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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa buscou avaliar a influência das dimensões física, humana e 
informacional, componentes do ambiente operacional na Era do Conhecimento sobre 
o emprego da Força-Tarefa Blindada em áreas humanizadas. A temática é relevante 
pois o referencial teórico nacional, ainda no processo de transformação e adaptação 
para se adequar à nova Doutrina Militar Terrestre, não é suficiente para 
operacionalizar o emprego da Força-Tarefa Blindada em áreas humanizadas. As 
informações coletadas permitiram entender em que medida o ambiente operacional 
da Era do Conhecimento, caracterizado pelas dimensões física, humana e 
informacional, impacta o emprego da Força-Tarefa Blindada em operações militares 
desenvolvidas em áreas humanizadas. O estudo registrou como são tratados os 
aspectos que influenciam no emprego da Força-Tarefa Blindada em áreas 
humanizadas no Brasil e em países estrangeiros como Estados Unidos, França, 
Argentina e Chile. Evidenciou-se que a tendência de os conflitos armados ocorrerem 
predominantemente em áreas humanizadas faz com que haja a necessidade de 
adequação das formas de emprego de tropas de qualquer natureza, principalmente 
das tropas blindadas, para que sejam atendidas as demandas dos combates na Era 
do Conhecimento. Ressalta-se ainda a oportunidade que a presente pesquisa gera de 
aumento de conhecimento e possibilidade de aprimoramento e evolução doutrinária, 
haja vista que a temática é muito pouco explorada no âmbito da literatura nacional que 
trata do tema. Como produto final, o presente estudo sugere um caderno de instrução 
que traz de maneira simples alguns princípios de emprego de tropas blindadas em 
áreas humanizadas com o intuito de estimular e dar subsídios ao planejamento inicial 
dos comandantes das Forças-Tarefas Blindadas. 

 

 

Palavras-chave: Força-Tarefa Blindada. Dimensão Humana. Dimensão 

Informacional. Dimensão Física. Princípios de emprego. Doutrina Militar Terrestre. 

Ambiente Operacional na Era do Conhecimento. Letalidade Seletiva. Proteção da 

Tropa. Superioridade de Informações. Consciência Situacional. 
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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar si existe influencia de las 

dimensiones física, humana e informativa, componentes del ambiente operativo en la 

Era del Conocimiento sobre el uso de la Fuerza Blindada en áreas humanizadas. El 

tema es relevante porque el marco teórico nacional, aún en proceso de transformación 

y adaptación para adecuarse a la nueva Doctrina Militar Terrestre, no es suficiente 

para poner en práctica el uso de la Fuerza Blindada en áreas humanizadas. La 

información recopilada nos permitió comprender en qué medida el ambiente operativo 

de la Era del Conocimiento, caracterizado por las dimensiones física, humana e 

informativa, impacta el uso de la Fuerza Blindada en operaciones militares llevadas a 

cabo en áreas humanizadas. El estudio registró cómo se tratan los aspectos que 

afectan el uso de la Fuerza Blindada en áreas humanizadas en Brasil y en países 

extranjeros como Estados Unidos, Francia, Argentina y Chile. Se evidenció que la 

tendencia de los conflictos armados a ocurrir predominantemente en áreas 

humanizadas hace que sea necesario adaptar las formas de empleo de las tropas de 

cualquier tipo, especialmente las tropas blindadas, para que las demandas de 

combate en la Era del Conocimiento puedan cumplirse. También se enfatiza la 

oportunidad que la presente investigación genera de aumento de conocimiento y 

posibilidad de mejora y evolución doctrinal, considerando que el tema está muy poco 

explorado dentro de la literatura nacional que trata el tema. Como producto final, el 

presente estudio sugiere un folleto de instrucciones que simplemente describe 

algunos principios para el uso de tropas blindadas en áreas humanizadas para 

estimular y apoyar la planificación inicial de los comandantes de las fuerzas blindadas. 

 

Palabras clave: Fuerzas blindadas. Dimensión humana. Dimensión informativa. 

Dimensión física. Principios de empleo. Doctrina militar terrestre. Ambiente Operativo 

en la Era del Conocimiento. Letalidad selectiva. Protección de tropas. Superioridad de 

informaciones. Conciencia situacional. 
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1 INTRODUÇÃO         

A constante evolução dos conflitos armados e dos avanços tecnológicos 

relacionados aos assuntos de defesa, aliados às inclinações e percepções sociais 

neste momento vivenciadas, fazem com que seja indispensável uma revisão e 

provável adequação no modo de conduzir ações de nível tático no contexto das 

operações militares no amplo espectro. Além do mais, a tendência dos conflitos serem 

limitados, não declarados, convencionais ou não, de duração imprevisível, somado às 

ameaças cada vez mais fluidas e difusas, fazem com que a forma de operar da Força 

Terrestre (F Ter) deva evoluir para a geração de capacidades, viabilizando assim, seu 

emprego na Era do Conhecimento1.  

A Doutrina Militar Terrestre (DMT), em função da evolução da natureza dos 

conflitos, das transformações sociais, do avanço tecnológico, e buscando uma maior 

efetividade em sua aplicação, permanece em constante atualização. Segundo o 

manual DMT (2014c), as mudanças experimentadas pelas sociedades e o surgimento 

de nova configuração geopolítica conduzem a horizontes mais incertos e complexos 

para planejar a Defesa da Pátria. 

Além disso, as bases para a transformação da DMT destinam-se a orientar a 

introdução de fundamentos, concepções e conceitos doutrinários com vistas à 

incorporação, na F Ter, das capacidades e das competências necessárias ao seu 

emprego na Era do Conhecimento.  

Em meio a um cenário tão complexo, visualiza-se a importância de verificar se 

os novos preceitos estabelecidos pela DMT vêm sendo corretamente adotados pelo 

Exército Brasileiro (EB) e, ainda, se as concepções e os métodos vigentes necessitam 

de revisão e/ou atualização. Dessa forma, esta pesquisa pretende relacionar os 

aspectos do ambiente operacional elencados na DMT com o emprego das tropas 

blindadas durante operações militares em áreas humanizadas. 

 

1.1 PROBLEMA     

O ambiente operacional ora vivenciado pode ser caracterizado como o conjunto 

de condições e circunstâncias que afetam o espaço onde atuam as forças militares e 

 
1 Era do Conhecimento compreende o período marcado por grande evolução tecnológica e avanços 

científicos, bem como a globalização das comunicações e do acesso à informação. Esse período teve 

início por volta de 1945 como final da 2ª Guerra Mundial. Para fins desse trabalho os termos Era do 

Conhecimento e Era da Informação são equivalentes. 
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que interferem na sua forma de emprego, sendo dimensionado nas esferas física, 

humana e informacional. Na presente pesquisa, de acordo com as prescrições 

constantes da Doutrina Militar Terrestre, o ambiente operacional supracitado será 

designado como o ambiente operacional da Era do Conhecimento. 

Nesse ínterim, verifica-se que, apesar da DMT estar trazendo novos conceitos 

de emprego da F Ter, a doutrina de emprego de tropas blindadas sobre lagartas2 ainda 

é baseada em conceitos da antiga Doutrina Delta que continuam vigentes. Com isso, 

no contexto de transição doutrinária que está sendo experimentado pelo Exército 

Brasileiro, percebe-se que este é o momento oportuno para a atualização da doutrina 

de emprego de tropas blindadas sobre lagartas, que deve estar alinhada com as novas 

concepções da DMT. Após as atualizações evidenciadas na DMT, a análise do 

ambiente operacional deve considerar as três dimensões (humana, física e 

informacional) com o mesmo grau de relevância para a condução das operações. 

Por conseguinte, o fato dos manuais que amparam o emprego das tropas 

blindadas nacionais estarem sustentados por uma doutrina desatualizada, aliado às 

novas peculiaridades que devem ser levadas em consideração para o emprego da F 

Ter na Era do Conhecimento, sinalizam uma possível lacuna no conhecimento no que 

diz respeito aos aspectos relacionados às dimensões do ambiente operacional que 

configuram ambiente operacional na Era do Conhecimento e à influência dos mesmos 

sobre o emprego das tropas blindadas.  

Anteriormente, o foco da análise do ambiente operacional era a dimensão 

física, considerando-se principalmente as implicações que o terreno e as condições 

meteorológicas tinham sobre as operações militares. Em contrapartida, com a 

inserção das dimensões humana e informacional na pauta decisória dos comandantes 

militares, alguns fatores relacionados a essas dimensões ganharam importância.  

Com efeito, os fatores psicossociais, políticos e econômicos da população local, 

bem como suas estruturas, seus comportamentos e interesses definem a dimensão 

humana, tornando-se imprescindível que sejam considerados para qualquer tomada 

de decisão dos comandantes militares. Por outro lado, no tocante à dimensão 

informacional, onde a capacidade de manipular e divulgar informações em tempo real, 

 
2 Tropas blindadas sobre lagartas: Neste trabalho serão tratadas por tropas blindadas sobre lagartas 

ou tropas blindadas as tropas de Cavalaria Blindada (carros de combate e fuzileiros blindados), que 

segundo o MD35-G-01 – Glossário das Forças Armadas: “É constituída basicamente por viaturas sobre 

lagartas com blindagem compatível ao seu emprego e armada de canhões”. 
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por meio dos mais diversos canais de comunicação, causam mudanças sociais e 

influenciam o posicionamento da opinião pública. 

Entretanto, ao revisar a bibliografia estrangeira, encontra-se uma série de 

publicações que tratam de assuntos associados às dimensões física, humana e 

informacional tanto em obras relacionadas às operações militares em áreas 

humanizadas e emprego de tropas blindadas quanto em outras que abordam o tema 

de maneira isolada. Ressalta-se ainda, que a literatura estrangeira tende a detalhar 

minuciosamente a temática, descrevendo inclusive os procedimentos que as tropas 

devem adotar nas diferentes situações em que a análise das três dimensões deva ser 

considerada.  

