões e pelo
seu peso, já que a destruição da área urbana deve ser diminuída.
4.3.6 Deve-se considerar ainda o aspecto psicológico causado pelas Operações
Urbanas, tanto para os civis como para as nossas próprias tropas. Operar em
ambiente urbano exigirá uma preparação psicológica adequada para que os
soldados sejam capazes de enfrentar o combate a curtas distâncias, com maior
número de vítimas, uma ameaça híbrida e de difícil localização, maior dificuldade
para evacuar os feridos, risco constante de fratricídio e a destruição de áreas
residenciais.
4.4 Dimensão física
4.4.1 Quanto à dimensão física do ambiente urbano, tradicionalmente é
considerada a que mais influi sobre o emprego das tropas. As cidades apresentam
um aspecto multidimensional que influi sobre o emprego tático e técnico das frações.
Nesse terreno, as ameaças podem surgir em largura, profundidade e altura, pela
distribuição de prédios e construções, o que dificulta a progressão do atacante e
facilita os trabalhos do defensor.
4.4.2 O ambiente urbano apresenta, pelas suas características de construção,
campos de observação e tiro reduzidos, interrompidos pela grande quantidade de
construções. Essa dificuldade de observação dificulta ainda localizar o inimigo, que
muitas vezes só revela sua posição quando a pequenas distâncias. Essa dificuldade
é ainda mais relevante com o emprego de blindados, já que a observação em seu
entorno imediato é limitada. Além disso, os CC ficam inabilitados de realizarem fogos
nos andares mais altos dos edifícios, pela sua angulação de tiro.
4.4.3 As cobertas e abrigos são abundantes, já que qualquer parede ou muro pode
servir de anteparo para os fogos e observação. O desenrolar do combate e a
execução dos fogos poderá provocar destroços, que aumentam ainda mais a
disponibilidade de cobertas e abrigos.
4.4.4 A presença de obstáculos é constante, impedindo o livre movimento das
tropas, particularmente a mobilidade das forças blindadas. Além da variedade de
obstáculos presentes na localidade, o movimento muitas vezes é restrito a ruas e
avenidas, o que facilita a disposição de obstáculos artificiais temporários pelo
inimigo. A grande quantidade de obstáculos presentes na localidade também facilita
o abundante emprego, por parte do defensor, de minas, armadilhas e demolições
preparadas.
4.4.5 As vias de acesso são restritas, muitas vezes balizadas pela disposição das
ruas e avenidas. Em alguns casos, as vias de acesso podem ser tão estreitas que
impedem a rotação da torre dos carros de combate, por exemplo. Essas vias de
acesso canalizarão o movimento da força atacante, prejudicarão o apoio mútuo e
reduzirão o espaço para manobra.
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4.4.6 Existirão ainda vias de acesso por dentro das casas, pátios e jardins, assim
como pelo alto das construções, telhados, andares dos prédios e pelo subterrâneo.
Como as cobertas e abrigos nessas vias são abundantes, isso propicia ao defensor
utilizar-se da progressão abrigada para atacar a pequenas distâncias, e até nos
flancos e retaguarda das forças amigas, inclusive nas áreas mais vulneráveis dos
blindados.
4.4.7 Com isso, o ambiente urbano oferece possibilidade de surpresa e de riscos
para o atacante, pela existência de armas da defesa em locais imprevisíveis e
difíceis de determinar, gerados pela grande disponibilidade de cobertas e abrigos
que se interpõem à linha de visada. Como o defensor normalmente dispõe de tempo
para preparar suas posições, irá ocupar a cidade de forma que possa observar e
atirar sem ser observado, e impedir a liberdade de manobra com a utilização de
obstáculos.
4.4.8 Essas dificuldades crescem de importância ao considerar que a dimensão
física é a que causa mais óbices à FT Bld, pois a configuração do terreno urbano,
em caso de emprego incorreto da FT, pode suprimir as características que lhe são
peculiares, principalmente a mobilidade, potência de fogo, proteção blindada e ação
de choque. Por terem sido projetados para o emprego em campo aberto, com
amplos campos de observação e tiro e combate à distância, o CC é naturalmente
prejudicado pelas características da cidade.
4.5 Dimensão informacional
4.5.1 A influência da dimensão informacional do ambiente urbano, no nível da FT
Bld, diz respeito às necessidades de informações e à influência da opinião pública.
4.5.2 Devido às demais características do ambiente urbano, tornam-se maiores as
necessidades de informação sobre esse ambiente. Conhecer as características da
localidade em que se vai operar, assim como a exata localização e valor do inimigo
e a situação da população presente é fundamental para poder optar pela melhor
maneira de conduzir a Operação Urbana.
4.5.3 A quantidade de informações necessárias e a dificuldade de acesso a essas
informações fazem crescer ainda mais a necessidade de se empregar a maior
diversidade de meios possível para adquirir as informações necessárias.
4.5.4 A influência da opinião pública cresce ao se operar em ambiente urbano, pois
as ações realizadas pela força empregada poderão ser acompanhadas pelo público
civil com mais frequência, principalmente pela presença de outros atores no campo
de batalha, como a mídia, ONG’s e outros agentes. É característica marcante do
ambiente urbano a presença da mídia acompanhando os combates, apoiando ou
rejeitando as ações e formando opiniões.
4.5.5 Conquistar uma opinião pública favorável, dentro e fora da localidade, nacional
e estrangeira, torna-se então de extrema importância, influindo inclusive na liberdade
de manobra para as forças na ponta da linha. Isso exige que a FT Bld saiba operar
principalmente para não tomar atitudes que possam tornar essa opinião pública
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contrária ao emprego da força. Existirá a necessidade, em todos os níveis, de se
respeitar as obrigações morais, legais e humanitárias no trato com a população civil
e mesmo com o inimigo. Cada combatente precisa ter a ciência de que está sendo
observado. As consequências do combate em vidas humanas e danos morais são
determinantes.
4.5.6 O apoio da população presente na cidade irá gerar maior capacidade para
aquisição de informações sobre o terreno e o inimigo. Irá ainda propiciar maior
utilização de recursos locais e favorecerá o aspecto psicológico das nossas tropas.
4.6 Outros efeitos sobre os aspectos táticos
4.6.1 Outros efeitos do ambiente urbano sobre as operações são:
a) dificuldades de controle e coordenação;
b) descentralização máxima, até os mais baixos escalões de comando;
c) dificuldade de comunicações, pela quantidade de obstáculos às ondas de rádio;
d) a disposição da localidade pode levar à concentração de tropas em pequenas
áreas, tornando-as vulneráveis a ataques inimigos;
e) predomínio do combate aproximado, estando os contendores separados, muitas
vezes, apenas por um muro ou parede;
f) dificuldade de apoio cerrado de artilharia e aéreo (por ser pequena a margem de
segurança, devido à proximidade do inimigo e às dificuldades de observação e de
comunicações, e pela presença de civis);
g) emprego frequente do tiro à queima-roupa, mesmo para canhões de tiro tenso;
h) reduzida eficiência de tiro indireto, pela presença de edificações na trajetória dos
tiros;
i) maiores necessidades de limpeza e de segurança em todas as direções, devido à
extrema compartimentação das áreas edificadas;
j) frequência das ações noturnas, devido à dificuldade de atravessar áreas à luz do
dia, e para manter o ritmo de combate;
k) lentidão das operações;
l) necessidade de controle de incêndio; e
m) aumento do risco de fratricídio, pela dificuldade de identificação entre amigos e
inimigos e pelo combate em diferentes direções, muitas vezes convergentes.
4.6.2 Deve-se ter em mente que as localidades não são todas iguais, e cada
localidade poderá apresentar características diferenciadas. Ao mesmo tempo,
diferentes características podem se apresentar em diferentes partes de uma mesma
cidade. Enquanto em alguns bairros os campos de observação e tiro são mais
amplos, em outros podem ser mais restritos, por exemplo. Caberá, caso a caso, um
estudo antecipado das características de cada localidade.
4.6.3 Caberá ao atacante saber contornar as dificuldades que se apresentam e tirar
proveito daquelas características que lhe podem ser favoráveis. Por exemplo, o
atacante poderá obter vantagem pela liberdade de manobra que tem para isolar a
localidade, impedindo os reforços e logística do inimigo, empregar a surpresa ao
escolher a hora, local e direção do ataque, utilizar a ampla disponibilidade de vias de
acesso em três dimensões e explorar a opinião pública a seu favor, entre outros. A
criatividade e iniciativa do comandante tático são importantes para contornar os
problemas militares que se apresentam no ambiente urbano.
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5 FUNDAMENTOS DAS OPERAÇÕES URBANAS
5.1.1 Informar e influenciar: Devem ser conduzidas ações para informar e
influenciar a população presente na localidade. Isso visa criar um ambiente de
informação colaborativa e aumentar a possibilidade de obtenção de recursos no
interior da localidade. Devem ser previstas ações para garantir uma opinião pública
favorável dentro e fora da localidade, garantindo a liberdade de manobra para os
escalões táticos. Cada soldado deve saber que está sendo observado em suas
ações.
