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RESUMO 

O Exército Brasileiro sente a necessidade de uma evolução constante de sua Doutrina, tanto é 

verdade que nos últimos anos têm sido publicado novos manuais visando estar sempre capacitado 

para o cumprimento de suas missões constitucionais. As operações defensivas são divididas em 

defesa em posição e movimentos retrógrados. Será abordado a defesa em posição, mais 

precisamente a defesa de área que é uma das formas desse tipo de defesa. O ambiente a ser 

defendido será urbano, com edificações, casas, população civil dentre outros aspectos a serem 

abordados ao longo desse trabalho. O Regimento de Cavalaria Mecanizado há de estar apto a 

realizar essas missões, pois possui alto grau de flexibilidade e adaptabilidade, fruto das possibilidades 

de emprego de seus pelotões provisórios e das variações de sua forma de emprego. Crente da 

possibilidade de evolução da doutrina do Regimento de Cavalaria Mecanizado, esse trabalho é 

baseado na comparação com a forma de emprego de tropas de infantaria e forças tarefas blindadas 

do exército brasileiro e da doutrina americana, buscando ressaltar as principais diferenças na 

composição de seus meios e na forma de emprego em uma operação de defesa de área urbana. A 

comparação de emprego dessas tropas pode demonstrar a necessidade de elaboração de um novo 

manual com oportunidades de melhoria e sugestões a serem testadas com maior profundidade pelo 

Exército Brasileiro. 

 

Palavras-chave: Defesa de Área. Ambiente urbano. Regimento de Cavalaria Mecanizado.  

 

RESUMEN 

El Ejército Brasileño siente la necesidad de una evolución constante de su Doctrina, tanto es verdad 

que en los últimos años se han publicado nuevos manuales buscando estar siempre capacitado para 

el cumplimiento de sus misiones constitucionales. Las operaciones defensivas se dividen en defensa 

en posición y movimientos retrógrados. Se abordará la defensa en posición, más precisamente la 

defensa de área que es una de las formas de ese tipo de defensa. El ambiente a ser defendido será 

urbano, con edificaciones, casas, población civil entre otros aspectos a ser abordados a lo largo de 

ese trabajo. El Regimiento de Caballería Mecanizada ha de ser apto para realizar esas misiones, 

pues posee alto grado de flexibilidad y adaptabilidad, fruto de las posibilidades de empleo de sus 

pelotones provisionales y de las variaciones de su forma de empleo. En el caso de las tropas de 

infantería y de las fuerzas armadas, el Ejército Brasileño y la doctrina estadounidense, con el 

propósito de resaltar las principales diferencias en la composición de sus medios, y en la forma de 

empleo en una operación de defensa de área urbana. La comparación de empleo de esas tropas 

puede demostrar la necesidad de elaborar un nuevo manual con oportunidades de mejora y 

sugerencias a ser probadas con mayor profundidad por el Ejército Brasileño. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O combate urbano vem se tornando cada vez mais comum nas últimas décadas. O 

crescimento populacional aliado a expansão dos centros urbanos em detrimento de áreas 

rurais, tem contribuído para a intensificação de combates neste ambiente operacional. Em 

qualquer Teatro de Operações (TO), os centros urbanos constituem uma fonte inesgotável 

de recursos, portanto, a posse e o controle das cidades em um combate é de extrema 

importância. O Manual de Campanha EB20-MF-10.103 Operações, que em seu item 

4.3.11 diz: 

Os conflitos contemporâneos têm demonstrado que o ambiente urbano tende a 
ser o cenário de confronto provável entre uma força reconhecidamente superior e 
um oponente fraco. Essa tendência se justifica considerando: a generalização de 
conflitos assimétricos; a incidência dos recentes combates em áreas 
humanizadas; a concepção de áreas de responsabilidades e zonas de ação não 
lineares; a repercussão social em função das baixas de pessoal e danos 
colaterais; as vantagens táticas oferecidas pelas edificações ao defensor; e as 
dificuldades, em todas as funções de combate, que se apresentam para o 
atacante, nos enfrentamentos contemporâneos. (BRASIL, 2014). 
 