Haja vista o aumento significativo dos combates em áreas humanizadas, 

considerando os atores que agem em espaços que vão além do campo de batalha, a 

opinião pública, cada vez menos propensa a aceitar a solução armada para 

antagonismos estatais e entre Estados e atores não estatais, a presença da mídia e a 

valorização de questões humanitárias são fatores que não devem ser 

desconsiderados pelos comandantes militares em seus exames de situação.  

Como consequência das observações supracitadas, e de acordo com a DMT, 

a F Ter deve realizar suas ações com relativa proteção blindada e acurada precisão, 

devendo para isso dispor de capacidades específicas, ser dotada de meios com alta 

tecnologia agregada, de armamento que propicie uma letalidade seletiva e que 

permitam uma rápida e precisa avaliação de danos, combinados com meios de 

inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos (IRVA).  

Com efeito, sob a ótica da dimensão humana, a proteção blindada (segurança 

das tropas amigas), a acurada precisão, o uso de armamentos com letalidade seletiva 

(segurança da população local) e uma eficiente avaliação de danos colaterais, visando 

à mitigação dos mesmos, são elementos que contribuem para melhorar o emprego de 

tropas blindadas em áreas humanizadas.  

Todavia, sob a ótica da dimensão informacional, esses mesmos elementos 

contribuem para que se diminua o número de danos colaterais causados aos civis e 

suas estruturas, como perda de vidas inocentes ou destruição de estruturas que 

forneçam serviços essenciais à população local sem necessidade, o que repercute 

negativamente na mídia e consequentemente influencia a opinião pública a discordar 

das ações adotadas pelas forças militares empregadas no nível tático, gerando 

pressões nos níveis político, estratégico e operacional.  Ademais, os meios de IRVA 
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servem como ampliação da capacidade de identificação das ameaças e, em 

consequência, da melhora da atuação das tropas quanto ao uso preciso de seus 

armamentos mitigando ao máximo danos colaterais causados à população.  

Em síntese, ao refletir sobre as abordagens supramencionadas, com o intuito 

de aprofundar os estudos na área considerada, bem como preencher possíveis 

lacunas no conhecimento, foi formulado o seguinte problema de pesquisa: “Em que 

medida o ambiente operacional da Era do Conhecimento, caracterizado pelas 

dimensões física, humana e informacional, impacta o emprego da Força-Tarefa 

Blindada (FT Bld) em operações militares desenvolvidas em áreas humanizadas?”. 

 

1.2 OBJETIVOS  

O objetivo geral da presente pesquisa é analisar os efeitos dos aspectos 

relacionados ao ambiente operacional na Era do Conhecimento abordados no manual 

DMT (2014c) sobre o emprego da FT Bld em áreas humanizadas, verificando de que 

maneira cada uma das três dimensões que compõe o ambiente operacional na Era 

do Conhecimento impacta o emprego da FT Bld em áreas humanizadas, inferindo 

acerca da necessidade de atualização da literatura nacional referente ao tema.  

Buscando atingir o objetivo geral, foram elaborados os seguintes objetivos 

específicos: 

a. identificar os principais conceitos acerca do emprego da FT Bld, 

especificamente sobre seu emprego em áreas humanizadas; 

b. investigar os aspectos relacionados ao ambiente operacional da Era do 

Conhecimento que causam impactos no emprego da FT Bld em áreas humanizadas; 

c. listar os principais tópicos das três dimensões do ambiente operacional 

na Era do Conhecimento que o emprego da FT Bld em áreas humanizadas deve 

considerar para diminuir os efeitos negativos desse emprego; 

d. concluir acerca das consequências do emprego da FT Bld em áreas 

humanizadas sob a ótica das três dimensões (física, humana e informacional) 

componentes do ambiente operacional da Era do Conhecimento encontrados no 

manual DMT (2014c). 

e. atualizar e efetivar o suporte teórico nacional acerca dos princípios de 

emprego das tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas; e 
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f. propor um caderno de instrução adequando o emprego de tropas 

blindadas sobre lagartas, em áreas humanizadas, no cenário da Era do 

Conhecimento. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

Considerando verdadeira a afirmativa de que as dimensões integrantes do 

ambiente operacional da Era do Conhecimento influenciam na forma de emprego das 

tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas, formularam-se as seguintes 

questões de estudo: 

a. Quais são as principais mudanças que demonstraram a necessidade de 

atualização doutrinária da F Ter no que se refere ao “ambiente operacional na Era do 

Conhecimento”?; 

b Dentre as implicações para o emprego da F Ter, quais impactam com maior 

intensidade o emprego da FT Bld em áreas humanizadas?; 

c. as fontes de consulta nacionais acerca do tema estão direcionadas 

uniformemente quanto ao conteúdo e abordam em quantidade e riqueza de detalhes 

suficientes o emprego da FT Bld em áreas humanizadas?; 

d. ao investigar os referenciais teóricos dos exércitos norte-americano, francês, 

argentino e chileno referentes ao emprego da FT Bld, os mesmos apresentam 

preocupações quanto aos aspectos relacionados com as dimensões física, humana e 

informacional?; 

e. Baseando-se nos conhecimentos adquiridos nos referenciais teóricos 

nacionais e estrangeiros (Estados Unidos da América, França, Argentina e Chile), nas 

respostas dos questionários e nas entrevistas com especialistas, quais os principais 

aspectos das dimensões física, humana e informacional que, aliados às implicações 

para o emprego da Força Terrestre, influenciam o emprego da FT Bld em áreas 

humanizadas?;  

f. Quais são as possíveis lacunas no conhecimento encontradas na pesquisa 

acerca do emprego da FT U Bld em áreas humanizadas?; e 

g. Quais os benefícios que a F Ter, particularmente a FT Bld, obterá com as 

possíveis modificações de procedimentos de emprego da FT Bld em áreas 

humanizadas ao serem considerados os fatores influenciadores das dimensões física, 

humana e informacional sobre esse emprego? 
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1.4 JUSTIFICATIVAS 

A presente pesquisa abordou a temática em pauta com base na DMT, e está 

alinhada com o Plano de Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre 2018 e 2019 

(PDDMT 2018 e PDDMT 2019). Logo, entende-se que, no atual contexto em que estão 

inseridos os conflitos armados, não existe a possibilidade de empregar a F Ter sem 

considerar os aspectos que caracterizam o ambiente operacional na Era do 

Conhecimento nas esferas das dimensões física, humana e informacional, que na 

atual investigação foram abordados dentro do emprego da FT Bld em áreas 

humanizadas.  

Outrossim, este estudo permitirá registrar os principais pontos presentes na 

doutrina nacional e estrangeira inerentes às dimensões que caracterizam o ambiente 

operacional na Era do Conhecimento que devem ser avaliados, afim de atualizar o 

entendimento que o comandante tático deve ter sobre esse ambiente, bem como 

elucidar os princípios de emprego da FT Bld em áreas humanizadas a fim de mitigar 

efeitos colaterais causados às populações e estruturas de áreas conflagradas e 

controlar danos que por ventura venham a acontecer durante os conflitos.  

Nesse contexto, o presente estudo é justificado pela relevância do assunto, pois 

os fatores das três dimensões que compõe o ambiente operacional na Era do 

Conhecimento, que eram abordados de forma superficial, somente sob a perspectiva 

da dimensão física, tornaram-se pilares indispensáveis a serem considerados em 

qualquer conflito armado, sob pena de que sua negligência tenha consequências 

indesejáveis para a F Ter.  

Simultaneamente, refletindo sobre a ótica generalista das fontes de consulta 

nacionais acerca da temática e sua provável desatualização, bem como sua 

abordagem superficial e imprecisa, principalmente, quando comparada a literaturas 

estrangeiras, torna-se notável a contribuição da pesquisa na adequação e atualização 

do referencial teórico nacional, permitindo o alinhamento do mesmo com preceitos 

consagrados em literaturas estrangeiras, bem como com as concepções 

estabelecidas na DMT. 

Por fim, este trabalho vislumbrou gerar subsídios para que, atuando em áreas 

humanizadas, os comandantes de quaisquer tropas de natureza blindada possam 

empregar suas frações utilizando todo o seu potencial de maneira adequada e que 

este emprego esteja em perfeito alinhamento com o que preconizam as legislações 

nacionais e internacionais no tocante aos assuntos relacionados às dimensões física, 
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humana e informacional, preservando ao máximo vidas humanas, estruturas 

essenciais e a imagem da Força junto à população, à mídia e à opinião pública. Além 

disso, este estudo poderá servir como referência para outras pesquisas que sigam a 

mesma linha de investigação. 

Desse modo, serão beneficiados com este estudo os comandantes táticos das 

frações blindadas em todos os níveis. 
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2 METODOLOGIA 

Esta seção tem por finalidade demonstrar como foi conduzida a pesquisa, 

elucidando de maneira lógica a sequência que se seguiu para atingir o objetivo do 

trabalho. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO  

O objeto da presente análise relaciona-se com a influência que as dimensões 

física, humana e informacional, componentes do ambiente operacional na Era do 

Conhecimento têm sobre o emprego da FT Bld em áreas humanizadas.  

Por outro lado, quanto ao alcance do presente estudo, ao abordar a temática 

inserida no quadro de uma manobra tática, o mesmo atingirá diretamente o emprego 

das frações blindadas das Armas de Cavalaria e Infantaria.  

Além disso, no que tange à limitação, a pesquisa desenvolveu-se no contexto 

das operações militares em áreas humanizadas e está delimitada à participação de 

militares voluntários com expertise no assunto, que por meio de suas experiências e 

conhecimentos pessoais enriqueceram o estudo colaborando para que os resultados 

do mesmo sejam os mais próximos possíveis da realidade, evitando conclusões 

genéricas, nas publicações nacionais decorrentes do processo de transformação do 

Exército, buscando alinhamento doutrinário com a DMT (2014c) e nas estrangeiras 

que contribuíram de maneira relevante com o presente objeto de investigação. 