5.1.2 Minimizar os danos colaterais: Os danos colaterais, em vidas humanas e
sobre a infraestrutura da localidade, devem ser evitados ao máximo. Conduzir
Operações Urbanas sem nenhum dano colateral é difícil, mas deve ser visível à
população que a intenção da força que está sendo empregada na localidade é
derrotar o inimigo sem prejudicar a vida cotidiana dos habitantes. Para isso, deve-se
evitar a abordagem de atrito, e devem ser preservadas as infraestruturas críticas.
Pode ser feito um esforço para evacuar a localidade e, na impossibilidade, para
separar os combatentes dos não combatentes. O estabelecimento de regras de
engajamento contribui para diminuir os danos colaterais. O emprego da força deve
ser seletivo, gradual, proporcional e de curta duração. As considerações civis
impactam na seleção de objetivos, movimento e localização das tropas, uso do
armamento e ações de proteção.
5.1.3 Controlar o essencial: Muitas vezes a cidade terá proporções que não tornam
possível ou desejável o controle sobre toda a área. As ações da força que está
sendo empregada devem ser direcionadas para os principais acidentes capitais no
interior da localidade. Isso permitirá o emprego da massa no ponto mais importante,
com economia de forças. O controle dos pontos principais da infraestrutura urbana
coloca o inimigo em desvantagem, impedindo sua utilização e possibilitando a
utilização pelas nossas forças.
5.1.4 Estabelecer o ritmo das operações: Deve-se estabelecer o ritmo das
operações conforme desejado pelas nossas forças, negando ao oponente que dite o
ritmo das ações. Em operações ofensivas, deve-se tomar as ações com o máximo
de velocidade possível, para controlar o essencial rapidamente, negando-o ao
inimigo. É preciso balancear a velocidade e a segurança. Deve-se utilizar da
surpresa, atingindo o inimigo quando não estiver preparado. A velocidade e a
surpresa farão com que o inimigo não tenha condições de preparar corretamente
suas posições defensivas, tornando as características da localidade em favor do
atacante.
5.1.5 Priorizar a dimensão humana: Deve-se considerar a dimensão humana em
todas as ações. Durante a execução de operações urbanas, a atitude da população
presente em relação às nossas tropas deve ser entendida. Deve-se buscar diminuir
o impacto da operação sobre os civis, principalmente na preservação de vidas
humanas. Deve-se buscar diminuir o número de baixas civis e da tropas amigas.
Além disso, deve-se considerar a dimensão humana referente às nossas tropas, e
entender como os soldados reagem sob a pressão de combater em um ambiente
urbano. Operar em ambiente urbano exigirá uma preparação psicológica adequada
para que os soldados sejam capazes de enfrentar o combate a curtas distâncias,
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maior número de vítimas, uma ameaça híbrida e de difícil localização, dificuldade
para evacuar os feridos e a destruição do ambiente urbano.
5.1.6 Pensar na transição: Desde o início das operações, deve-se considerar que a
cidade deverá voltar ao controle das autoridades civis no final dos combates, nas
melhores condições possíveis. Os serviços essenciais devem ser mantidos ou
restaurados, caso estejam ineficientes. Quanto menores os danos colaterais
causados, principalmente nas infraestruturas críticas, mais fácil será conduzir a
transição. No primeiro momento possível, devem ser iniciadas ações para reparar a
cidade, reconduzindo a vida cotidiana à situação de normalidade.
6 EMPREGO DO COMBINADO CC-FUZ EM AMBIENTE URBANO
6.1 Apesar de as características do ambiente urbano dificultarem, à primeira vista, o
emprego dos blindados, em particular do carro de combate, o entendimento que se
deve ter é o oposto: somente as características fornecidas pelo combinado CC-Fuz
é capaz de suplantar as dificuldades que se impõem em todas as dimensões do
ambiente urbano.
6.2 A capacidade de sobrevivência fornecida pela proteção blindada, maior ainda
nos carros de combate, é fundamental para realizar as Operações Urbanas com o
mínimo de baixas entre as tropas amigas. Aumentar a capacidade de sobrevivência
da tropa empregada é fundamental nas operações da Era do Conhecimento. Por
exemplo, na escolha entre se empregar o CC ou o fuzileiro à frente, em ambiente
urbano, o comandante tático deve considerar como se poderá preservar o material
sem deixar de privilegiar a redução das perdas em vidas humanas.
6.3 Para balizar esse entendimento, deve-se entender que o fuzileiro empregado
sem a presença do blindado estará mais vulnerável aos ataques inimigos que, nesse
ambiente, podem vir de qualquer direção. Ao mesmo tempo, dificilmente o inimigo
concentrará quantidade maior de armas AC do que a quantidade de metralhadoras
ou artilharia e morteiros, que causam pesadas baixas ao combatente a pé, mas não
aos carros de combate. Cabe destacar ainda que em várias situações os CC se
mostram capazes de suportar fogos, mesmo de armamento AC, minas e explosivos,
pela sua proteção blindada superior.
6.4 Além disso, essa capacidade de sobrevivência contribui para melhorar o aspecto
psicológico do combatente, que se sente mais seguro para atuar livremente. Ao
mesmo tempo, deve-se considerar o impacto psicológico que a ação de choque
propiciada pelo CC causará ao inimigo.
6.5 Empregar o combinado CC-Fuz também contribui para reduzir o risco de
fratricídio, pois a proteção blindada possibilitará ao combatente aproximar-se do
inimigo, dispondo de mais tempo para identificar e avaliar o alvo. Além disso, as
formas características dos blindados costumam ser de fácil identificação, e a
qualidade de seus instrumentos ópticos pode reduzir o risco de fratricídio.
6.6 A potência de fogo fornecida pelo canhão do carro de combate é fundamental
para destruição das posições inimigas fortemente defendidas no interior da área
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urbana. Ao mesmo tempo, o emprego dos fogos precisos do CC pode reduzir os
danos colaterais, pois permite atingir o alvo com um poder de fogo adequado com
menor risco de causar outros danos. Em uma posição fortemente defendida inimiga,
por exemplo, os fogos do canhão do CC podem causar menores danos colaterais do
que o uso de fogos indiretos ou até de metralhadoras.
6.7 A mobilidade característica do combinado CC-Fuz, contribui significativamente
para a manutenção da velocidade e do ritmo de combate no interior do ambiente
urbano, propiciando utilizar-se da surpresa e impedindo o inimigo de preparar
corretamente a sua defesa.
6.8 Por isso, empregar não só o fuzileiro, mas o CC no combate urbano mostra-se
de grande valor para conquistar os objetivos no interior da localidade mais
rapidamente, com o menor número de baixas, e derrotar o inimigo. Empregar grande
poder de combate em direção ao objetivo capital é primordial para o sucesso das
operações ofensivas. Em poucos casos pode-se pensar em empregar forças no
interior da localidade sem o uso apropriado do CC. O comandante tático não deve
se perguntar “se deve empregar o CC” no ambiente urbano, mas sim “onde e como
empregá-lo” da melhor maneira.
6.9 No entanto, o CC não pode ser empregado isoladamente, pois as características
do ambiente urbano lhe trazem desvantagens que poderiam ser determinantes para
o insucesso. Em qualquer Operação Urbana deve ser privilegiado o emprego do
combinado CC-Fuz, pois essa constituição permite integrar as capacidades de cada
uma dessas naturezas de tropa, possibilitando amplificar as suas potencialidades e
diminuir as vulnerabilidades.
6.10 Os carros auxiliam a progressão da infantaria por fornecerem proteção blindada
e potência de fogo, pela destruição ou neutralização dos carros inimigos, das armas
automáticas, das forças de contra-ataque, dos obstáculos contra pessoal e pela
conquista dos objetivos. A infantaria auxilia os carros pela proteção aproximada,
pelo combate corpo-a-corpo, pela localização e destruição de armas anticarro
inimigas, das minas, dos obstáculos e pela procura e balizamento dos itinerários de
progressão para os carros, pela limpeza no interior dos edifícios e pela ocupação do
terreno.
6.11 Dessa forma, as SU normalmente serão organizadas em FT para operar em
ambiente urbano. Devido à descentralização das ações, também pode surgir a
necessidade de operar empregando FT no nível pelotão. Para isso, deve-se
considerar passar Seções de Carros de Combate a comando dos Pel Fuz, e GC de
Fuz a comando dos Pel CC, quando for o caso. Salienta-se que a menor fração a
ser passada é a Seç CC, possibilitando sempre o apoio mútuo que deve ocorrer
entre dois CC. Essa disposição pode favorecer o comando e controle nos escalões
mais elementares da tropa e o apoio mútuo, formando o combinado CC-Fuz. Devese considerar ainda que não se pode abrir mão do princípio da massa no emprego
de blindados.