Dessa forma, o presente estudo pretende integrar os conhecimentos presentes na 

nossa doutrina, manuais e a informação científica relevante e atualizada, a fim de fornecer 

subsídios para a melhor compreensão do tema e ao final sugerir mudanças com relação 

ao novo cenário das guerras modernas. 

1.1 PROBLEMA 

Embora o Regimento de Cavalaria Mecanizado (R C Mec) seja organizado, 

equipado e instruído para cumprir, principalmente, missões de reconhecimento e 

segurança, ele também tem a possibilidade de realizar operações defensivas. Nesse 

sentido, o manual C 2 -20, Regimento de Cavalaria Mecanizado, publicado no ano de 

2002, trata em seu artigo III no capítulo 7, sobre a defesa de área. Entretanto, a defesa de 

área em ambiente urbano é muito pouco abordada. No mesmo manual, no artigo IV do 

capítulo 10 é abordado as operações em áreas edificadas que diz: “As áreas edificadas 

sempre que possível devem ser evitadas, havendo, contudo ocasiões em que o R C Mec 

poderá ter que combater em localidade.”(BRASIL, 2002, p. 10-7). 

Para orientar a pesquisa e sabendo que a doutrina militar é diretamente 

influenciada por transformações sociais e tecnológicas, como por exemplo, a presença de 

civis concentrados em núcleos urbanos, como seriam as atitudes a serem tomadas por 

comandantes no estudo de situação desse tipo de defesa? 
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1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar as necessidades de atualização da doutrina inerente à defesa 

em área urbana, o presente estudo pretende analisar o Regimento de Cavalaria Mecani-

zado numa defesa em área urbana. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os obje-

tivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do raciocí-

nio descritivo apresentado neste estudo: 

a)  Apresentar as características de uma operação de defesa de área urbana; 

b) Analisar as peculiaridades do planejamento de emprego do R C Mec na defesa de 

área urbana; 

c)  Analisar a abordagem da doutrina estrangeira FM 3-06 sobre defesa de área em 

operações em área edificada. 

Analisando o manual C 2-20, se observa que o assunto “defesa de área” está 

dentro do capítulo de operações defensivas. No entanto, o manual não trata diretamente 

sobre combate em área urbana ou defesa neste tipo de ambiente, afirmando, somente, 

que não se pode dividir a defesa entre dois comandos dentro de uma localidade. 

 Observa-se também que a terminologia utilizada para designar um ambiente 

urbano, em nos nossos manuais, não possui uma padronização. A seguir estão diferentes 

formas encontradas: 

- Combate em Zonas Fortificadas e Edificadas; 

d) Apresentar a organização de um RCMec na defesa de área urbana, considerando 

os diversos componentes do ambiente operacional; 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

- Combate em Área Edificada; 

- Operações em Áreas Edificadas; 

- Combate em Localidades; 

- Defesa em Localidade. 

Até mesmo o manual EB70-MC-10.223, Operações, aprovado no ano de 2017 não 

aborda o assunto “combate em área urbana”, tampouco a “defesa de uma área urbana” 

que é o objetivo desse trabalho. Os manuais que mais detalham o tema são o C 7-20 

(Batalhão de Infantaria) e o C 17-20 (Força Tarefa Blindada) editados em 2002 e 2003, 

respectivamente. No C 17-20, o capítulo de Operações em áreas edificadas, na página 9-
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11, aborda Defesa em Área Edificada. Já no C 7-20, o assunto é abordado dentro do 

capítulo 5, mais precisamente no artigo XI. 

Nesse sentido, o estudo se justifica por promover uma pesquisa a respeito de um 

tema que é atual e de grande importância para conflitos urbanos. 

2 METODOLOGIA 

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, pois busca, ini-

cialmente, uma comparação entre manuais de emprego militar do Exército Brasileiro (EB) 

(C 2-20, C17-20 e C 7-20) e também do Exército dos EUA. Procurou-se verificar, na análi-

se desses manuais, as principais diferenças na organização, na forma de emprego e am-

plitude de abordagem do tema a fim de obter conhecimentos que visam à aplicação práti-

ca, voltados a um possível aperfeiçoamento da organização e da forma de emprego do R 

C Mec nesse tipo de ambiente. 