Ao mesmo tempo, analisando as variáveis da presente pesquisa observa-se 

que “O ambiente operacional na Era do Conhecimento” é identificado como a 

variável independente, pretendendo-se que a sua manipulação exerça efeito 

significativo sobre a variável dependente “o emprego da Força-Tarefa Blindada em 

áreas humanizadas”. Tendo em vista as características qualitativas das variáveis 

será feita a definição conceitual e operacional das mesmas. 

Nesse ínterim, o ambiente operacional na Era do Conhecimento é 

caracterizado pelas dimensões física, humana e informacional que são conjunturas e 

situações que afetam o ambiente onde atuam as forças militares e que afetam o modo 

como são empregadas. A variável será analisada nas dimensões física, humana e 

informacional. 

 

 

 



24 
 

 Variável Dimensão Indicadores 
Forma de 

medição 

Ambiente 

operacional na 

Era do 

Conhecimento 

Física 

Letalidade Seletiva 

Revisão da 

literatura 

 

Questionários 

 

Entrevistas 

Consciência Situacional 

Terreno e tipos de edificações 

Humana 

Competências Requeridas  

Letalidade Seletiva 

Consciência Situacional 

Proteção da Tropa 

Operações de Informação 

Informacional 

Superioridade de Informações 

Consciência Situacional 

Digitalização do  

Espaço de Batalha 

Operações de Informação 

Quadro 1 – Definição operacional da variável independente. 
Fonte: o autor. 

 

Outrossim, o emprego de tropas blindadas será definido para o presente estudo 

como os aspectos relativos às capacidades e limitações das tropas dessa natureza 

inseridas em áreas humanizadas no espaço de batalha de um conflito armado. A 

variável será analisada nas dimensões armamento, equipamento e material e pessoal. 

 

Variável Dimensão Indicadores 
Forma de 

medição 

Emprego de 

topas 

blindadas em 

áreas 

humanizadas 

Armamento 
- Efeitos do uso do armamento 

- Implicações para o Emprego 

- Efeitos colaterais sobre a 

população 

- Efeitos colaterais sobre as 

estruturas 

- Revisão da 

literatura 

- Questionários 

- Entrevistas 

Equipamento 

e Material 

Pessoal 

Quadro 2 – Definição operacional da variável dependente. 
Fonte: o autor. 
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2.2 ELEMENTOS PESQUISADOS 

Os critérios utilizados para selecionar os grupos de oficiais na presente 

pesquisa foram divididos em três grupos.  

G1 - Majores ou capitães aperfeiçoados da arma de Cavalaria que estejam 

servindo atualmente em OM blindada e não possuam os cursos de operação da 

VBCCC Leopard 1 A5 BR ou curso avançado de tiro do sistema de armas da VBCCC 

Leopard 1 A5 BR.  

G2 - Majores ou capitães aperfeiçoados da arma de Cavalaria que estejam 

servindo atualmente em OM blindada e possuam o curso de operação da VBCCC 

Leopard 1 A5 BR ou curso avançado de tiro do sistema de armas da VBCCC Leopard 

1 A5 BR.  

G3 - Capitães que mesmo sem estarem servindo atualmente em OM blindadas, 

possuam notório saber sobre o assunto, bem como o curso avançado de tiro do 

sistema de armas da VBCCC Leopard 1 A5 BR.  

Ademais, considerando os oficiais que estão inseridos nesse universo, das 

turmas de 2000 a 2011 e com base no banco de dados do Departamento Geral de 

Pessoal (DGP) chega-se à seguinte tabela:  

Tabela 1 – Elementos pesquisados 

Grupo pesquisado 
Efetivo 

previsto 
inicialmente 

Respostas 
recebidas 

Percentual 
de 

respostas 
recebidas 

Servindo em OM Bld e não 

possuidores dos cursos de 

blindados3 

39 20 51,28 % 

Servindo em OM Bld possuidores 

dos cursos de blindados³ 

15 8 53,33 % 

Capitães com notório saber sobre o 

assunto possuidores do curso 

avançado de tiro do sistema de 

armas da VBCCC Leopard 1 A5 BR. 

8 8 100 % 

TOTAL 62 36 58,06 % 

 

 
3 Cursos de blindados: curso de operação da VBCCC Leopard 1 A5 BR ou curso avançado de tiro do 

sistema de armas da VBCCC Leopard 1 A5 BR. 
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Em seguida, o tabela 2 apresenta, resumidamente, a quantidade de elementos 

(n) que deveria conter uma amostra, de acordo com a população estudada (N), 

considerando uma margem de erro de 10% entre a média amostral e a média 

populacional, e 5% de probabilidade de que os resultados encontrados na pesquisa 

devam-se ao acaso, isto é, que não ocorrem em função do tratamento dispensado às 

variáveis, levando em conta o número de oficiais que hoje servem em organizações 

militares blindadas, e ainda existindo a possibilidade de mesmo servindo em OM 

blindada o oficial não possuir conhecimento notório no assunto, foi adotado o tamanho 

populacional de 62 (sessenta e dois) militares, sendo consequentemente o tamanho 

amostral de 52 (cinquenta e dois) militares. 

Tabela 2 - Tamanho amostral (n) em função do tamanho populacional(N). 

N n 

10 10 

20 19 

30 28 

40 36 

50 44 

60 52 

70 59 

Fonte: Manual de MPC (Rodrigues, 2006, p. 71) 
 

 

Por fim, vislumbrando aumentar a precisão do estudo em questão, foram 

realizadas entrevistas com o coronel Alex Alexandre de Mesquita, atualmente 

realizando o Curso de Segurança Nacional, na Korean National Defense University e 

ex-comandante do Centro de Instrução de Blindados (CI Bld) em Santa Maria-RS, e 

com o coronel Alessandro Visacro, atualmente atuando como oficial de ligação do 

Exército Brasileiro junto ao Centro de Armas Combinadas do Exército dos EUA, em 

Forte Leavenworth (Kansas) e autor dos livros Lawrence da Arábia, Guerra Irregular 

e Guerra na Era da Informação e ex-comandante da 3ª Cia F Esp em Manaus-AM e 

do 1º BFEsp em Goiânia-GO que ao relatarem suas experiências e conhecimentos 

enriqueceram sobremaneira a presente pesquisa. 
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2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O método de abordagem adotado neste trabalho foi o indutivo, pois foram feitas 

observações de fatos particulares para só então responder as questões de estudo. Já 

o método de procedimento foi o estatístico, pois tornou-se possível determinar, em 

termos numéricos, a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem como a 

margem de erro de um valor obtido. 

Por outro lado, a classificação do tipo de pesquisa quanto à natureza foi a 

aplicada, já que tem por objetivo a produção de conhecimentos que tenham   aplicação 

prática e dirigidos à solução de problemas reais específicos. No tocante à forma de 

abordagem do problema foi uma pesquisa predominantemente qualitativa, tendo em 

vista a interpretação de fenômenos. Mesmo que a adoção do método de procedimento 

estatístico não seja usual na pesquisa qualitativa, o mesmo foi adotado para 

quantificar os dados coletados por meio dos questionários.  

Demais, quanto ao objetivo geral, foi uma pesquisa descritiva, uma vez que 

visa descrever as características de determinada população/fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Por fim, no que diz respeito aos 

procedimentos técnicos foi uma pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material 

já publicado, constituído principalmente de livros, manuais, artigos de periódicos e de 

material disponibilizado na internet, e também um levantamento, que se caracterizou 

pela interrogação direta das pessoas que podiam estar envolvidas com o objeto cujo 

comportamento se deseja conhecer. 

 

2.3.1 Procedimentos Metodológicos  

Objetivando uma coleta de dados pertinente e confiável foi realizada uma 

revisão de literatura por meio de reunião e estudo de referenciais teóricos nacionais 

utilizados pela Força Terrestre como manuais de campanha, manuais de fundamentos 

e cadernos de instrução encontrados na biblioteca do Portal de Doutrina do Exército, 

manuais dos exércitos norte-americano, francês e chileno, além de periódicos 

nacionais como a revista Ação de Choque e do periódico Escotilha do Comandante, 

ambos do Centro de Instrução de Blindados. Ademais, buscando estruturar melhor a 

pesquisa e verificar a relevância do tema foram consultados também 5 dissertações 

de mestrado de anos anteriores. 
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Além disso, os critérios de inclusão foram fontes datadas de 1999 a 2019, 

priorizando os manuais que já incluem conceitos da Força Terrestre na Era do 

Conhecimento fundamentos do manual DMT (2014c). 

Simultaneamente, os critérios de exclusão foram referenciais teóricos 

anteriores ao ano de 1999 ou que mesmo sendo publicados em anos posteriores a 

1999 apresentam conceitos que vão de encontro às novas concepções da DMT. 

 

2.3.2 Instrumentos  

Os instrumentos utilizados na seguinte investigação foram a coleta documental, 

o questionário e a entrevista. Em uma primeira fase, a coleta documental executou-se 

por meio de uma detalhada revisão da literatura das fontes com maior credibilidade 

que tratam do assunto em pauta, tanto nacionais como estrangeiras, onde ocorreu o 

embasamento teórico para verificar-se o que era conhecido acerca das variáveis 

dependente e independente.  

Logo depois, ao coletar os dados brutos atinentes às variáveis deu-se início à 

segunda fase, onde os dados foram catalogados, fichados, refinados e por fim 

organizados somente com as informações que realmente eram de interesse e que 

tinham relevância para este apuramento. Este instrumento está relacionado a todos 

os indicadores de todas as dimensões das variáveis independente e dependente.  

O questionário foi direcionado a 54 (cinquenta e quatro) oficiais superiores e 

intermediários das turmas de 2000 a 2009 que estão servindo atualmente em 

Organizações Militares Blindadas (OM Bld) e também a 8 (oito) oficiais intermediários 

que, apesar de não estarem servindo atualmente em OM Bld, realizaram o Curso 

Avançado de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR  e possuem notório saber a respeito 

do assunto da presente investigação. 

O questionário foi composto de perguntas fechadas e mistas a fim de verificar 

o conhecimento dos profissionais que atualmente atuam na tropa Bld acerca da 

temática do presente trabalho científico. Os questionários estão relacionados com o 

indicador “implicações para o emprego” da variável “emprego da FT Bld em áreas 

humanizadas” e com todos os indicadores da variável “ambiente operacional na Era 

do Conhecimento”. 