6.12 São também missões dos Fuz Bld na formação do combinado em ambiente
urbano, entre outras:
a) localização de alvos para o engajamento dos CC;
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b) neutralização e destruição de armas anticarro do inimigo;
c) assalto e redução de posições e limpeza dos edifícios, sob a proteção dos
fogos dos carros de combate;
d) proteção dos carros de combate contra as medidas individuais anticarro; e
e) realização da segurança e da defesa de área, uma vez limpa.
6.13 São também missões dos CC na formação do combinado em ambiente urbano,
entre outras:
a) neutralização das posições fortemente defendidas para permitir aos fuzileiros
cerrarem sobre o inimigo e destruí-lo;
b) destruição de pontos fortes do inimigo pelo fogo;
c) destruição das barricadas e obstáculos encontrados nas ruas;
d) abertura de passagem nas edificações, facilitando aos fuzileiros vasculharem
seu interior, quando as passagens estiverem bloqueadas por entulhos,
obstáculos ou fogo inimigo e permitindo seu acesso (preferencialmente pelo
segundo andar); e
e) tomada sob seus fogos de qualquer outro alvo indicado pelos fuzileiros.
7 OPERAÇÕES OFENSIVAS E O AMBIENTE URBANO
7.1 Para realizar operações ofensivas em ambiente urbano, devem ser consideradas
todas as prescrições constantes dos manuais em vigor para realizar um ataque em
ambiente comum, somadas (ou substituídas, no que couber), pelas prescrições
desta NCD.
7.2 Em presença de uma área urbana defendida, o atacante pode:
a) desbordá-la e isolá-la;
b) cercar a localidade, ou parte da mesma;
c) conquistá-la mediante ataque em ambiente urbano; ou
d) torná-la insustentável, pelo bombardeio ou pelo incêndio.
7.3 Nos dias atuais não é aconselhável tornar uma localidade insustentável pelo
bombardeio ou pelo incêndio, devido à influência das dimensões humana e
informacional do ambiente. Essa técnica somente será utilizada como último
recurso, em situações extremas. As considerações civis, a influência da mídia e a
manutenção da opinião pública devem ser cuidadosamente pesadas para realizar
uma ação de tornar a cidade insustentável pelo bombardeio ou pelo incêndio.
7.4 DESBORDAMENTO E ISOLAMENTO
7.4.1 Quando for desnecessário capturá-la, o atacante poderá desbordar uma
localidade fortemente defendida, para conquistar objetivos além da localidade. Isso
poderá acontecer principalmente em cidades de menor valor estratégico.
7.4.2 Quando realizar o desbordamento, poderá ser destacada uma força para isolar
ou vigiar a localidade, impedindo as nossas tropas de serem atacadas pela
retaguarda.
7.4.3 Após a conquista dos objetivos além da localidade, poderão ser destacadas
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forças para conquistá-la, se for necessário. Serão então tomadas medidas
semelhantes ao ataque em ambiente urbano.
7.5 CERCO
7.5.1 O cerco difere do isolamento pelo grau de controle exercido sobre os
movimentos de entrada e saída da área. Enquanto o isolamento busca impedir que
nossas tropas sejam surpreendidas por inimigos saindo do interior da área
construída, o cerco caracteriza-se pelo controle total do perímetro da localidade.
7.5.2 Com o cerco, o atacante procurará subjugar o oponente no interior da área
urbana principalmente impedindo a chegada de suprimentos e recursos. Dessa
forma, o inimigo poderá ser derrotado ou obrigado a render-se sem a necessidade
de empregar tropas no interior da área. A depender da reação do inimigo, o cerco
poderá evoluir para um ataque em ambiente urbano.
7.5.3 O cerco pode ser realizado principalmente pela ocupação de posições de
bloqueio, ou posições defensivas no entorno da localidade para controlar
completamente o fluxo de pessoas, viaturas e material que entram e saem da
localidade. Todas as vias de acesso que incidem sobre a localidade deverão ser
bloqueadas. Para que o cerco seja eficaz, deve-se controlar também a chegada de
suprimentos e reforços por meio aéreo e marítimo.
7.5.4 Quando não houver meios suficientes para bloquear todas as vias de acesso,
poderá ser utilizado o grau de resistência “retardar” ou “vigiar”. Poderá ser
empregada a observação de possíveis vias de acesso de infiltração/exfiltração, quer
por meio da ocupação de P Obs, emprego de patrulhas ou uma combinação de
ambos.
7.5.5 Pode-se, ainda, cercar parte da localidade, como um bairro ou uma região no
interior da localidade. Essa tática poderá ser empregada quando o inimigo dispuser
partes consideráveis de sua força concentradas em um local delimitado da área
urbana, ou quando for uma região com valor tático e não houver a necessidade da
conquista de terreno em seu interior. Essa ação apresenta ainda a vantagem de
empregar menor poder de combate do que cercar a localidade como um todo,
particularmente em cidades de maior porte.
7.5.6 Para cercar parte da localidade, a FT Bld ocupará posições, já dentro da
localidade, para controlar e/ou bloquear a entrada e saída de meios e indivíduos de
uma região específica. O objetivo desse cerco será isolar as forças inimigas no
interior da área em que se encontra, obrigando-as a lutar em mais de uma direção,
impedindo sua liberdade de movimento e interrompendo o fluxo logístico.
7.5.7 Ao perceber a realização do cerco, seja na localidade como um todo ou em
parte dela, o inimigo poderá abandonar sua posição estática e atacar para impedir
que seja completamente cercado. As vantagens desse ataque inimigo para nossas
forças são que o oponente sairá de suas posições abrigadas e da situação de
homizio em meio à população, expondo-se aos nossos fogos. As nossas forças
deverão estar em condições de empregar técnicas defensivas para repelir e destruir
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o inimigo na posição.
7.5.8 O correto emprego da engenharia para realizar trabalhos de contramobilidade,
impedindo o inimigo de deixar a área, e de proteção às tropas que realizam o cerco
pode contribuir significativamente para o sucesso da operação de cerco.
7.6 ATAQUE EM AMBIENTE URBANO
7.7 A conquista de uma localidade mediante ataque ocorrerá na maioria das vezes,
devido ao valor político, estratégico, tático e moral de uma localidade,
particularmente das cidades de maior porte. Como as cidades usualmente
consistirão no Centro de Gravidade da força oponente, será necessário despender
tempo e recursos para conquistá-la. A conquista da localidade poderá evoluir ou não
para uma limpeza da localidade por completo, a depender dos interesses das
nossas forças sobre a cidade.
7.8 Além do valor político, estratégico e moral de se conquistar a localidade, razões
que podem conduzir à necessidade tática de conquistar a localidade são:
a) as vias de transporte geralmente canalizam o movimento para as localidades.
Sua conquista facilita o controle dessas vias. Algumas vezes, somente a
conquista da localidade permitirá a utilização integral das estradas que para ela
convergem. A necessidade de conquista é maior quanto maior for a importância
da localidade como nó rodoferroviário;
b) as localidades concentram meios de comunicação, recursos, instalações de
saúde e outras construções que facilitam a logística e controle das operações;
c) eliminação da ameaça potencial aos flancos e retaguarda da tropa atacante,
representada pela existência de uma localidade desbordada ou mesmo cercada;
d) liberação, o mais cedo possível, das forças de contenção que fazem face à
localidade, com o objetivo de empregá-las em outras missões;
e) captura de objetivo tático importante no interior da localidade ou por ela
dominado, como, por exemplo, uma passagem num curso de água ou um
aeródromo;
f) proporcionar proteção e conforto às tropas, particularmente em condições
adversas propiciadas pelo ambiente no entorno (montanha, selva, etc.) e pelas
condições meteorológicas;
g) por questões morais, de prestígio perante a opinião pública e de estímulo ao
espírito combativo da tropa, caso a localidade conquistada seja um importante
centro de valor histórico, político, econômico ou militar; e
h) pelo impacto psicológico que a sua conquista pode causar ao inimigo,
minando sua vontade de combater.
8 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ATAQUE EM AMBIENTE URBANO
8.1 No ataque em ambiente urbano, e como decorrência das dimensões desse
ambiente, a FT Bld pode ser empregada para isolar e investir sobre a localidade
como um todo, quando de menores proporções, ou para fazer parte das forças que
realizam uma dessas ações, integrando a manobra de escalões superiores.
8.2 Para desempenho dessas missões a FT Bld pode receber o reforço ou o apoio
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de elementos de cavalaria mecanizada, Aviação do Exército, engenharia,
inteligência, artilharia de campanha e antiaérea e outras frações de apoio ao
combate ou logístico. Empregar todos os elementos de combate integrados sob o
comando da FT Bld permite aumentar consideravelmente o poder de combate da
FT, ao mesmo tempo em que favorece o comando e controle de todas as ações que
acontecem na zona de ação. Devido à descentralização das ações no interior das
cidades, elementos dessas variadas naturezas poderão ser reunidos para formar FT
SU ou mesmo pelotões.