 Esta pesquisa bibliográfica comparativa foi realizada por meio da modalidade de 

leitura exploratória e seletiva do material pesquisado, fichamento das fontes, buscando 

extrair das fontes de consulta os aspectos que poderiam ser de utilidade para evolução da 

doutrina da organização e da forma de emprego do RC Mec numa defesa de área urbana. 

 Para validar o conhecimento é necessário que seja feita uma experimentação de 

campo, simulando um ambiente de combate onde possam ser testadas as sugestões de 

modificações da composição do RC Mec que serão apresentadas nesse trabalho. 

Foram utilizadas as palavras-chave defesa de área, cavalaria, urbano, Regimento 

de Cavalaria Mecanizado, defensive operations, em manuais militares, sítios eletrônicos 

de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO), sendo selecionados apenas os artigos em português e inglês. Quanto ao 

tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a operações de guerra, 

excluindo de não-guerra. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos qualitativos publicados em português e inglês; 

- Estudos e manuais publicados de 2002 a 2017; 

- Estudos qualitativos sobre as características do ambiente urbano; e 

- Estudos que abordam a doutrina de emprego de tropas de cavalaria na defesa de 

área. 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos cujo escopo não seja o emprego da cavalaria em operações militares; 
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- Estudos que não abordam a defesa de área ou combate em localidade como for-

ma de emprego militar; 

- Estudos que utilizam tropas de cavalaria que não sejam do EB ou do Exército dos 

EUA. 

3   REVISÃO DE LITERATURA 

 Serão ressaltadas os principais aspectos do estudo como a organização do 

RCMec na defesa de área urbana, as características de uma operação defesa de área 

urbana e as peculiaridades do planejamento de emprego do RCMec na defesa de área 

urbana. Posteriormente, essa revisão da literatura servirá de base para comparação no 

item resultados e discussões. 

3.1.1  ORGANIZAÇÃO DO RCMEC NA DEFESA DE ÁREA URBANA  

 Este subitem abordará o RCMec nas operações defensivas do tipo defesa em 

posição, forma de manobra defesa de área que possui ênfase no controle de um terreno 

específico, por um determinado tempo. O RCMec pode ser considerado como mais apto 

às ações dinâmicas de defesa devido as características de mobilidade, proteção blindada 

e ação de choque, entretanto o regimento (Rgt) também está apto a executar a defesa de 

área. Isso é corroborado por JOAREZ: 

Atualmente, as Bda C Mec são organizadas para bem cumprir as missões que 
exigem maior mobilidade e poder de choque, como as de Força de Cobertura (F 
Cob), Reconhecimento (Rec), Vigilância (Vig), Ação Retardadora (Aç Rtrd) e Defe-
sa Móvel (Def Mv). Não atua com a mesma eficiência nas operações de Ataque 
Coordenado (Atq Coor) e Defesa em Posição. (JOAREZ, 2014). 

 A defesa de área urbana é organizada em torno de acidentes capitais que possi-

bilitem a manutenção da integridade da defesa e proporciona facilidades ao defensor. De-

vem ser buscados abrigos contra-ataques aéreos, buscando ao máximo o emprego de 

escombros, aos moldes de quando se busca a proteção utilizando tocas na defesa de 

uma área tradicional, na crista militar de elevações. Segundo o C 2-20, o regimento ocupa 

e mantém as orlas com fuzileiros e exploradores, empregando as viaturas blindadas de 

reconhecimento (VBR) para realizar contra-ataques fora da área urbana. Ainda, segundo 

esse manual, o Regimento de Cavalaria Blindado pode ceder elementos de fuzilentos 

blindados (Fuz Bld) que ficam responsáveis pela manutenção da localidade. Isso porque a 

possibilidade dos elementos de combate tem restrições em manter o terreno pelo reduzi-

do número de fuzileiros. Diante disso, é interessante observar as missões dos fuzileiros, 

exploradores e das VBR, quando empregadas no combate de rua nas operações de defe-
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sa de área urbana, conforme prescritos no C2-20: 

b. Missão dos fuzileiros e exploradores no combate de rua 

(1) Localização de alvos para o engajamento das armas das VBR. 