Por fim, aspirando um melhor entendimento sobre a influência da variável 

independente sobre a dependente, foi utilizado o instrumento entrevista com 2 (dois) 

oficiais superiores já citados anteriormente, com experiência em missões em outros 
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países e possam contribuir para o enriquecimento da presente investigação por meio 

de práticas adotadas em países com mais expertise na real importância da ingerência 

do ambiente operacional na Era do Conhecimento sobre o emprego FT Bld em áreas 

humanizadas. Esse instrumento está relacionado a todos os indicadores de todas as 

dimensões das duas variáveis. 

 

2.3.3 Análise dos Dados  

Todo o conteúdo obtido durante o estudo documental realizado foi reunido às 

informações obtidas nos questionários e entrevistas intentando uma apuração lógica, 

compreensível e adequada.  

Ao analisar os dados coletados foi aplicada a pré-codificação de dados das 

perguntas fechadas dos questionários e a codificação posterior das perguntas mistas 

dos questionários e abertas das entrevistas. Após passarem pelo processo de 

codificação os dados estavam prontos para serem tabulados. 

A tabulação dos dados deu-se pelo agrupamento de informações em categorias 

e posterior contagem da frequência de cada categoria de cada conjunto, onde enfim 

foram tratadas estatisticamente, sendo posteriormente apresentadas por meio de 

gráficos e tabelas. Estas informações foram analisadas por meio de uma moda 

estatística, de modo a verificar vertentes de concepções, atitudes e fundamentos 

empregados na problemática apresentada entre as variáveis. 

As informações das entrevistas e das perguntas mistas dos questionários além 

da codificação e tabulação, foram tratadas qualitativamente, de forma a interpretar 

todo o conteúdo incorporado à pesquisa com o máximo de confiabilidade e 

imparcialidade. 

Após realizados os procedimentos supracitados, as respostas obtidas por meio 

dos questionários e entrevistas colaboraram para responder as questões de estudo e 

estão expostas de acordo com cada questão de estudo nos resultados desta 

pesquisa. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

Envidando esforços para ampliar os conhecimentos acerca do assunto tratado 

neste trabalho, foram consultadas fontes nacionais e estrangeiras que abordam o 

tema. Algumas destas fontes, principalmente manuais do Exército Brasileiro, apesar 

de não estarem regidas pela nova DMT, ainda estão em vigência e se mantêm como 

boas fontes de consulta, como por exemplo os manuais C 17-20 Forças-Tarefas 

Blindadas (2002) e C 7-20 Batalhões de Infantaria (2003), previstos para serem 

revisados em 2019, porém ainda vigentes. 

O ano de 2014 foi um “divisor de águas” da doutrina militar brasileira, pois 

marcou a passagem da antiga doutrina regida pela IP-100-1 Bases para a 

Modernização da Doutrina de Emprego da Força Terrestre (1996), também conhecida 

como Doutrina Delta, para a nova DMT, elencada no manual EB20-MF-10.102 

Doutrina Militar Terrestre (2014c). 

Desde então, alinhados com o Plano de Desenvolvimento da Doutrina Militar 

Terrestre (PDDMT), que anualmente baliza a elaboração/revisão e a difusão de 

publicações doutrinárias, a elaboração/revisão de quadros de organização (QO) e 

atividades especiais como seminários, reuniões e experimentação doutrinária, foram 

elaborados diversos manuais de campanha que seguem a nova DMT, modificando 

e/ou atualizando os conceitos doutrinários até então utilizados, para que sejam 

coerentes com as mudanças evidenciadas na sociedade contemporânea, com o modo 

de combater frente às novas ameaças do século XXI e com as imposições do Direito 

Internacional dos Conflitos Armados (DICA). 

No tocante ao referencial teórico estrangeiro, a abordagem foi realizada no 

intuito de formar o “arco do conhecimento”, ou seja, obter informações de países que 

notoriamente têm experiências em combate mais atualizadas e cujas doutrinas estão 

adaptadas às novas realidades do século XXI, como Estados Unidos da América 

(EUA) e França. Além desses, foram pesquisadas fontes de consulta de países sul-

americanos como Argentina e Chile, para fazer um comparativo entre o modo com 

que o tema é abordado no Brasil e em países com condições semelhantes de 

participação em conflitos armados. 

 

3.1 DOUTRINA MILITAR TERRESTRE 

O Exército Brasileiro, na constante busca de evolução e aperfeiçoamento, vem 

implementando significativas mudanças em sua doutrina. A necessidade de 
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acompanhar a nova realidade dos conflitos armados, onde estes “tendem a ser 

limitados, não declarados, convencionais ou não, e de duração imprevisível, e as 

ameaças são cada vez mais fluidas e difusas” (BRASIL, 2014c), a constante evolução 

tecnológica e a aparição de novos atores não estatais, tanto no contexto nacional 

quanto internacional, tornam iminente o avanço para uma Força Terrestre da Era do 

Conhecimento. 

A Doutrina Militar Terrestre busca a efetividade baseando-se na constante 

atualização, que acompanha o desenvolvimento dos conflitos armados resultantes 

das mudanças na sociedade e dos avanços tecnológicos referentes aos assuntos de 

defesa. Dessa maneira, a Força Terrestre passa a adotar sua organização com base 

em competências e capacidades, visando o emprego nas Operações no Amplo 

Espectro. 

A sociedade do século XXI quer seus direitos, deveres e liberdade garantidos, 

a prosperidade e que o bem-estar comum seja alcançado sem interferências ou 

ameaças. Além disso, ela é menos tolerante à perda de vidas humanas como solução 

de conflitos armados, de questões políticas, religiosas, ideológicas ou de qualquer 

espécie, tornando-se indispensável que sejam envidados todos os esforços no sentido 

de preservar a integridade das pessoas. 

Já é possível verificar que as bases para transformação da Doutrina Militar 

Terrestre incorporam conceitos próprios dos conflitos contemporâneos como por 

exemplo: espaço de batalha não-linear e multidimensional; maior proteção individual 

e coletiva; minimização de danos colaterais sobre as populações; o caráter difuso das 

ameaças; entre outros. Tais conceitos mostram claramente uma preocupação com 

aspectos relativos às dimensões física, humana e informacional, componentes do 

ambiente operacional da Era do conhecimento. 

 

3.2 AMBIENTE OPERACIONAL DA ERA DO CONHECIMENTO 

Factualmente, a dimensão física era o fator preponderante nos conflitos 

armados da Era Industrial ao analisar-se o ambiente operacional, havendo uma 

preocupação apenas com a influência que o inimigo, o terreno e as condições 

meteorológicas exerciam sobre as operações.  

É necessário que haja um entendimento mais profundo sobre como ocorrem os 

conflitos armados no século XXI e como as forças armadas estão se preparando para 

enfrentar as novas ameaças. Será que os tradicionais preceitos teórico-doutrinários 
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que regem o preparo e o emprego das tropas blindadas são capazes de oferecer 

respostas adequadas a todo tipo de ameaça?  

A busca pela resposta a esse questionamento leva a uma análise de 

convicções que, erroneamente interpretadas, induzem a conclusões distorcidas e 

incompletas sobre a verdadeira natureza dos conflitos armados. A primeira ideia que 

deve ficar clara é que antes de ser um fenômeno político, a guerra ou conflito armado 

é um fenômeno social. São as sociedades, e não os exércitos, que produzem as 

guerras. Isso nos permite concluir que transformações na conduta dos conflitos 

armados, onde se insere o emprego da tropa blindada, decorrem, em primeiro lugar, 

de transformações sociais. 

Ao passar da Era Industrial para a Era do Conhecimento (também chamada 

Era da Informação) a sociedade sofreu profundas mudanças nos campos social, 

político, econômico, geopolítico, ambiental e científico-tecnológico. Essas mudanças 

geraram reflexos que afetaram a natureza dos conflitos armados e fizeram com que 

surgisse a necessidade de dotar a Força Terrestre com capacidades que lhe permitam 

ampliar sua gama de missões para fazer frente às complexas e difusas ameaças 

advindas do século XXI. Por fim, desfaz-se a falsa ideia de que adequar-se às 

exigências da Era do Conhecimento limita-se apenas à aquisição e emprego de novas 

tecnologias no campo militar, mas é preciso haver também uma mudança de 

mentalidade de quem emprega os meios militares. 

As mudanças que ocorreram e vêm ocorrendo na sociedade contemporânea e 

a evolução da tecnologia de informação e dos armamentos utilizados pelos diversos 

atores atuantes no espaço de batalha, demonstram a necessidade de considerar de 

maneira equivalente as dimensões humana e informacional, que devem ser objetos 

de análise em conjunto com a dimensão física, constituindo, assim, as três dimensões 

componentes do ambiente operacional na Era do Conhecimento.  

A maior ênfase nas dimensões humana e informacional está entre as 

capacidades prioritárias para a Força Terrestre na Era do Conhecimento. Com as 

ameaças cada vez mais difíceis de serem identificadas, a atuação de novos atores 

não estatais, como Organizações Não-Governamentais (ONG) ou outras entidades 

civis, com a mídia transmitindo em tempo real todos os acontecimentos no espaço de 

batalha, muitas  vezes manipulando as informações de acordo com interesses de seus 

patrocinadores, e tudo isso acontecendo em meio à população, mostra a necessidade 

indispensável de se levar em consideração as dimensões humana e informacional, 
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além da dimensão física, no momento do emprego das frações. A figura abaixo 

caracteriza a nova abordagem que deve ser adotada ao analisar o Ambiente 

Operacional da Era do Conhecimento: 

 

 
Figura 1 – Dimensões do Ambiente Operacional 
Fonte: BRASIL (2017b, p. 2-2) 
 

O combate em áreas humanizadas, cada vez mais frequentes nos conflitos 

armados, dificulta a identificação das ameaças, pois o ambiente operacional torna-se 

congestionado e as possibilidades de danos colaterais à população aumentam 

consideravelmente.  