8.3 Um ataque em ambiente urbano pode ser dividido, para fim de planejamento e
regulação de sua execução, em quatro fases, que poderão ocorrer sequencialmente
ou simultaneamente:
a) Obtenção de informações;
b) Isolamento da localidade;
c) Investimento; e
d) Consolidação.
8.4 OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES
8.4.1 A primeira fase a ser realizada para conquistar uma localidade deve ser a
obtenção de informações sobre a situação em seu interior e adjacências. A busca
pelas informações deve ser contínua, desde o recebimento da missão,
intensificando-se quando as ações de isolamento à localidade têm início. A dinâmica
das Operações Urbanas dificulta a obtenção de informações, e por isso o máximo de
informes devem ser obtidos antes de iniciar a progressão no interior da localidade. A
busca por informações é ininterrupta, e não termina quando se iniciam as demais
fases, persistindo até que todas as forças sejam retiradas da localidade.
8.4.2 O trabalho de levantamento de informações para operar em um ambiente
urbano é diferenciado, devido às dificuldades em se obter informações sobre o
inimigo e terreno. Por esse motivo, grande atenção deve ser dada para a obtenção
de informações sobre o terreno, o inimigo e a população presente antes de adentrar
propriamente à localidade. Possuir informações corretas e suficientes pode ser
determinante para atingir os objetivos da Operação Urbana, particularmente pelas
dificuldades impostas pelo terreno ao emprego dos blindados.
8.4.3 Além dos dados levantados pelas fontes de inteligência, devem ser exploradas
todas as fontes de dados que puderem ser utilizadas pela própria FT Bld para
proporcionar conhecimento sobre o inimigo e o terreno. Outras fontes de dados que
podem ser utilizadas para a obtenção das informações necessárias são:
a) reconhecimentos, podendo ser realizados por elementos subordinados ou
não, conforme os fatores de decisão;
b) prisioneiros de guerra e desertores;
c) material e documentos capturados;
d) habitantes que vivem ou tenham vivido na região;
e) refugiados;
f) interceptação de comunicações;
g) cartas, fotografias aéreas e fotos de satélites;
h) reconhecimentos terrestres e aéreos;
i) jornais, revistas e guias turísticos;
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j) planta baixa e guia de ruas da localidade; e
k) relatórios e base de dados do escalão superior.
8.4.4 Deve-se conhecer a fundo as possibilidades e a forma de atuação inimiga,
particularmente sobre como empregam as armas AC, sua quantidade, e como
utilizam explosivos e minas, para sofrer o mínimo de baixas de carros de combate e
VBTP. Deve-se saber também o efeito que as armas AC do inimigo podem causar
sobre os nossos blindados, tanto para o CC como para a VBTP. É preciso conhecer
os locais de concentração inimiga, e possíveis locais de homizio, e a forma como se
movimentam pela localidade. A falta de conhecimento dessas informações sobre o
inimigo pode facilitar o ataque aos blindados pela retaguarda ou parte superior, sua
partes mais vulneráveis.
8.4.5 Além disso, a correta obtenção dos dados de inteligência propiciará um
emprego judicioso dos fogos diretos e indiretos, de forma a diminuir os danos
colaterais. A obtenção de informações sobre a constituição das construções da
localidade, seu material e disposição influirá sobre o emprego do armamento,
particularmente sobre a forma de emprego do canhão do CC e o tipo de munição a
ser utilizada. Informações sobre a configuração da localidade e sobre os locais de
concentração da população auxiliarão para determinar onde e quando realizar os
fogos indiretos.
8.4.6 As considerações civis também devem ser corretamente estudadas antes de
adentrar à localidade. A característica híbrida da ameaça, em que o inimigo pode
estar entremeado à população civil, influi diretamente sobre o emprego da tropa.
Deve-se considerar como o defensor faz uso da população civil no interior da
localidade.
8.4.7 As considerações civis impactam ainda sobre a seleção de objetivos, o
movimento e a localização das nossas tropas, o uso do armamento e as ações de
proteção que deverão ser realizadas. Nesse mesmo sentido, deve se conhecer
como se dará a presença da mídia e a influência da opinião pública nas operações,
pois implicarão diretamente sobre a forma de emprego da tropa.
8.4.8 Os dados levantados sobre a situação no interior da localidade influirão
diretamente sobre a constituição dos meios da FT Bld. Conforme as características
da cidade, elencar-se-á a melhor forma de se empregar o combinado CC-Fuz, e em
que parte da frente empregar os blindados.
8.4.9 Para realizar o isolamento ou cerco, os dados para se aproximar da localidade
são semelhantes aos dados buscados em uma operação realizada em áreas
abertas.
8.4.10 Para o investimento na localidade, deverão ser levantados todos os dados
possíveis sobre as características daquela cidade específica e sobre o inimigo em
seu interior, entre outros. Poderão ainda ser buscados os seguintes dados:
a) as vias terrestres ou aquáticas e vias de acesso que conduzem ao interior
da localidade;
b) os setores de maior concentração da população;
c) pontos característicos e edifícios mais altos;
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d) redes de esgotos, metrôs, adegas e outras passagens subterrâneas;
e) instalações de rádio e televisão;
f) serviços de utilidade pública, edifícios públicos e construção de valor
histórico;
g) áreas abertas (praças, parques,estádios etc);
h) áreas industriais, comerciais, residenciais etc;
i) terminais rodoviários, ferroviários, aeroportos e portos; e
j) outros dados julgados de interesse.
8.5 ISOLAMENTO
8.5.1 A segunda fase se destina ao isolamento da localidade, pela posse dos
acidentes capitais que dominam o acesso à mesma. O isolamento compreende o
bloqueio das vias terrestres e aquáticas de entrada e saída da área considerada, e
tem por finalidade impedir a chegada de reforços e suprimentos para os elementos
isolados, bem como impedir o retraimento do inimigo para fora da localidade. O
atacante ocupa posições fora da área edificada, de onde possa fornecer apoio de
fogo à entrada dessa área e à progressão através dela.
8.5.2 A FT Bld deve isolar a localidade como um todo ou, se estiver integrando força
maior, em sua Z Aç. O isolamento é realizado conquistando regiões que permitam
destruir as forças inimigas que tentem entrar ou sair na localidade e apoiar a força
de investimento.
8.5.3 A conquista dos objetivos de isolamento é feita nos mesmos moldes que um
ataque em áreas abertas. Os objetivos deverão ser marcados sobre as regiões que
barrem as vias terrestres que conduzem ao interior da localidade. O ataque principal
buscará incidir sobre acidentes capitais que bloqueiam a maior possibilidade de
reforço do inimigo.
8.5.4 Poderão também ser conquistados objetivos sobre acidentes capitais que
permitam apoiar a abordagem da área urbana e o prosseguimento no interior em
melhores condições, quer por oferecerem condições topotáticas favoráveis, quer por
estarem ocupados por frações inimigas que possam atuar sobre as forças do
investimento.
8.5.5 A necessidade de atuar em diferentes direções, principalmente quando a FT
Bld receber a missão de isolar a área urbana como um todo, ocupando um
dispositivo circular em torno da localidade, ensejará cuidados para coordenação das
ações e para evitar o fratricídio.
8.5.6 O Cmt da tropa que planeja essa fase da operação deve prever um dispositivo,
nos objetivos de isolamento, que permita a segurança em todas as direções, de
modo que possa cumprir eficientemente a sua missão.
8.6 INVESTIMENTO
8.6.1 O investimento sobre a localidade é a fase principal da realização do ataque
em ambiente urbano, em que ficarão evidentes todas as características da Operação
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Urbana. O efeito final do investimento será a conquista da localidade, no campo
militar.
8.6.2 O investimento sobre a localidade divide-se em três subfases:
a) Conquista da orla anterior da localidade;
b) Progressão no interior da localidade; e
c) Conquista dos objetivos.
8.6.3 Conquista da orla anterior da localidade
8.6.3.1 Essa subfase consiste na progressão das forças do escalão de ataque em
direção à área urbana, e na conquista de objetivos na orla anterior da localidade. A
necessidade de conquista de objetivos na orla anterior se justifica pela marcante
mudança de ritmo da operação, e por imposições de segurança, para permitir
aproximação do grosso das forças empregadas.
8.6.3.2 Esses objetivos poderão ser os primeiros prédios ou construções que, por
sua posição, dominam as vias de acesso pelas quais o atacante se aproxima da
localidade. A conquista dessa região possibilitará à Unidade cerrar seus meios para
a localidade sem a interferência da observação terrestre, dos fogos diretos e de
ataques surpresas vindos do defensor no interior da localidade. Permitirá também
reorganizar as frações para iniciar o combate urbano propriamente dito.
8.6.3.3 A conquista desses objetivos processa-se de maneira semelhante ao ataque
a uma posição organizada em qualquer terreno, já que a força atacante partirá de
uma região de campo aberto em direção às primeiras construções.