(2) Neutralização e destruição de armas anticarro do inimigo. 

(3) Assalto e redução de posições e limpeza dos edifícios, sob a proteção dos fo-
gos das VBR. 

(4) Proteção das VBR contra as medidas individuais anticarro. 

(5) Realização da segurança e da defesa de área, uma vez limpa. 

c. Missão das VBR, quando empregadas no combate de rua 

(1) Neutralização das posições inimigas pelo fogo das metralhadoras para permitir 
aos fuzileiros e exploradores cerrarem sobre o inimigo destruí-lo. 

(2) Destruição de pontos fortes do inimigo pelo fogo dos canhões. 

(3) Destruição das barricadas encontradas nas ruas. 

(4) Abrir passagem nas edificações, facilitando aos fuzileiros e exploradores vas-
culharem 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 e explorado-
res. 

 
 Basicamente é isso que o manual C 2-20 preconiza em seu capítulo de opera-

ções com características especiais sobre o regimento na defesa de área urbana. Será 

abordado agora, algumas particularidades de defesa de uma área tradicional para que, 

nos próximos subitens, seja compreendido alguns fatores abordados em outros manuais 

utilizados para complementar o estudo. 

 O R C Mec pode ser empregado como força-tarefa (FT). O manual afirma que 

nessas situações o RC Mec pode ser reforçado pelas seguintes peças de manobra: es-

quadrão de carros de combate, esquadrão de fuzileiros blindado, companhia de fuzileiros 

blindada, FT esquadrão de carros de combate, FT esquadrão de fuzileiros blindado, FT 

companhia de fuzileiros blindada e companhia de fuzileiros motorizada. Há a possibilidade 

também do Rgt aturar com estruturas provisórias. Os fatores da decisão (missão, inimigo, 

terreno, meios, tempo e considerações civis) podem requerer essa adaptação a fim de as-

segurar o melhor cumprimento das missões. 

 

3.1.2  AS CARACTERÍSTICAS DE UMA OPERAÇÃO DE DEFESA DE ÁREA URBANA 

 O manual C 7-20, em seu capítulo 5, aborda as características da defesa em lo-

calidade como vemos a seguir: 

b. Características do combate em localidade 

1) Do ponto de vista da defesa, são características do combate em localidade: 

a) cada prédio ou grupo de edifícios é um ponto forte em potencial; 

b) máximo de abrigos e cobertas; 

c) plenitude de obstáculos; 
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d) observação e campos de tiro reduzidos, limitando-se às ruas e praças; 

e) as ruas constituem faixas de aplicação de fogos e restringem e canalizam os 
movimentos de viaturas; 

f) aplicação limitada do princípio da massa, pelo atacante; 

g) emprego pouco eficaz das armas de apoio, pelo atacante; 

h) descentralização do combate; 

i) facilidade de movimento no interior da posição e de aprofundamento da defesa. 

2) Sobrepujando essas vantagens e permitindo utilizá-las, têm o defensor maior 
conhecimento da área e tempo para organizá-la. (BRASIL, 2007, p. 5-106) 

 

 Ressalta-se que o ambiente urbano apresenta-se com distâncias de engajamento 

reduzidas, sendo uma realidade em função do ambiente que se opera. As restrições ao 

movimento de viaturas grandes e pesadas e a incapacidade de manobrá-las em vias es-

treitas implica em considerar esses aspectos no planejamento do emprego das viaturas. A 

compartimentação do terreno, dificultando o comando, controle e comunicações, implica 

em descentralização, particularmente durante as ações incluídas na fase da progressão 

no interior da localidade. A foto a seguir ilustra algumas dessas características, bem como 

principalmente mostra que o controle dos acidentes capitais, no âmbito dos escalões uni-

dade e inferiores, materializam-se pelo controle de edificações ou regiões que dominam 

as vias de acesso, tornando um ponto forte em potencial. 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Possíveis 
acidentes capitais em 
ambiente urbano 
Fonte: UNITED 
STATES. US Army. Joint 
Publication 3- 06.11: Com-
bine Arms Operation in 
Urban Ter- rain. Wa-
shington, DC, 2002. 4-56p. 
 