Diante do exposto, é notória a necessidade de revisar os princípios de emprego 

de nossas tropas em áreas com a presença da população, pois ações que afetem 

civis, estruturas ou recursos sem a devida precisão, sendo documentadas e 

divulgadas pela mídia, podem comprometer completamente o sucesso de uma 

operação.  

 

3.2.1 Dimensão Humana 

De acordo com o prescrito no manual Operações (2017b, p. 2-2): “a Dimensão 

Humana abrange os fatores psicossociais, políticos e econômicos da população local, 

assim como suas estruturas, seus comportamentos e interesses”. Percebe-se que 

Emprego da FT Bld 
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nessa dimensão, o foco é o indivíduo e a sociedade, aumentando-se assim o poder 

de influência que acontecimentos como perda de vidas humanas e danos colaterais 

causados à população e às estruturas têm sobre as operações militares.  

 

3.2.1.1 Histórico recente sobre a importância da dimensão humana 

Para compreender a complexidade da dimensão humana e a sua importância 

dentro do contexto dos conflitos armados, é preciso interpretar alguns conceitos que 

historicamente mostram de forma elucidativa como a negligência dos aspectos 

relacionados à dimensão humana podem comprometer o sucesso das operações 

militares. 

Preliminarmente, é fundamental ter em mente a correta definição de paz. Até o 

final da Segunda Guerra Mundial, o objetivo da guerra era a vitória e a paz era uma 

consequência dessa vitória. Os exércitos eram os instrumentos pelos quais os 

Estados projetavam seus interesses políticos e estratégicos no cenário internacional 

e quando haviam divergências entre interesses, a guerra definia quem deveria ter 

suas ambições legitimadas e quem deveria submeter-se às condicionantes dos 

“vencedores”. 

Teoricamente, esse modelo de conflito trazia, além da vitória, a paz. Porém, o 

ocorrido na Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) (1ª GM), com a vitória 

incondicional dos aliados (França, Inglaterra e Rússia) sobre os impérios centrais 

(Alemanha e Áustria-Hungria), impondo severas restrições aos derrotados, serviu 

somente para vinte e um anos após o fim do confronto, o mundo contemplar o maior 

conflito armado da história, a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) (2ª GM), que foi 

fruto dos ressentimentos e “feridas mal curadas” resultantes do fim da 1ª GM. 

Após o fim da 2ª GM o mundo dividiu-se em duas grandes potências, Estados 

Unidos (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Esse período, 

conhecido como Guerra Fria, caracterizou-se pela corrida armamentista e nuclear 

entre as duas superpotências, o que, apesar da incerteza sobre um novo conflito 

mundial, trouxe relativo equilíbrio ao cenário internacional, que não vivenciou mais 

conflitos de “alta intensidade”. 

Já os conflitos de “baixa intensidade” que ocorriam ao redor do globo, sendo 

desprezados em importância pelas grandes potências, só foram entrar em evidência 

após a decadência da URSS que se materializou com a queda do muro de Berlim em 

1989. No período seguinte, principalmente após a libertação do Kuwait pelos EUA na 
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Guerra do Golfo, num conflito que foi rapidamente definido pela supremacia do poder 

militar dos EUA, acreditava-se que a democracia e o capitalismo iriam multiplicar-se a 

nível global sem um Estado que pudesse se opor à inegável superioridade militar 

norte-americana. 

A ilusão de que o uso exclusivo do poderio bélico militar poderia solucionar 

conflitos e “conquistar” a paz, teve fim em 1993, quando os EUA, liderando a missão 

de paz em Mogadíscio, na Somália, sofreu uma derrota nas dimensões humana e 

informacional, tendo que retirar suas tropas daquele país sem ter concluído a missão 

a que se propôs, devido a não ter angariado o apoio da população local e à forte 

pressão da opinião pública norte-americana que questionava o motivo de soldados 

dos EUA estarem morrendo na Somália. 

Após esse episódio, buscou-se uma adequação teórico-doutrinária para 

adaptar o modo de combater aos os novos desafios impostos pela Era do 

Conhecimento. Porém, apesar de algumas teorias terem sido desenvolvidas, 

nenhuma delas abarcou em sua plenitude a complexidade dos conflitos armados que 

se seguiram e a humanidade pode visualizar inúmeros confrontos sendo travados 

segundo preceitos da Era Industrial. Combates como a missão de paz em Ruanda 

(1993 – 1996), as guerras em Kosovo (1998 – 1999), na Chechênia (1994 – 1996), no 

Afeganistão (2001 até os dias atuais) e no Iraque (2003 a 2011), por exemplo, nos 

mostram que o uso isolado do componente militar, sem o devido tratamento dado aos 

aspectos das dimensões humana e informacional, pode levar forças militares 

absolutamente superiores ao insucesso. 

 

3.2.1.2 Nova abordagem da dimensão humana na Era do Conhecimento 

Em VISACRO (2018, p.95), verifica-se que: “no ano de 1994, o relatório sobre 

o desenvolvimento humano elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), trouxe o conceito de “segurança humana”, incorporando-o 

à pauta do mundo pós-Guerra Fria”. Esse conceito contrasta com o conceito de 

segurança nacional, pois o primeiro tem como centro o indivíduo e o segundo tem o 

Estado (território e soberania) como fim.  

A tabela a seguir, extraída de VISACRO (2018), é um resumo do comparativo 

entre os conceitos de Segurança Nacional versus Segurança Humana:  
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Quadro 3 – Comparativo Segurança Nacional versus Segurança Humana 

                                                                                                                            (continua) 

Fatores de Comparação Segurança Nacional Segurança Humana 

1. Core Conceito centrado na 

segurança do Estado 

Conceito centrado na segurança da 

pessoa humana 

2. Concepção Estatocêntrica e militarista Concepção miltidisciplinar 

3. Marco doutrinário Escola realista  

(Hans Morgenthau) 

Escola de Copenhague (Barry Buzan) 

Relatório sobre Desnvolvimento humano 

do PNUD, 1994 

4. Para quem é a 

segurança? 

O objeto da segurança é o 

Estado (o Estado é o fim) 

O objeto da segurança é o indivíduo  

(o Estado é o meio) 

5. Segurança Defesa e proteção do 

território nacional 

Salvaguarda das garantias individuais 

básicas 

6. Qual valor deve ser 

protegido? (enfoque sobre 

os elementos constitutivos 

do Estado moderno) 

A soberania do Estado 

sobre seus elementos 

materiais, sobretudo a 

integridade territorial 

A finalidade ou valor social: tarefa estatal 

precípua de promoção do bem comum, 

materializada na promoção e 

salvaguarda dos Direitos Humanos 

7. Ameaças à segurança Outros Estados Violência intra e interestatal 

Ameaças transnacionais (terrorismo, 

crime organizado, etc.) 

Endemias 

Desastres Naturais 

Chagas sociais e econômicas (violência 

estrutural: atraso econômico, iniquidade, 

miséria, etc.) 

8. Foco Na prevenção de conflitos 

por meio da dissuasão 

militar 

Na resolução de conflitos 

por meio da intervenção 

militar 

Na prevenção de conflitos por meios não 

militares 

9. Meios Militares Prevalência de meios não militares 

10. Obtenção e 

manutenção da paz 

Hegemonia de uma 

potência ou equilíbrio do 

poder (“conquista da paz”) 

Condições favoráveis de 

desenvolvimento socioeconômico 

Promoção e proteção dos Direitos 

Humanos (“construção da paz”) 

Fonte: VISACRO (2018, p. 95) 
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Quadro 3 – Comparativo Segurança Nacional versus Segurança Humana 

                                                                                                                            (conclusão) 

Fatores de Comparação Segurança Nacional Segurança Humana 

11. Premissas As relações internacionais 

são regidas 

exclusivamente pelos 

Estados 

- Os Estados não são os únicos atores 

importantes. 

- A força não é o único instrumento 

significativo. 

- A segurança internacional vai além das 

questões militares. 

- A segurança internacional é 

transnacional, global e interdependente. 

- O conceito de segurança internacional 

centrado no poderio bélico convencional 

é insuficiente para explicar (e solucionar) 

todas as questões de segurança. 

12. Atores Estados Estados, organismos internacionais, 

ONGS, atores não estatais responsáveis 

por ameaças à sociedade e ao indivíduo 

(organizações terroristas, grupos 

insurgentes, facções criminosas, etc.) 

13. Dimensões 

interdependentes 

Diplomática (calcada no 

poderio bélico 

convencional) 

Militar 

Freedom of wants (dignidade da pessoa 

humana) 

1. Segurança econômica; 

2. Segurança alimentar; 

3. Segurança sanitária; 

4. Segurança ambiental; 

Freedom of fear (segurança física) 

5. Segurança pessoal; 

6. Segurança comunitária; e 

7. Segurança política. 

14. Relação 

preponderante entre os 

Estados 

Competição Cooperação 

15. Segurança 

proporcionada 

Pela capacidade militar Pelo desenvolvimento humano, ainda 

que o Estado detenha o monopólio da 

aplicação da legítima força coercitiva 

para salvaguardar os direitos individuais 

e coletivos. 

Fonte: VISACRO (2018, p. 95) 
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A partir desse quadro comparativo é possível observar que a importância dada 

à dimensão humana vem crescendo no cenário internacional, e que o emprego de 

forças militares deve considerar todos os aspectos relacionados à dimensão humana 

em seu planejamento e principalmente na execução das operações militares. 

 

3.2.1.3 Caráter difuso das ameaças 

Os combates ocorridos na chamada Era Industrial tinham como característica 

o embate entre dois Estados que por algum motivo, geralmente político, usavam o 

meio militar para resolver suas divergências. Os inimigos eram facilmente 

identificados, pois eram militares de um país oponente.  

Já no cenário dos conflitos armados da Era do Conhecimento, a ameaça está 

dissimulada entre a população local, o “inimigo” torna-se invisível. Diante de 

guerrilheiros, terroristas, insurgentes, ameaças híbridas4 e toda sorte de grupos 

armados que tenham caráter ideológico ou religioso, exércitos que ainda são 

preparados para o “combate convencional” da Era Industrial se mostram ineficazes e 

insuficientes para fazer frente a tão difuso conjunto de ameaças. 