8.6.3.4 Nessa situação, o ataque principal será direcionado para regiões que melhor
retiram a observação terrestre e os fogos diretos do inimigo sobre as Via A para a
abordagem da localidade, função do grau de mascaramento e dominância oferecido
pelo terreno e edificações; e para regiões que abrem prosseguimento para o interior
da localidade em melhores condições, em virtude, principalmente, da favorabilidade
relativa das Via A de prosseguimento.
8.6.3.5 A fim de neutralizar as vantagens do defensor quanto à observação, campos
de tiros e abrigos, a progressão para a orla da cidade se fará sob a proteção de
fogos intensos de metralhadoras, morteiros, carros de combate, artilharia e fogos
aéreos, se disponíveis. Empregam-se fumígenos com frequência, seja para cegar
posições de observação, seja para encobrir movimentos em terrenos descobertos.
8.6.3.6 A partir da conquista dos primeiros prédios, a área ocupada deverá ser
expandida, para possibilitar a ocupação de uma área de apoio na orla anterior da
localidade. As cobertas e abrigos oferecidos por esses prédios conquistados na
periferia da cidade - área de apoio - permitem ao atacante descentralizar o controle
e deslocar para frente as armas de apoio e reservas e reajustar o dispositivo.
8.6.3.7 Após a conquista da área de apoio, na orla, o escalão de ataque deve ser
reorganizado, de sorte a permitir o reajustamento do dispositivo das pequenas
unidades, particularmente no nível pelotão, visando a constituir as equipes CC-Fuz.
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A FT Bld deslocará as armas de apoio e a reserva para a orla da localidade e
realizará o reajustamento dos planos feitos para o investimento.
8.6.3.8 Não há, quanto à execução, separação nítida nem demora prolongada entre
a conquista da orla anterior da localidade e a progressão no interior da localidade.
Uma vez conquistada a área de apoio e cerrados os meios à frente, tem início a
progressão no interior da localidade, como natural prosseguimento da fase anterior.
A demora na área de apoio deve ser reduzida ao estritamente necessário a essa
reorganização. Em alguns casos, conforme os fatores da decisão, particularmente a
resistência inimiga, a próxima fase poderá ser iniciada enquanto está sendo
finalizada a conquista dos objetivos na orla anterior da localidade.
8.6.4 Progressão no interior da localidade
8.6.4.1 A progressão na localidade consiste no deslocamento do poder de combate
em direção aos objetivos, por dentro do ambiente urbano.
8.6.4.2 As características da localidade, com ampla gama de obstáculos, reduzidos
campos de observação e tiro e a preponderância do combate a curtas distâncias
fazem com que exista a necessidade de dividir a progressão no interior da localidade
e a conquista de objetivos em subfases distintas. Entretanto, não deve haver parada
entre a execução dessas duas subfases, para não expor nossas tropas de forma
estática no interior da localidade.
8.6.4.3 Pelas características tridimensionais da localidade, a movimentação poderá
acontecer não só pelas ruas, mas também pelo alto dos prédios e por passagens
subterrâneas. Os movimentos pela cidade deverão ser realizados o mais
rapidamente possível, sem abrir mão da segurança. Condições de visibilidade ruins
e o emprego de fumígenos podem facilitar a movimentação, dificultando o inimigo de
observar o avanço e realizar fogos com precisão.
8.6.4.4 Nessa subfase, as ações se descentralizam para os comandos subalternos,
até o escalão pelotão e, muitas vezes, grupo de combate. Adquire particular
importância a coordenação dos elementos empenhados, sendo necessário designarse limites perfeitamente definidos e direções balizadas por pontos inconfundíveis,
para evitar o fratricídio. A escolha de uma linha de ação que privilegie a simplicidade
também pode contribuir para a redução do risco de fratricídio.
8.6.4.5 Nessa subfase, poderão ser empregados dois tipos de investimento no
interior da localidade, o investimento sistemático e o investimento seletivo.
8.6.4.6 O investimento sistemático consiste na progressão sistemática, casa por
casa, quarteirão por quarteirão, através da área urbana. Nesse tipo de investimento
o avanço da fração para o próximo compartimento (quarteirão) é realizado somente
após a limpeza e eliminação das resistências inimigas no compartimento anterior.
Todos os prédios são completamente vasculhados, para que a progressão seja
realizada sem focos de resistência inimiga à retaguarda. Esse investimento tem a
vantagem de evitar a presença de elementos inimigos à retaguarda das nossas
tropas.
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8.6.4.7 Para realizar o investimento sistemático, a progressão é lenta e coberta pelo
fogo. Normalmente os fuzileiros irão progredir a pé, realizando a limpeza dos prédios
na Z Aç. Poderão ser utilizadas para progressão vias de acesso pelos quintais e
quarteirões, através dos prédios, por brechas abertas nas paredes, pelos telhados
ou por passagens subterrâneas. As ruas transversais, mesmo que não tenham sido
designadas como linhas de controle, apresentam às pequenas frações uma ocasião
de reajustamento do dispositivo, antes de prosseguir para a conquista do quarteirão
seguinte.
8.6.4.8 No investimento seletivo a progressão é realizada diretamente para a
tomada rápida de objetivos específicos no interior da localidade. Nesse tipo de
investimento, a limpeza dos compartimentos não é completamente realizada,
podendo ser ultrapassadas ou desbordadas resistências inimigas na Z Aç,
priorizando aumentar a velocidade à frente. Os fuzileiros, nesse tipo de investimento,
poderão progredir embarcados ou desembarcados, conforme a resistência inimiga
esperada e a organização da defesa AC inimiga. Apresenta a desvantagem de
permitir a presença de inimigos à retaguarda das nossas tropas.
8.6.4.9 Para evitar a surpresa inimiga em posições inesperadas, no investimento
seletivo deve-se dar atenção à defesa em todas às direções, ao alto dos prédios e
subterrâneos, mesmo durante a progressão. Deve-se aproveitar ao máximo a
proteção blindada e as cobertas e abrigos para progredir. Além disso, após a
chegada à região de objetivos, deve-se adotar uma postura de defesa circular.
8.6.4.10 No investimento seletivo, forças podem ser destacadas em 2º escalão para
realizar a limpeza dos prédios nas adjacências das vias de acesso utilizadas para
progressão. Pode-se ainda realizar um misto entre o investimento seletivo e
sistemático, em que as forças em 1º escalão irão progredir realizando a limpeza
apenas das construções que influem sobre as vias de acesso direcionadas aos
objetivos. Nesse caso, deve-se considerar que ainda pode haver tentativa inimiga de
acesso aos prédios que já foram liberados à retaguarda.
8.6.4.11 Durante a realização de um investimento seletivo, deve-se ter cuidado ao
avançar as instalações logísticas e de apoio, para evitar que focos de resistência
não eliminados venham a constituir ameaça ou envolver as linhas de comunicações,
suprimento, evacuação e demais elementos de apoio.
8.6.4.12 Apesar da desvantagem do investimento seletivo em relação ao
sistemático, em relação à presença de possíveis elementos inimigos à retaguarda, o
seletivo pode ser preferível na maioria dos casos, pois apresenta as seguintes
vantagens:
a) possibilita o emprego das características dos blindados, aumentando a
ação de choque das ações;
b) diminui os danos colaterais, pois não é necessário tomar cada
construção da cidade, reduzindo o número de disparos e o emprego da
força;
c) é menos prejudicial à população civil da localidade, que não terá suas
residências invadidas;
d) permite aumentar a velocidade de progressão e estabelecer o ritmo da
operação, já que a progressão será mais rápida;
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e) diminui a possibilidade das armas AC de engajarem com sucesso o carro
de combate, devido ao aumento da velocidade, e porque os blindados
permanecerão parados em posições estáticas por menos tempo;
f) é direcionado a pontos-chave da defesa inimiga, causando maior impacto
tático e estratégico; e
g) permite controlar o essencial em menor tempo de operação e empregar
a massa no ponto decisivo das ações.
8.6.4.13 Seja empregando o investimento seletivo ou sistemático, deve-se priorizar
ações para manter o ritmo de combate. Como as características do combate urbano
reduzem o ritmo de combate, e por isso facilitam as ações do defensor, aumentar a
velocidade das ações é primordial para atuar com surpresa e ação de choque,
impossibilitando o inimigo de reorganizar seu dispositivo defensivo.
8.6.4.14 Quanto à forma de manobra, geralmente a FT Bld executará uma
penetração ou um desbordamento no interior da área urbana. A penetração, seguida
de um avanço rápido e profundo, favorece a surpresa e é direcionada diretamente
ao ponto decisivo, sendo por isso a forma de manobra característica do investimento
seletivo. A penetração permite ainda dividir as forças inimigas na localidade e atacála por partes. O desbordamento poderá ser utilizado para isolar o inimigo no interior
da localidade ou para retirá-lo de suas posições. Em alguns casos, particularmente
realizando o investimento sistemático, poderá realizar um ataque frontal.