3.1.3  AS PECULIARIDADES DO PLANEJAMENTO DE EMPREGO DO R C MEC NA 

DEFESA DE ÁREA URBANA 

 Alguns aspectos abordados pelo manual C 7-20 sobre defesa de área urbana 

são aplicáveis ao RCMec como, por exemplo, o traçado do limite anterior da área de de-

fesa avançada (LAADA) que pode ser situado na orla da localidade ou à retaguarda da 

orla anterior da localidade. Sempre que possível, o LAADA deve passar na orla da locali-

dade, evitando que o inimigo atinja a primeira linha de edificações e concentre suas tro-

pas e armas de apoio sob a proteção da área edificada. Observamos abaixo um extrato 
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do C 7-20 sobre o LAADA, bem como uma figura de seu traçado. 

Quando o LAADA estiver localizado à retaguarda da orla anterior da localidade, 
todas as Via A às áreas edificadas e sua orla anterior devem ser ocupadas por 
elementos de segurança que assegurem observação, o alerta oportuno da apro-
ximação do inimigo e a regulação e condução do fogo de apoio. O LAADA, nor-
malmente, passa ao longo das ruas. 

 

 

 

 

 

 

                     

 
                     

 

                     

 

 

 
FIGURA 2 - Esquema de manobra de um BIMtz em uma defesa de localidade 

Fonte: BRASIL, C7-20, 2007, 4ª Ed, fig 5-107 
 

 No caso do batalhão de infantaria, cada subunidade (SU) recebe uma área de 

defesa claramente definida. Estes elementos se apoiam mutuamente e devem ser aptos à 

executar a defesa em todas as direções. Para melhor aproveitar os campos de tiro, as 

áreas descobertas no interior da localidade, tais como praças, largos, avenidas e pátios, 

são defendidas do lado oposto do provável avanço do inimigo. 

 Os limites, geralmente, passam ao longo das ruas e são perpendiculares ao 

LAADA . Os pontos limites são, normalmente, localizados nos cruzamentos de ruas. Com 

relação a reserva, ela é empregada de maneira idêntica a defesa de área. 

 Com relação aos carros de combate que porventura o batalhão de infantaria mo-

torizado (BIMtz) receba em reforço, o manual diz: 

Os carros em reforço ao Btl são distribuídos em largura e profundidade, dando 
apoio aos elementos no LAADA e provendo profundidade à DAC. Os carros terão 
poucas oportunidades de participar dos contra-ataques, porém, podem ser empre-
gados em apoio aos mesmos, batendo com seus fogos diretos o inimigo no interior 
da posição. As zonas edificadas e os escombros dos edifícios limitam as possibili-
dades de manobra dos carros. Por esta razão, estes elementos ocupam posições 
de tiro direto em condições de bater os blindados inimigos e alvos inopinados. 
(BRASIL, 2007, p. 5-108) 
 

 Poderá ainda ser empregado a seção de mísseis anticarro (Seç MAC) de acordo 
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com a defesa anticarro previsto no manual C 7-20 

Deve ser capaz de deter um ataque de carros, impedindo-os de entrar nas ruas e 
destruindo aqueles que conseguirem penetrar na localidade. Embora gravitando 
em torno dos núcleos dos pelotões de fuzileiros, pelos quais as armas anticarro 
são, normalmente, descentralizadas, a DAC é organizada em profundidade, prin-
cipalmente barrando as Via A mais favoráveis aos carros de combate inimigo. De-
ve-se ter a preocupação de, ainda assim, manter uma reserva anticarro móvel. 
Participam da DAC os CC, canhões, granadas de fuzil, lança-rojões e mísseis 
(condicionado às características técnicas do material empregado). A artilharia e os 
morteiros auxiliam na DAC procurando dissociar os carros da infantaria seja abrin-
do crateras que dificultam sua progressão, ou mesmo atingindo-os. 
 