Sem sombra de dúvidas, o Estado perdeu o monopólio do uso da força, 

gerando uma infinidade de atores armados não estatais. O desenvolvimento da 

capacidade do uso da força por esses atores, aliado a pouca importância que foi 

atribuída pelos governos a atores armados não estatais, contribuiu para o crescimento 

e estruturação desse tipo de ameaça. 

A ampliação do conceito de segurança trazida à tona pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) evidencia que as ameaças 

provenientes de atores armados não estatais oferecem maiores riscos à paz e à ordem 

internacional que os embates entre Estados com interesses políticos divergentes. É a 

violação dos direitos humanos, tanto pelo Estado quanto por atores armados não 

estatais, em ambiente de guerra ou de não guerra que causa o medo na população, 

fazendo com que muitas vezes, os perturbadores da paz atinjam seus objetivos. 

Essa infinidade de novas ameaças, às quais a F Ter da Era do Conhecimento 

deve fazer frente, tornam os cenários dos conflitos armados menos previsíveis. 

 

 
4 Ameaças híbridas são aquelas que combinam capacidades de combate convencional com 

capacidades de guerra irregular. 
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3.2.1.4 Apoio da população 

As experiências nas diversas conflagrações ao redor do mundo trouxeram um 

ensinamento que é de vital importância nos conflitos armados da Era do 

Conhecimento. O apoio da população é imprescindível para atingir os objetivos 

políticos e táticos na área de operações.  

Durante a 2ª GM foi constatado que a maior parte da produção bélica em escala 

industrial era processada por civis que trabalhavam em fábricas, sustentando assim o 

esforço de guerra empreendido pela nação durante um período de tempo muito maior. 

Além disso, a produção de suprimentos, como alimentação, roupas e equipamentos 

militares e medicamentos também era impulsionado pela mão de obra da população 

civil.  

Como solução para “abreviar o fim da guerra”, as forças armadas iniciaram uma 

campanha para “acabar com a vontade de lutar” da população, passando a 

bombardear áreas industriais e seus arredores, ou seja, atacando diretamente civis 

que estariam indiretamente envolvidos com a guerra. Com isso, a população foi 

atingida e a falsa ideia de que os embates eram travados exclusivamente pelos 

soldados nos campos de batalha esvaiu-se. O resultado ao final da 2ª GM foi que a 

quantidade de civis vítimas de extermínio e da destruição indistinta superou o número 

de soldados que pereceram nos campos de batalha. 

Diferente do que se via na 2ª GM, onde os massacres às populações dos 

países antagônicos eram vistos como perfeitamente justificados e aceitos pela 

sociedade, pois seria a única maneira de alcançar a paz, nas batalhas da Era do 

Conhecimento a perda de vidas humanas já não é mais tolerada. Diante disso, o apoio 

da população local tornou-se um objetivo perene em qualquer local que o instrumento 

militar vá ser empregado. 

No escopo dos conflitos mais recentes, fica evidente a ineficácia de tropas que 

agem de acordo com preceitos ainda da Era Industrial, atuando sob o legado da 

hegemonia militar, ou seja, uso exclusivo do poder militar para solucionar conflitos na 

dimensão física, sem considerar as dimensões humana e informacional. 

Em contrapartida, atores que não têm a capacidade de obter êxito na dimensão 

física, vêm aprimorando as abordagens nas dimensões humana e informacional, 

impondo diversos reveses aos exércitos que insistem em desconsiderar a evolução 

dos embates e se preparam e lutam guerras que já não se encaixam nos novos 

padrões de conflitos do século XXI. 
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Como exemplo, pode-se citar dois grupos que se opõem a Israel em uma 

refrega que já dura décadas e não tem perspectiva de encerramento. O Hezbollah ou 

Partido de Deus (organização fundamentalista xiita) como é chamado no Líbano 

obteve a primeira vitória sobre Israel utilizando a guerra irregular.  

Apesar da indiscutível superioridade israelense na dimensão física, o Hezbollah 

mantem uma vasta rede de serviços sociais que auxiliam a população xiita (dimensão 

humana) e ainda possui a emissora de TV al-Manar (o farol) que serve de instrumento 

para propaganda de divulgação institucional do partido, bem como para difusão de 

ideologia de cunho religioso, moldando assim a opinião pública para ter suas ações, 

por mais atrozes que sejam, justificadas perante a população (dimensão 

informacional).  

Outro caso é o do Hamas, movimento sunita (organização fundamentalista 

palestina) que realiza um trabalho lento, contínuo e metódico de instrução dogmática 

e assistência social. O descaso com os trabalhos que deveriam ser priorizados nas 

dimensões humana e informacional, aliado à exploração dessas dimensões pelo 

inimigo, fazem com que o conflito para preservação do Estado judaico não tenha a 

menor perspectiva de um ponto final e comprovam que apesar do uso de tecnologia 

superior no emprego militar ser muito útil na dimensão física, nada supera o papel do 

indivíduo na dimensão humana dos conflitos armados, ou seja, vencer e sobrepujar o 

inimigo no campo de batalha, por si só, não é suficiente para assegurar a paz. 

 

3.2.1.5 Atores não estatais (ambiente interagências) 

Ademais dos atores armados não estatais e da população local, presentes no 

espaço de batalha, existe ainda uma infinidade de atores não estatais que, se 

convencidos a atuarem em prol das operações militares, facilitam sobremaneira o 

alcance de objetivos por parte da tropa empregada na área de operações. 

Esses atores, que compõem o chamado terceiro setor5, são fundações, 

entidades beneficentes, organizações não governamentais, serviços sociais 

autônomos, sindicatos, entre outros que devido à atuação ineficiente do Estado, 

 
5 Segundo Alessandro Visacro o terceiro setor é um termo sociológico surgido nos EUA que designa o 

vasto conjunto de iniciativas e atividades privadas de interesse público, sem fins lucrativos, com origem 

na sociedade civil. Compreende as organizações que não possuem vínculos permanentes com o 

Estado (primeiro setor) nem com o Mercado (segundo setor). 
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principalmente na área social, vêm crescendo de importância no contexto das 

operações na Era do Conhecimento.  

Para auferir a sinergia de esforços, com a finalidade de colocar em prática as 

ações necessárias para obter o sucesso da missão, é preciso superar a tradicional 

relutância dos militares em trabalhar e estreitar a cooperação com agências não 

estatais e por meio de tática, clarividência e flexibilidade, construir uma consonância 

de ideias acerca dos objetivos a serem atingidos e de como (estratégias, métodos e 

mecanismos) eles serão consolidados. Desse modo, conquistar o respeito e a 

cooperação dessas agências, bem como evitar sua oposição tornaram-se tarefas 

críticas das tropas desdobradas no terreno. 

 

3.2.1.6 Influência da dimensão humana sobre as operações militares 

Diante do anteriormente exposto, percebe-se que a influência da dimensão 

humana sobre as operações militares é uma realidade. Com isso, as tropas que atuam 

no ambiente operacional da Era do Conhecimento devem estar preparadas para lidar 

com as diferentes demandas que a dimensão humana apresenta e explorar todas as 

possibilidades que a complexa dimensão humana apresenta, tornando a presença 

dessa dimensão um fator favorável à atuação das tropas, principalmente quando se 

tratar de ambientes humanizados. 

 

3.2.2 Dimensão Informacional 

Simultaneamente ao progresso em todas as áreas das atividades humanas, a 

sociedade também evoluiu. Com a velocidade que as novas tecnologias que surgem 

diariamente, já é corriqueiro que uma nova descoberta realizada hoje torne-se 

obsoleta daqui a poucos meses. Nesse interim, as comunicações tiveram uma 

evolução sem precedentes, proporcionando que o tempo e a distância já não sejam 

fatores tão relevantes quando o assunto é comunicação. 

A enorme quantidade de veículos de comunicação possibilita a transmissão de 

notícias em escala global, fazendo que pessoas em todo o mundo tomem 

conhecimento instantâneo do que ocorre em qualquer parte do planeta. Ademais 

disso, a internet e as redes sociais viabilizaram que além de receber as notícias 

praticamente em tempo real, as pessoas possam expressar suas opiniões, protestar 

via redes sociais e organizarem-se para atingir objetivos em comum. 
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É neste vasto campo de possibilidades que a F Ter da Era do Conhecimento 

precisa atuar e inevitavelmente adaptar-se às implicações que a dimensão 

informacional traz para o emprego das tropas no século XXI. 

 

3.2.2.1 Mídia e informação 

A quantidade e diversidade de notícias “esclarecedoras” que chegam 

diariamente à população é incomensurável, porém algumas questões relativas a essa 

nova realidade se fazem necessárias. Todas as notícias que são divulgadas pelos 

diferentes veículos de comunicação são verdadeiras, ou totalmente verídicas? Os 

meios que estão divulgando a notícia são confiáveis? Existem patrocinadores com 

interesses particulares na divulgação dessas notícias? Será que a intenção da 

divulgação de certas notícias tem apenas o caráter de difusão ou há outro propósito 

na disseminação de informações que por vezes são falsas ou distorcidas? 

A resposta a esses questionamentos é extremamente complicada. Não há uma 

maneira totalmente idônea e segura de confirmar todas as informações que chegam 

por meio da mídia, fazendo com que seja necessário um conhecimento profundo 

acerca das questões tratadas nos meios de comunicação para discernir o que é 

relevante e o que são manipulações da mídia visando atender interesses particulares. 

Infelizmente, é muito pequena a parcela da sociedade que tem acesso a 

diversas fontes e tempo para se aprofundar em assuntos veiculados pela mídia. Isso 

faz com que a grande massa da população seja “bombardeada” com notícias de toda 

espécie, que geralmente trazem dissimuladas as ferramentas para alcançar certo 

comportamento da sociedade que atendam aos anseios de quem está difundindo a 

notícia. 