8.6.4.15 Em qualquer tipo de investimento, poderão ser empregadas FT fortes em
CC, fortes em fuzileiros ou equilibradas, conforme os fatores de decisão. Além das
capacidades do inimigo, devem ser levadas em consideração as condições das vias
de acesso pelas quais transitarão as SU. O emprego do CC nas vias de acesso mais
amplas pode diminuir a dificuldade dos carros em relação ao espaço para a
manobra, apoio mútuo, observação e campos de tiro. Além disso, deve-se
considerar os danos colaterais que o emprego do CC poderá gerar nas vias de
acesso mais estreitas. Por outro lado, a presença de muitos obstáculos, restringindo
o movimento e a observação, exigirá maior emprego de fuzileiros.
Preferencialmente, quando o terreno permitir, serão organizadas FT SU compostas
por CC e Fuz em todas as vias de acesso utilizadas.
8.6.4.16 A direção de ataque no interior da área construída poderá ser balizada por
ruas de disposição longitudinal, nas áreas mais densas, ou por edifícios destacados,
nas áreas menos densas, que permitam visualização desses edifícios à distância. O
balizamento das direções de ataque deve ser cuidadosamente planejado
principalmente quando as ruas não apresentarem regularidade geométrica, para
evitar falhas de orientação e fratricídio. O ataque principal será direcionado aos
objetivos mais importantes, conforme o estudo de situação.
8.6.4.17 O poder de combate a ser empregado pela FT Bld no ataque em ambiente
urbano dependerá da frente atribuída à FT, e do valor do inimigo na zona de ação.
Em localidades fortemente defendidas, ou quando se dispõe de poucas informações
sobre o inimigo, as Z Aç da FT Bld serão mais estreitas, podendo variar de um a
quatro quarteirões. Quando a resistência for reconhecidamente fraca, as frentes
poderão ser mais amplas.
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8.6.4.18 A largura da Z Aç a ser atribuída para cada FT SU em 1º escalão
dependerá do valor do inimigo e da resistência esperada, da dimensão dos
quarteirões e da densidade de construções, entre outros aspectos. Normalmente
uma SU poderá receber uma zona de ação com a largura de dois quarteirões, e um
pelotão recebe a frente de um quarteirão. Quando houver a necessidade de manter
objetivos no decorrer do ataque, deve-se aumentar o poder de combate das SU,
para que possam empregar frações nessa ação, conforme o tamanho do objetivo e a
importância do mesmo.
8.6.4.19 Quando houver tropas de engenharia em reforço ou apoio à FT Bld,
poderão ser empregadas para as ações de mobilidade, particularmente para
remoção de obstáculos, destroços e outras barreiras nas ruas que balizam as
principais vias de acesso, limpeza de campos de minas e de armadilhas e execução
de demolições. Poderão ainda realizar trabalhos de reconhecimentos especializados
e de abertura de brechas. A engenharia deverá deslocar-se o mais à frente possível,
para possibilitar o apoio ao deslocamento dos elementos em primeiro escalão.
8.6.5 Seleção e conquista de objetivos
8.6.5.1 Essa subfase consiste na conquista dos objetivos no interior da localidade.
Tomar objetivos localizados dentro da localidade será fundamental para se exercer o
domínio sobre a mesma.
8.6.5.2 Quando a FT Bld participar de uma Operação Urbana enquadrada na
manobra de escalões superiores, poderá receber um ou mais objetivos definidos no
interior da localidade. Conforme o tamanho do objetivo e suas características, esse
objetivo poderá ser repassado por completo a uma SU ou dividido em duas ou mais
SU. Além disso, nesse caso a FT Bld receberá uma Z Aç no interior da cidade,
podendo elencar outros objetivos para as demais SU, dentro da Z Aç, quando julgar
de interesse, conforme o Estudo de Situação.
8.6.5.3 Quando, entretanto, a localidade estiver contida por inteiro dentro da Z Aç da
FT Bld, a localidade poderá constituir o objetivo de uma das subunidades, enquanto
outros elementos a desbordam ou isolam, no caso das pequenas localidades. Caso
seja, necessário empregar mais de uma Subunidade para a conquista da localidade,
a FT poderá marcar objetivos para uma ou mais SU em seu interior.
8.6.5.4 Os objetivos poderão consistir em forças inimigas, blindadas ou não, ou de
acidentes capitais que consistam em pontos decisivos para a conquista da
localidade, ou que tenham valor significativo para a condução das operações.
Exemplos de acidentes capitais que podem ser elencados como objetivos são:
a) pontos dominantes, terrenos elevados, construções e estruturas de maior
porte, que propiciem bons campos de observação e tiro ou que favoreçam
domínio sobre toda ou parte da localidade;
b) regiões que dominem uma ou mais vias de acesso;
c) principais vias de transporte;
d) pontes e passagem sobre rios;
e) portos e aeroportos;
f) instalações de serviços essenciais que irão proporcionar o controle
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populacional, segurança da tropa e utilização dos recursos locais (estações
de estrada de ferro, usinas de energia elétrica, estações de captação e
tratamento de água, etc);
f) instalações de utilidade pública, da administração pública e militares;
g) pontos de passagem obrigatório, como interseções e pontes;
h) complexos industriais; e
i) centros de comunicação, postos telefônicos, radiofônicos ou outras
estações de comunicação; e
j) outras edificações ou regiões de importância para o cumprimento da
missão da Unidade, particularmente as que facilitem o emprego dos carros
de combate.
8.6.5.5 Objetivos no interior da localidade poderão também ser elencados para
atender às necessidades de coordenação, limpeza e segurança, quando for o caso.
8.6.5.5.1 A marcação de objetivos de coordenação diz respeito às regiões que
imponham mudança de dispositivo, direção e ritmo da operação, bem como às
necessidades do comandante em sincronizar as posições das peças de manobra
com as possibilidades e necessidade do apoio de fogo (segurança do escalão de
ataque), reservas e apoio logístico. Os objetivos exclusivamente de coordenação
podem ser substituídos por linhas de controle (redução do tempo de parada e do
adensamento de tropa).
8.6.5.5.2 Objetivos de limpeza serão demarcados em regiões que necessitem ser
conquistadas para garantir a progressão da tropa sem a existência de
remanescentes em sua retaguarda, principalmente nas adjacências das principais
vias de acesso utilizadas. Nesse caso, pode ser necessário manter uma fração para
manter o objetivo, enquanto necessário.
8.6.5.5.3 A marcação de objetivos de segurança será realizada sobre regiões na
localidade que, em virtude de seu comandamento e situação face à progressão do
escalão de ataque, exerça marcante ameaça sobre as tropas que progridam por Via
A adjacentes. Sua conquista, portanto, proporciona a segurança necessária ao
avanço de outras peças de manobra. A manutenção desse objetivo deverá ser
realizada enquanto cumprir a função de apoiar o avanço das demais frações.
8.6.5.6 Para a escolha dos objetivos, deverão ser considerados ainda os efeitos que
as Operações Militares na região do objetivo irão causar sobre a localidade. Além
dos efeitos táticos, devem ser considerados os efeitos políticos, comerciais,
econômicos, morais, humanos e informacionais, entre outros.
8.6.5.7 Como os objetivos no interior da localidade possuem características
diferenciadas, em relação aos objetivos a serem conquistados em áreas abertas,
principalmente pelo combate a curtas distâncias, ações singulares são necessárias
para tomá-los. Essas ações serão realizadas pelas SU subordinadas ou por
pelotões, conforme o tamanho do objetivo, principalmente quando o objetivo for
fortemente defendido. Com isso, a conquista do objetivo é realizada por meio das
seguintes ações: reconhecer o objetivo, aproximar-se, isolá-lo, estabelecer um ponto
de apoio, assaltar e limpar o objetivo, consolidar e reorganizar.
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8.6.5.7.1 O reconhecimento do objetivo consiste nas ações para verificar ou
confirmar a presença e a situação inimiga na posição, assim como das condições do
terreno e das áreas construídas que permitam a aproximação e a tomada do
objetivo. Esse reconhecimento deverá ser iniciado o quanto antes, ainda na fase de
obtenção de informações, e utilizará todos os meios disponíveis, conforme item
8.4.3.
8.6.5.7.2 A aproximação consiste na progressão pelo interior da localidade,
conforme já mencionado no item 8.6.4. É interessante que a aproximação final da
região de objetivos aconteça por locais que sejam pontos cegos para o inimigo, pela
disposição das construções da localidade. Quando isso não acontecer, a utilização
de fumígenos pode facilitar a aproximação.
8.6.5.7.3 O isolamento do objetivo acontecerá para impedir o acesso de reforços
inimigos na região de objetivo, assim como a saída de forças inimigas do local.
Poderá ser isolada a construção que baliza o objetivo, o quarteirão como um todo ou
mesmo a localidade, quando de pequenas proporções. A área deve ser isolada pela
presença física de tropas que barrem as vias de acesso que incidem sobre o
objetivo, por meio de fogos diretos e indiretos.