 O apoio de fogo, constituído pelo pelotão de morteiros (Pel Mrt), deverá ser em-

pregado de forma similar a tropa de infantaria, de forma a ter suas concentrações plane-

jadas para bater as zonas de reunião (Z Reu) inimigas e as vias de acesso (Via A) à loca-

lidade. No seu interior servindo para limitar as penetrações e apoiar os contra-ataques. 

Deverá ocupar uma posição coberta e abrigada a fim de bater essas posições, de prefe-

rência dentro de seu alcance de utilização. 

 O emprego do rádio é restrito devido as condições precárias de funcionamento 

se tornando desfavorável numa área edificada. Baseia-se principalmente no emprego de 

telefone e de mensageiros, utilizando itinerários abrigados. 

 Por fim, segundo o C 7-20, todas as classes de suprimento são dispersas e esto-

cadas em diferentes áreas de defesa, em quantidade suficiente para permitir a uma uni-

dade, mesmo pequena, manter-se por um período prolongado quando isolada. O supri-

mento e a distribuição de água para o pessoal e para o combate ao incêndio, podem tor-

nar-se problemas de capital importância, pela contaminação ou destruição das fontes de 

suprimento. O plano logístico deve prever, inclusive, a utilização do transporte aéreo em 

caso de emergência. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1 Planejamento de emprego do R C Mec na defesa de área urbana 
 

 O RCMec é uma unidade apta a conduzir uma defesa em área urbana. Deverão 

ser selecionadas instalações, áreas ou bairros de capital importância e que permitam ao 

defensor cumprir a sua missão, já que os campos de tiro são reduzidos. Brasil (2007, p. 5-

107), diz que “as frentes e profundidades atribuídas aos elementos que defendem uma 

zona edificada dependem da natureza da localidade e, em princípio, são menores que as 

designadas em terreno normal”. 

 Quanto ao aspecto das frentes e profundidades da defesa, fazendo uma análise, 
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utilizando o EB60-ME-11.401, Manual de Ensino Dados Médios de Planejamento e o C 7-

20, se observa que uma peça de manobra valor unidade possui capacidade de defender 

uma frente de 1,4 a 5,6 km com profundidade de 4 km, em uma operação de defesa de 

área tradicional. Já se for uma localidade a frente diminui para 720 a 1440m e a profundi-

dade de 540 a 1080m. 

 Embora o manual do RCMec não trate do assunto, certamente a frente e a pro-

fundidade de defesa de localidade também será menor que, respectivamente, 2 a 6 km e 

5 km, conforme dados médios de planejamento para a defesa de uma área em campo 

aberto. Importante salientar também que essas medidas poderão variar, segundo os se-

guintes critérios de acordo com o Brasil (2007, 3º ed, p. 5-107) que diz que na frente prio-

ritária (com maior probabilidade de aproximação do inimigo), procura-se adotar a frente 

mínima prevista para o escalão considerado com o objetivo de garantir maior segurança, 

apoio mútuo e massa. 

 No que tange ao aspecto das comunicações, o emprego do rádio é dificultado pe-

la área edificada, pois construções bloqueiam e enfraquecem o sinal, diminuindo o alcan-

ce dos rádios. Uma solução para isso seria, como diz o próprio manual de Batalhões de 

Infantaria, o emprego de telefone e mensageiros. Por outro lado, para intensificar o sinal 

em virtude de seu enfraquecimento nesse ambiente, seria o lançamento de antenas repe-

tidoras que retransmitam as comunicações. 

 Quanto ao aspecto do planejamento logístico neste tipo de operação, o RCMec 

poderá realizar o suprimento pré-posicionado, de forma similar prevista para a tropa de 

infantaria, em locais que permitem apoiar os elementos em 1º escalão, estocados em dife-

rentes áreas de defesa, utilizando as construções para facilitar a prestação do apoio. O 

suprimento necessário poderá estar na forma de pacote logístico, para agilizar o apoio. 

Certamente, a dificuldade a ser enfrentado por essa tropa é o volume do apoio logístico, 

particularmente dos suprimentos de classe III, V e IX. 