O resultado dessa manipulação é a constante incerteza sobre a veracidade dos 

fatos e o “controle” da massa dos indivíduos por parte dos meios de divulgação de 

informação. Como exemplo pode-se citar as quedas dos regimes ditatoriais na Tunísia 

e no Egito em 2011, provocadas por protestos populares, que em grande parte foram 

estimulados por meio das redes sociais demonstram o poder que a informação pode 

exercer sobre o comportamento da população.  

A incerteza sobre a influência russa na eleição presidencial norte-americana de 

2016 e a infinidade de “fake news” que foram amplamente divulgadas e exploradas 

nas eleições presidenciais brasileiras de 2018, causaram grande confusão em quase 

todas as parcelas da sociedade, influenciando negativamente no exercício do voto, 
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pois para muitos cidadãos a única forma de escolher qual a melhor opção para 

governar seu país é comparando os candidatos baseando-se nas informações 

veiculadas pela imprensa e nas redes sociais. 

Dentro desse contexto, é preciso revisar e adequar as táticas, técnicas e 

procedimentos utilizados no emprego das tropas blindadas, os quais devem estar 

alinhadas com a nova realidade do espaço de batalha, onde tudo o que é executado 

pela tropa é filmado, documentado e quase que instantaneamente divulgado pela 

mídia, exigindo dos militares um preparo que transcende o simples emprego tático de 

sua fração na dimensão física e chega à tênue interpretação que a mídia pode dar 

aos procedimentos adotados pelas frações frente às inúmeras situações de combate 

que podem surgir nos conflitos armados. 

 

3.2.2.2 Opinião pública  

O fenômeno da divulgação maciça de informações a nível global, aliado ao fato 

dos conflitos armados do século XXI serem travados predominantemente em áreas 

humanizadas, ou seja, em meio à população local, tornaram a opinião pública 

favorável um dos principais objetivos em qualquer tipo de operação militar. 

Durante a 2ª GM o esforço de guerra realizado acabava exaurindo os recursos 

e a mão de obra dos países envolvidos, e a única maneira de manter esse esforço de 

guerra “corrosivo” para a própria população era uma intensa campanha de 

propaganda para mobilizar a opinião pública a continuar sustentando o esforço de 

guerra. 

A evolução das comunicações e dos órgãos de imprensa fez com que os 

governos perdessem o monopólio do controle de informações que chegavam às 

massas, pois além de o governo não ter mais o controle do que está sendo divulgado, 

o acesso irrestrito à informação pelo meio digital frustrou a capacidade governamental 

de controlar e influenciar a opinião pública.  

Um exemplo claro desse fenômeno foi a retirada das tropas norte-americanas 

do Vietnã em 1970 motivadas por forte pressão da opinião pública que já não 

suportava mais perder vidas em combate para uma guerra onde a certeza da vitória 

já não existia. Além do mais, as informações difundidas pelo governo e pela imprensa 

eram controversas, gerando grande incerteza na opinião pública sobre a legitimidade 

dos combates no Vietnã. 
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Outrossim, o efeito causado pelas redes sociais foge ao controle inclusive das 

agências de notícias, tornando imprevisível os resultados que as notícias terão sobre 

a opinião pública.  

Já é fato consumado que as disputas da Era do Conhecimento não são mais 

restritas exclusivamente às implicações da dimensão física, tendo que ser 

incorporadas também as inferências das dimensões humana e informacional, que têm 

inclusive se sobreposto, em importância aos habituais embates na dimensão física. 

Essa nova percepção do combate traz a necessidade de conquistar “corações 

e mentes” da população, obtendo êxito no ambiente informacional de acordo com o 

entendimento da opinião pública sobre a evolução dos acontecimentos no ambiente 

operacional.  

Dessa forma, operações de combate ofensivas e defensivas limitadas devem 
estar intimamente associadas a intensas campanhas de comunicação 
estratégica e serem conduzidas simultaneamente a operações de 
estabilidade e apoio, contrainsurgências, ações de assistência humanitária e 
medidas de garantia da lei e da ordem. (VISACRO, 2018, p.133). 

 
A citação anterior mostra que a comunicação estratégica é necessária em 

associação a outras medidas para que se chegue a uma solução duradoura e efetiva 

dos conflitos armados na Era da Informação. 

 

3.2.2.3 Terrorismo e o efeito psicológico 

O terrorismo é uma prática largamente empregada para coagir autoridades a 

tomarem medidas de interesse de grupos armados não estatais que reivindicam 

direitos diversos, desde o reconhecimento de posses territoriais e questões 

separatistas até desavenças de cunho religioso ou ideológico. 

O caso que chocou o mundo ocorreu em 11 de setembro de 2001, nos EUA 

quando dois aviões civis colidiram com as “torres gêmeas” do World Trade Center em 

Nova Iorque e outro caiu sobre o Pentágono em Washington. Esse trágico episódio 

trouxe a maior onda de insegurança já vista, causando a sensação de que ninguém 

está seguro em lugar algum, pois se até a maior potência mundial foi vítima de um 

ataque terrorista dentro de seu território, como é possível estabelecer um ambiente 

seguro onde quer que seja? 

Em uma análise mais detalhada, percebe-se que o ato terrorista não se limita 

à ação cinética que causa um número limitado de vítimas civis inocentes. O efeito 

esperado pelos deflagradores desses atentados é o psicológico. Por meio da 
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divulgação de imagens das atrocidades cometidas esses atores armados não estatais 

buscam atingir metas políticas e estratégicas que vão muito além do simples ato de 

terrorismo, deixando claro que a guerra no ambiente informacional pode causar danos 

muito maiores que os causados na dimensão física. 

 

As usuais ações táticas de efeito cinético só têm utilidade na medida em que 
são orientadas para a consecução de uma meta psicológica que possa ser 
amplamente explorada e potencializada pela propaganda nos níveis político 
e estratégico, fazendo parte de um contexto informacional mais amplo. Assim 
sendo, torna-se imprescindível agregar valor psicológico às ações em força 
típicas dos combates convencionais. Caso contrário, tais ações mostrar-se-
ão contraproducentes e, portanto, desnecessárias (VISACRO, 2018, p.146). 

 

De acordo com a visão de Alessandro Visacro, é necessário agregar o valor 

psicológico às ações táticas no uso da força, pois sem ele as ações não atingirão seu 

objetivo, tornando-se desnecessárias.  

A demora na percepção da necessidade de planejar e desencadear ações 

táticas que incluam o efeito psicológico que as mesmas irão causar, somado ao apego 

dos soldados a preceitos que regiam os exércitos da “Idade do Aço”, onde somente 

os aspectos da dimensão física eram levados em consideração, são os motivos pelos 

quais grupos armados não estatais têm sobrepujado os exércitos convencionais na 

dimensão informacional. 

 

3.2.2.4 Achatamento dos níveis decisórios 

A nova dinâmica dos conflitos armados da Era da Informação trouxe um efeito 

causado pela dimensão informacional nas diversas camadas da cadeia de comando: 

o achatamento dos níveis decisórios. 

 

O fortalecimento da opinião pública, a onipresença dos órgãos de imprensa, 
a redução do controle estatal sobre as agências de comunicação de massa, 
a disseminação da informação digital em escala planetária, a globalização da 
informação e o alcance ilimitado das mídias sociais levaram a um 
achatamento nos níveis decisórios (VISACRO, 2018, p.79). 

 

Os soldados da Era do conhecimento devem ser preparados e demonstrar 

expertise para julgar a situação tática, decidir com celeridade e ter liberdade de ação, 

aproveitando as oportunidades fugazes que se apresentarem, tanto na dimensão 

física quanto na informacional. Essa assertiva traduz-se em combatentes capazes que 
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apliquem com eficácia o poder de combate na dimensão física, conquiste o apoio da 

população na dimensão humana e legitime o poder central na dimensão informacional.  

 
Figura 2 – Cabo Estratégico 
Fonte: O autor 
 

A figura acima representa o chamado “cabo estratégico” que mostra o perfil de 

soldado esperado para ações militares na Era da Informação. O achatamento dos 

níveis decisórios ocorre em função da onipresença da mídia, do assédio das 

organizações humanitárias e da influência da opinião pública, exigindo dos militares 

preparo para agir com liberdade de ação e letalidade seletiva. 

 Qualquer atitude tomada que venha a ferir esses conceitos sendo registrada, 

documentada e divulgada por qualquer organismo presente no espaço de batalha, 

pode ser moldada para influenciar a opinião pública, o que interfere sobremaneira no 

curso das operações.  

Diante disso, verifica-se que um procedimento incorreto tomado por um 

subordinado no nível tático, pode chegar em instantes ao conhecimento público, 

fazendo com que cresça de importância que a informação chegue aos comandantes 

em todos os níveis o mais rápido possível para que sejam tomadas as medidas 

cabíveis e com isso manter o domínio da narrativa, caso contrário as informações 

poderão ser manipuladas pelos diversos órgão de imprensa e chegarem distorcidas 

ao público. 



47 
 

Além disso, o efeito contrário também ocorre, onde comandantes nos níveis 

estratégico e operacional, devido à rapidez e grande quantidade de informações, 

acabam interferindo no nível tático, impedindo que os comandantes dos escalões mais 

baixos decidam baseados em sua experiência e tirando assim a iniciativa e liberdade 

de ação dos subordinados. 

Desse modo, é preciso que os combatentes no nível tático estejam preparados 

para atuar em meio aos desafios advindos da Era do Conhecimento, de forma que os 

comandantes em todos os níveis tenham a devida confiança no treinamento de seus 

subordinados e, a despeito da grande quantidade de informações disponíveis e das 

pressões exercidas pela mídia e pela opinião pública,  lhes deem a liberdade de ação 

necessária para uma atuação eficiente e eficaz, alinhada com as novas demandas 

impostas pela Era da Informação. 