8.6.5.7.4 O estabelecimento de uma área de apoio nas proximidades do objetivo
permitirá auxiliar o elemento de manobra que realizará o assalto com fogos
aproximados, emprego de fumígenos e outras ações logísticas necessárias, como o
estabelecimento de um posto de refúgio de feridos ou lidar com os civis presentes
no local do objetivo.

FIGURA 2 – Isolamento e estabelecimento de uma área de apoio na região do Obj.
8.6.5.7.5 O assalto e limpeza do objetivo será realizado por meio do combate e
conquista do objetivo propriamente dito. Deve ser determinado, no planejamento
inicial, o tamanho da área em que será realizada a limpeza. Pode ser necessário
abrir uma brecha entre obstáculos e construções para permitir a entrada da força de
assalto no interior do objetivo.

257
8.6.5.7.6 As ações de consolidar e reorganizar são similares a realizadas em
qualquer tipo de objetivo, preparando-se para defendê-lo e reorganizando os
elementos para prosseguir nas operações. A possibilidade de presença inimiga nos
flancos e retaguarda de nossas forças exigirá que as ações de consolidação sejam
realizadas rapidamente, podendo ser necessário estabelecer a segurança em todas
as direções.
8.6.6 Coordenação e controle
8.6.6.1 A coordenação e o controle em ambiente urbano são dificultados devido à
dinâmica das operações, à descentralização da execução e às características da
localidade, que atrapalham a visada e bloqueiam os sinais de comunicações.
8.6.6.2 A dinâmica das operações faz com que atitudes rápidas sejam requeridas
dos elementos em 1º escalão, que muitas vezes terão que agir sem aguardar ordens
dos comandos superiores. Ao mesmo tempo, as Operações Urbanas exigem a
descentralização das ações, em que cada elemento de combate irá executar uma
série de ações independentes no contexto da manobra. Por esse motivo, cresce de
importância o correto entendimento, pelos escalões subordinados, da intenção do
comandante, em todos os níveis, e das regras de engajamento.
8.6.6.3 O correto entendimento da intenção do comandante possibilitará aos
elementos subordinados agirem com o máximo de iniciativa, tomando atitudes que
irão contribuir para o desenvolvimento da manobra.
8.6.6.4 As regras de engajamento serão empregadas para balizar as atitudes de
cada elemento ou fração, em todos os níveis, que saberão a atitude a ser tomada
em cada problema militar que se apresentar.
8.6.6.5 Estando cada elemento ciente da intenção do comandante e das regras de
engajamento, os esquemas de manobra poderão ser simplificados, facilitando as
ações dos elementos subordinados. As medidas de coordenação e controle mais
empregadas no esquema de manobra, além dos objetivos e da direção de ataque,
serão os limites e as linhas de controle.
8.6.6.6 A marcação correta dos limites entre as SU, sobre aspectos nítidos do
terreno, possibilitará a coordenação entre cada SU com o elemento em seu flanco,
facilitará o apoio mútuo e impedirá o fratricídio. A demarcação de limites também irá
facilitar o entendimento, por parte das SU, de quais são as áreas que lhes caberá
para fazer o vasculhamento, quando for o caso. Caberá às SU demarcarem limites
para seus Pel.
8.6.6.7 Nas zonas densamente construídas, os limites passarão, normalmente, por
um dos lados da rua, ficando a área da rua incluída na zona de ação de um único
elemento. Nas demais zonas da área urbana, os limites passarão por dentro dos
quarteirões, pelos quintais, pátios e jardins, de sorte que ambos os lados da rua
devem ficar incluídos na zona de um mesmo elemento.
8.6.6.8 As linhas de controle servirão para auxiliar na sincronização das ações,
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controlando o movimento das frações pela área urbana. As linhas de controle
poderão ser demarcadas sobre eixos transversais ao movimento, como ruas,
avenidas ou cursos d’água. As linhas de controle poderão ser medidas restritivas do
movimento ou não, conforme o estudo de situação. No investimento seletivo,
geralmente as linhas de controle não terão caráter restritivo, enquanto no
investimento sistemático poderão ter a necessidade de serem ultrapassadas
somente mediante ordem, garantindo a limpeza dos compartimentos entre cada
linha de controle.
8.6.6.9 Quanto às comunicações, deve também ser descentralizado o contato direto
até os menores escalões. Os carros de combate devem ter condições de comunicarse diretamente com os fuzileiros que os acompanham nas proximidades, estejam
estes a pé ou embarcados. Outros meios além do rádio, como a sinais e gestos ou a
própria voz, podem ser utilizados. O contato permanente e cerrado entre essas duas
frações irá melhorar a coordenação das ações na frente de batalha, possibilitando
aumentar a iniciativa dos elementos subordinados e, com isso, o ritmo de combate.
8.6.6.10 Deve-se ter atenção aos óbices criados pela estrutura urbana sobre as
comunicações, que dificultam a transmissão de ordens dos superiores e a
transmissão de informes pelos subordinados, prejudicando a consciência situacional.
8.6.6.11 Para reduzir esse problema, o aumento da iniciativa dos subordinados
reduzirá o fluxo de mensagens, o que facilita as transmissões. Os postos-rádio e
postos de comando devem sempre procurar locais adequados que facilitem o
estabelecimento dos enlaces. O emprego de estações repetidoras em locais
adequados pode facilitar a transmissão de mensagens. Além disso, a infraestrutura
disponível na localidade pode ser utilizada, como estações rádio e centros de
comunicação.
8.6.6.12 Para melhorar a coordenação e controle, particularmente pela aquisição de
consciência situacional pelos comandantes em todos os níveis, deve haver o largo
emprego de equipamentos de gerenciamento do campo de batalha e a transmissão
de imagens e vídeos dos escalões subordinados para os superiores.
8.6.6.13 Além disso, para facilitar a coordenação e a transmissão de localizações
nas mensagens, plantas atualizadas ou fotos aéreas da cidade podem ser utilizadas
para preparar um sistema de coordenadas com base na localidade, conforme a
Figura 3. Esse sistema também pode ser utilizado para facilitar a coordenação e
pedido de fogos.
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Figura 3 – Exemplo de sistema de coordenadas na cidade.
8.6.7 Emprego da reserva
8.6.7.1 O valor da reserva da FT será função da zona de ação atribuída à FT Bld (se
integrante de um comando maior), da expressão da área urbana (se agindo
isoladamente), da resistência que o inimigo possa oferecer e dos meios disponíveis.
Em alguns casos, uma reserva fraca ou compatível pode permitir o maior emprego
de poder de combate à frente, facilitando a progressão e limpeza do terreno.
8.6.7.2 Devido à dinâmica das operações, o tempo para a reserva aproximar-se das
ações principais deve ser mais curto. As restrições do combate no interior das
cidades e as dificuldades de movimento, observação e comunicações, fazem com
que haja a necessidade de se manter as reservas o mais à frente possível, podendo
estar imediatamente à retaguarda dos elementos em 1º escalão a até quatro
quarteirões de distância. A grande disponibilidade de cobertas e abrigos permite
esse posicionamento sem que a reserva esteja sujeita aos fogos diretos do inimigo.
8.6.7.3 O deslocamento da reserva mais à frente contribui para a segurança dos
elementos em 1º escalão. Além disso, as reservas poderão receber missão de,
durante os delocamentos, realizar a segurança dos flancos ou da retaguarda e
ocupar os prédios já conquistados para impedir sua retomada pelo inimigo. Deve-se
tomar cuidados para que a reserva não se engaje prematuramente nessas ações, de

260
forma que não tenha liberdade de manobra para intervir no combate, quando
necessário.
8.6.7.4 As missões básicas da reserva são:
a) repelir contra-ataques;
b) limpeza de resistências desbordadas;
c) atuar sobre o flanco de posições inimigas que detenham o movimento;
d) corrigir erros de direção;
e) reforçar e substituir peças de manobra em 1º escalão;
f) aumentar a impulsão do ataque ou explorar o êxito;
g) manter o terreno conquistado; e
h) proporcionar segurança dos flancos e da retaguarda.
8.6.7.5 Devido à continuidade das ações em ambiente urbano em períodos diurnos e
noturnos, e a alta exigência física e psicológica dessas operações, é aconselhável
organizar um sistema de rodízio entre os elementos em 1º escalão e a reserva,
particularmente quando as Operações Urbanas se tornarem prolongadas.
8.6.7.6 Deve-se considerar também a manutenção de reservas no nível subunidade,
em melhores condições de rapidamente interferir nas ações realizadas no 1º
escalão.
8.6.7.7 A reserva da Brigada também poderá deslocar-se à retaguarda do escalão
de ataque, podendo receber parte das missões de realizar a segurança dos flancos
e retaguarda ou de ocupar os prédios já conquistados, liberando a reserva da FT Bld
para atuar mais à frente.