 

4.2  ABORDAGEM DA DOUTRINA ESTRANGEIRA NA DEFESA DE ÁREA EDIFICADA 

 O manual americano FM 3-06 trata sobre Urban Defensive Operations e se as-

semelha a nossa doutrina afirmando que, geralmente, uma cidade moderna amplia o 

poder do defensor e diminui do atacante, suas vantagens em poder de fogo e mobilidade. 

 No estudo sobre o inimigo, a doutrina estrangeira diferente da nossa, mostra a 

preocupação no planejamento, pois a falha em evitar o isolamento da área pode levar 

rapidamente ao fracasso de toda a defesa urbana. Ao planejar a defesa, os comandantes 
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devem prever que o inimigo tentará isolar a área urbana.  Uma solução para isso é alocar 

forças fora da área urbana para impedir seu isolamento. 

 Quanto ao emprego da reserva, o que difere é que o emprego dela no contra-

ataque é uma das principais ações da defesa urbana, segundo o manual FM 3-06. À 

medida que o atacante se desloca para a profundidade da área urbana, suas forças se 

tornam fatigadas e cada vez mais desorganizadas criando um flanco cada vez maior e 

mais exposto. Nesse momento, a reserva executa um contra-ataque planejado e 

coordenado. O contra-ataque visa não só recuperar a iniciativa, mas principalmente fazer 

com que o inimigo manobre em diversas direções. 

 Quanto a economia de força, ela difere do manual C7-20. Afirma que a economia 

de força é extremamente importante para a defesa urbana. Uma cidade que excede a 

capacidade de defesa é facilmente acessível pelo inimigo, sendo impossível a  presença 

de tropa em todos os lugares. Sendo assim, a economia de força permite que a defesa 

produza efeitos de massa em pontos decisivos. As forças usadas executam missões de 

segurança e aproveitam os obstáculos e o poder de fogo para melhorar o poder de 

combate do que possuem de fato.  

 

5 CONCLUSÃO 

 A ampliação das cidades e o aumento da ocorrência de conflitos em áreas urbanas 

em todas as regiões do mundo indicam o predomínio das áreas urbanas sobre os demais 

ambientes operacionais e o exército deve atender os anseios da nação a que serve. De-

vemos estar preparados e em condições de sermos empregados da melhor forma possí-

vel, visando não só garantir os poderes constitucionais e manter a boa imagem da Força 

perante a população, mas estar preparados para combates que são cada vez mais pre-

sentes nos dias de hoje. Com isso buscou-se no presente trabalho levantar as capacida-

des e limitações do RCMec na defesa de área urbana comparadas com a doutrina da in-

fantaria e a doutrina norte americana. 

 As peculiaridades do combate em ambiente urbano, com edificações e a presença 

de civis, aliadas às lacunas da doutrina vigente, inferem em algumas recomendações: 

a. Inclusão de um artigo dentro do capítulo de defesa de área, como no C 7-20, so-

bre o emprego do Regimento de Cavalaria Mecanizado na defesa de área urbana dada a 

importância do assunto na futura atualização do manual de campanha; 

b. Dotação para a Turma de Comunicações, como já está ocorrendo em algumas  
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organizações militares do Comando Militar do Oeste, de uma antena repetidora a fim de 

diminuir as dificuldades de comando e controle em área urbana e possibilitar a manobra 

sem maiores dificuldades servindo, ainda, para diversos tipos de operações; 

c. Inclusão no manual C 2-20, aos moldes do C 7-20 que o pelotão de morteiros, 

deverá ter as concentrações planejadas para bater as Z Reu inimigas e as Via A à locali-

dade. No seu interior servirá para limitar as penetrações e apoiar os contra-ataques.  

 Por fim, conclui-se que apesar de algumas limitações apresentadas neste estudo 

de que as tropas mecanizadas não atua com a mesma eficiência na defesa de área, o 

Regimento de Cavalaria Mecanizado é uma tropa apta para este tipo de missão, tendo em 

vista sua flexibilidade, sua mobilidade e sua proteção blindada ainda que possui lacunas 

existentes na doutrina em decorrência das características únicas das operações urbanas. 
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