8.6.8 Fogos
8.6.8.1 O emprego dos fogos em ambiente operacional urbano requer cuidados
especiais principalmente devido aos danos colaterais que podem causar sobre a
população, sobre a área construída e sob nossas tropas (fratricídio).
8.6.8.2 Além dos fogos do armamento de pequeno calibre, orgânicos dos elementos
de manobra, os principais fogos de que dispõe a FT Bld são os fogos dos CC, os
fogos de morteiro pesado e os fogos da artilharia em apoio.
8.6.8.3 Os fogos do CC possuem a característica de apresentarem adequada
potência de fogo direto com elevada precisão, o que pode reduzir os danos
colaterais, quando em comparação com os fogos indiretos. Entretanto, sempre que
possível os CC não serão empregados como base de fogos, pois essa situação não
possibilita o emprego de todas as suas características a pleno.
8.6.8.4 Integrando o escalão de ataque ou a base de fogos, o CC deverá realizar
fogos sobre as posições inimigas que barrem a progressão. Os alvos para o CC
serão adquiridos pela própria fração de carros de combate ou por fuzileiros a pé, que
indicarão o local de presença inimiga. Deve-se ter atenção à munição escolhida, ao
local do alvo e a posição do armamento (devido ao sopro do canhão), para evitar os
danos colaterais e o fratricídio. Além disso, os optrônicos dos CC poderão ser
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empregados em benefício das forças amigas, para indicar posições inimigas ou de
civis.
8.6.8.5 Os fogos indiretos, fornecidos pelo Pel Mrt P ou pela artilharia que apóia, têm
a desvantagem de serem menos precisos, podendo causar maiores danos
colaterais. Entretanto, isso não quer dizer que não serão utilizados, pois são
importante elemento de apoio de fogo para reduzir posições inimigas fortemente
defendidas.
8.6.8.6 A possibilidade de emprego dos fogos indiretos é aumentada quando a
cidade ou parte da mesma foi evacuada, e principalmente em áreas abertas, como
parques, pátios e grandes avenidas. O tipo das munições empregadas e o volume
de fogo também deve ser considerado. Os fogos indiretos podem ser empregados
ainda para obscurecimento do campo de batalha, impedindo a observação inimiga e
facilitando a progressão das nossas tropas, e em apoio ao isolamento da localidade.
8.6.8.7 As construções da área urbana podem consistir em obstáculos à trajetória
dos tiros de artilharia. Os morteiros, por sua maior angulação de tiro, sofrem menor
influência da presença de construções. Em compensação, os meios de fogo indireto
podem alcançar posições inimigas nas partes altas dos edifícios, que não podem ser
batidos pelos CC.
8.6.8.8 Deve-se tomar cuidado ainda com o fratricídio durante o emprego dos fogos
indiretos, devido à proximidade entre as forças amigas e inimigas. Em algumas
situações, pode ser necessário um recuo das forças amigas para realização dos
fogos com sucesso. Nessa situação, deve-se tomar cuidado para não ceder terreno,
particularmente os edifícios que já foram evacuados, ao inimigo.
8.6.8.9 Para se diminuir os danos colaterais e o fratricídio, a centralização dos meios
de artilharia pode ser desejada, permanecendo o Pel Mrt P como meio de apoio de
fogo da FT Bld.
8.6.8.10 As armas da artilharia antiaérea poderão ser empregadas realizando fogos
diretos nos prédios em que os CC não puderem fazer fogos, pois suas
características possibilitam angulações de tiro mais altas e adequada precisão.
Deve-se empregar a alta cadência de tiro desse armamento com cautela. Essa ação
somente poderá ser realizada quando não houver prejuízo à sua missão principal de
defesa antiaérea.
8.6.8.11 O estabelecimento de regras de engajamento adequadas, podendo ser
mais ou menos restritivas, conforme cada situação, irá balizar a execução dos fogos.
Seguir as regras de engajamento estipuladas possibilitará o emprego correto dos
fogos na situação mais adequada, causando o mínimo de danos colaterais.
8.7 CONSOLIDAÇÃO
8.7.1 A consolidação é a última fase do ataque em ambiente urbano, e diz respeito
às ações que, após conquistados os principais acidentes capitais, serão realizadas
para ultimar a conquista da cidade. Nessa fase, serão realizadas ações para

262
neutralizar o inimigo remanescente no interior da área urbana, reorganizar, passar a
um dispositivo defensivo e prosseguir nas operações além da localidade. Além
disso, poderão ser iniciadas as ações para restauração da cidade e preparação para
a transição.
8.7.2 As ações para neutralizar o inimigo serão realizadas por meio de uma limpeza
nas instalações que consistem em foco de resistência. Um trabalho adequado de
inteligência e levantamento de informações diminui a necessidade de realizar a
limpeza na cidade como um todo, propiciando realizar ações pontuais apenas nos
pontos de concentração inimiga. Além disso, como a cidade, nessa etapa, já estará
tomada, o inimigo pode ser obrigado a se expor para tentar retomar os pontos
capitais sob controle das nossas tropas.
8.7.3 Em algumas situações poderá ser realizada a limpeza da localidade como um
todo, casa-a-casa, cômodo-a-cômodo, porém deve-se avaliar os danos colaterais e
principalmente a influência sobre a opinião pública para realizar essa ação.
8.7.4 Concomitantemente à limpeza da área, serão realizadas ações para
reorganizar a FT Bld. Para isso, terão grande importância a realização de ações
logísticas e de comando e controle, permitindo retomar as condições para prosseguir
nas operações. Entre as ações a serem realizadas para a reorganização estão:
a) redistribuição de suprimentos, munição e equipamentos;
b) reorganização da composição dos meios das FT SU para as próximas
operações;
c) redistribuição e recompletamento de pessoal e material;
d) tratamento e evacuação de feridos (incluindo civis);
e) posicionamento das instalações logísticas; e
f) readaptação das comunicações e reposicionamento das instalações de
comando e controle.
8.7.5 Quando, após as Operações Urbanas, houver a intenção de prosseguir em
operações além da localidade, ou de defendê-la de investidas e de contra-ataques
inimigos, será necessário tomar objetivos na orla posterior da localidade. Esses
objetivos serão estabelecidos nas regiões, nos quarteirões mais avançados, que
possibilitem melhores condições de prosseguimento após o ataque, caracterizados
pela proximidade e dominância dos objetivos sobre as vias de acesso balizadas
pelos eixos de prosseguimento das ações.
8.7.6 A conquista de objetivos na orla posterior possibilitará exercer o domínio sobre
as vias de acesso que adentram à localidade por sua parte mais distante. Como a
localidade apresenta boas características defensivas, esse local é excelente para
tomar um dispositivo de segurança, de forma dominar essas vias de acesso.
Dominar as vias de acesso, antes de prosseguir nas operações, é importante para
modificar o ritmo das operações, que passarão da localidade para o campo aberto,
reajustar o dispositivo, reconhecer a presença do inimigo além da localidade, impedir
a aproximação e contra-ataques inimigos vindo de fora da localidade, cerrar os
meios à frente, particularmente de apoio de fogo, e para defender as posições
conquistadas no interior da localidade.
8.7.7 Também durante a consolidação, iniciar-se-ão as ações para restauração da
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localidade, principalmente da sua infraestrutura crítica, de modo a angariar o apoio
da população. A engenharia e as frações de apoio, como a logística e a saúde,
poderão ser empregadas não só em apoio às nossas tropas, mas em atividades
para apoiar a população presente na localidade.
8.7.8 Durante todo o decorrer das Operações Urbanas, deve-se ter atenção aos
danos colaterais para, além de evitar as baixas civis, manter a infraestrutura crítica
funcionando, facilitando a restauração da localidade. Deve ser perceptível à
população que as nossas tropas estarão no localidade visando combater apenas o
inimigo armado, interferindo o mínimo possível na vida cotidiana dos habitantes.
Deverão ser realizadas ações para informar e influenciar a população.
8.7.9 O início da restauração da cidade exigirá uma mudança brusca das atitudes da
força empregada e do ritmo das operações. Essa parte exigirá o máximo de
adaptação dos militares para que consigam operar em faixas diferentes do Espectro
do Conflito, até que a situação na cidade retorne à situação de normalidade.
8.7.10 A última fase de qualquer Operação Urbana será a transição, em que serão
tomadas as medidas para que o controle da cidade, pacificada, seja devolvido às
autoridades responsáveis nas melhores condições possíveis.
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1 Devido às dificuldades apresentadas para se realizar Operações Urbanas, e à
dificuldade em se integrar e coordenar frações de natureza diferentes, a obtenção da
capacidade de formar o combinado CC-Fuz não é simples. A FT Bld deve ser
adestrada continuamente e preparada corretamente para operar dessa forma,
conforme os fatores DOAMEPI.
9.2 As considerações presentes não substituem a necessidade de execução de um
Exame de Situação do Comandante Tático detalhado, mas fornecem embasamento
para a adequada execução do Processo de Condução das Operações Terrestres,
conforme previsto nos manuais que balizam o planejamento das operações.