 

3.2.3 Dimensão Física 

Em todas as guerras e conflitos armados ocorridos até a Era Industrial, os 

exércitos se preparavam para o combate baseados principalmente no inimigo, e nos 

efeitos que o terreno e as condições meteorológicas teriam sobre as operações. Com 

o advento da Era da Informação, a dimensão física não perdeu sua importância no 

cenário das batalhas, porém perdeu seu protagonismo, dando espaço para que os 

fatores das dimensões humana e informacional sejam considerados de maneira 

equivalente ou por vezes tendo prioridade sobre a dimensão física pelos planejadores 

militares. 

A análise pormenorizada dos aspectos da dimensão física não é alvo deste 

estudo, no entanto é relevante abordar dois pontos que são frutos da evolução dos 

conflitos armados e devem ser considerados para o emprego das tropas blindadas na 

dimensão física. 

O primeiro aspecto que fica claro nos combates da Era do Conhecimento é que 

as batalhas acontecem predominantemente em áreas urbanas ou áreas 

humanizadas. Esse fato, associado a todas as implicações que as dimensões humana 

e informacional trazem para o uso do instrumento militar, evidencia a 

indispensabilidade de uma adequação na conduta das tropas blindadas para atuação 

nesse ambiente. 

Outra questão importante nos remete ao emprego do aparato militar. Em meio 

a inúmeros questionamentos sobre a responsabilidade da segurança em áreas 
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internas do país, principalmente nos complexos de favelas do Rio de Janeiro e nas 

fronteiras da Amazônia, é fundamental que se esclareça o fenômeno que está 

ocorrendo nessa região, e quais as adaptações que devem ser postas em prática para 

o emprego de tropas blindadas nesse hermético ambiente operacional. 

 

3.2.3.1 O combate em áreas humanizadas 

 

O ambiente operacional tornou-se congestionado, uma vez que as operações 
tendem a ser desenvolvidas prevalentemente em áreas humanizadas ou no 
seu entorno. 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 operações militares. Isso não quer dizer que a 
letalidade de um exército deva ser reduzida, mas que ela deve ser seletiva e 
efetiva (BRASIL, 2014 b). 

 

A passagem acima, extraída do manual DMT, relata claramente a nova 

realidade dos conflitos armados do século XXI. A ideia de que os combates seriam 

travados em frentes largas, primordialmente em terrenos afastados das áreas 

humanizadas tornou-se obsoleta.  

Em face a essa nova constatação, o emprego do instrumento militar, 

particularmente das tropas blindadas dentro de áreas humanizadas, deve ser 

cuidadosamente estudado para que haja um alinhamento entre as ações 

desempenhadas pelos decisores militares nos níveis político e estratégico e as ações 

executadas pelos militares nos níveis operacional e tático. 

Em 2018, com o lançamento do manual EB70-MC-10.303 – Operação em área 

edificada, foram renovadas algumas concepções acerca da dimensão física, às quais 

tornam mais fácil a compreensão da complexidade do ambiente urbano e auxiliam 

sobremaneira o planejamento de emprego de tropas blindadas em áreas 

humanizadas. As características únicas do ambiente urbano obrigam os comandantes 

táticos a planejarem considerando diversos tópicos que em outro tipo de terreno não 

seriam relevantes. 

A composição das estruturas de alvenaria, concreto armado e aço fazem com 

que existam potencialmente diversas posições que favorecem a defesa, podendo 

tornar-se, realizados os devidos ajustes, em posições fortificadas. Esse fato, interfere 

na dinâmica de emprego das tropas, pois em uma operação ofensiva, a progressão 

torna-se mais lenta, devido aos infindáveis locais onde o inimigo pode estar 

posicionado defensivamente. Já em operações defensivas, cresce de importância a 
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análise detalhada do terreno a fim de utilizar essas estruturas a favor das tropas que 

defendem a região. 

Por vezes essas estruturas são destruídas e reduzidas a escombros por 

agentes cinéticos do combate, o que além de manter o valor defensivo das posições 

ainda reduzem a mobilidade de tropas blindadas e mecanizadas. 

O espaço tridimensional do ambiente urbano é uma característica que também 

não pode ser ignorada. Diferente dos terrenos onde o planejamento dava-se somente 

em largura e profundidade, o ambiente edificado apresenta um caráter tridimensional, 

fazendo-se necessário considerar edifícios com vários pavimentos e andares, o topo 

das edificações, o subsolo, o traçado das ruas, além do espaço aéreo. Mesmo 

separadas fisicamente, essas áreas pode ser possíveis vias de acesso, corredores de 

mobilidade, linhas de comunicações ou áreas de engajamento.  

Figura 3 – Multidimensionalidade das áreas urbanas 

 
Figura 3 – Multidimensionalidade das áreas urbanas 
Fonte: BRASIL (2018, p 2-6) 
 

A figura anterior demonstra a multidimensionalidade das áreas edificadas, na 

qual devem ser considerados espaço aéreo, superfície e subsolo, e ainda, no tocante 

às edificações, as áreas internas, externas e dos telhados, bem como os vários 

andares dos prédios. Essa nova configuração de espaço de batalha exige adaptações 

no emprego das tropas blindadas em áreas humanizadas. 
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Figura 4 – Limitação da observação e campo de tiro de um CC. 
Fonte: BRASIL (2018, p. 3-18) 

 
Embora este manual seja o que de mais atualizado exista no que tange ao 

emprego de tropas em áreas edificadas e que está mais alinhado com os principios e 

conceitos elencados na DMT, o emprego particular das tropas blindadas com todas 

as suas especificidades ainda é tratado de forma superficial.  

Diante desses fatos, é notável que os planejadores militares, bem como os 

executantes de ações táticas devem adaptar-se a atuar em ambiente humanizado, 

sob o risco de que seus métodos de emprego se tornem anacrônicos e obsoletos. 

 

3.2.3.2 Áreas sem atuação efetiva do Estado  

Já se tornou comum o emprego das forças armadas nos complexos de favelas 

do Rio de Janeiro, sob a alegação por parte do Estado que o mesmo não possui 

capacidade para controlar e coibir a criminalidade que impera nesses locais.  

O que no princípio eram ações com local e duração predefinidos, transforou-se 

no emprego praticamente regular das forças armadas em diferentes locais da cidade 

onde a incapacidade das forças de segurança pública em impor a ordem faz com que 

o uso do instrumento militar seja a única solução para um problema  que já extrapolou 

a esfera estatal e municipal e já se tornou um problema nacional. 

A discussão em torno dessa questão tem levantado algumas questões que a 

própria sociedade tem dificuldades em responder. O problema de segurança que 

ocorre no Rio de Janeiro é responsabilidade das forças armadas ou é um dilema que 

deveria ser resolvido no âmbito da segurança pública? A atuação de tropas federais, 
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com armamentos que possuem grande capacidade destrutiva, é a mais indicada para 

esse ambiente? As missões que são estabelecidas nesse meio têm objetivos claros e 

definidos que direcionem as ações para um estado final desejado pelas tropas? Essas 

e outras questões vêm à tona cada vez que um incidente ocorre nas favelas 

envolvendo tropas das forças armadas e a população. 

Alessandro Visacro em sua obra “A Guerra na Era da Informação” nos traz uma 

visão sobre áreas não governadas ou “black spots” buracos negros, que são áreas 

interiores de um Estado onde o governo não exerce governança alguma. No caso 

brasileiro as favelas no Rio de Janeiro se encaixam perfeitamente nessa definição.  

A interpretação incorreta dessa questão por parte dos decisores militares, 

deixando de tratar o assunto como um problema de defesa do século XXI, ignorando 

ocorrências semelhantes em outras partes do mundo que tomaram proporções que 

ameaçam a própria soberania nacional, considerando um mero contratempo de 

segurança pública, impedem os mesmos de visualizar traços que moldam os conflitos 

armados da Era do Conhecimento. 

 

A erradicação de áreas não governadas, a suspensão de atores armados não 
estatais e a restauração do monopólio do uso da força tornaram-se questões 
cruciais, diretamente relacionadas à promoção do bem comum e a 
salvaguardados direitos humanos. A recomposição da soberania e do poder 
coercitivo do Estado deve estar rigidamente atrelada ao princípio da 
legalidade e da legitimidade que o Estado de direito requer (VISACRO 2018, 
p.184). 

 

A citação anterior expõe a necessidade de uso das forças armadas também em 

áreas internas não governadas, sendo mais um exemplo de ampliação do portfólio de 

missões das forças armadas na Era do Conhecimento. 

 

3.2.4 Considerações sobre o ambiente operacional da Era do Conhecimento 

Após analisar as três dimensões componentes do ambiente operacional na era 

do conhecimento, deve-se observar as implicações para o emprego da F Ter descritas 

no manual DMT (2014c).  

Nesse contexto, destaca-se o conceito de letalidade seletiva, onde possuir 

armas com a capacidade de preservar as populações e as estruturas civis, em perfeito 

alinhamento com o Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) e outras 

legislações pertinentes é imprescindível, pois a ocorrência de danos colaterais 

causados pelo uso inadequado de armamentos com alto poder destrutivo, concorre 
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para o descrédito da capacidade de uso da força dos comandantes militares em todos 

os níveis, bem como são fontes ricas de materiais que podem ser explorados na 

dimensão informacional para manipular a opinião pública. 

A proteção da tropa, buscando soluções que reduzam a perda de vidas 

humanas da tropa empregada, a proteção do homem e a preservação do bem estar 

físico e mental, também se torna indispensável, visto que dentro de um espaço onde 

as ameaças são difusas, as estruturas que compõe a dimensão física facilitam a 

atuação de atores armados não estatais que estão invisíveis em meio à população, 

além de potencializarem ações inimigas que causem baixas às tropas dispostas no 

ambiente humanizado. 

Por fim, aproximação dos níveis de planejamento que, ao mesmo tempo 

possibilita a consciência situacional em todos os níveis, viabiliza a interferência das 

mais altas autoridades no nível tático, por vezes prejudicando e limitando a iniciativa 

e a liberdade de ação dos comandantes dos menores escalões, e faz com que uma 

ação individual ou de uma tropa elementar repercuta nos níveis operacional, 

estratégico e político, aumentando a responsabilidade dos comandantes no nível 

tático em preparar seus homens para atuarem nos conflitos armados da Era do 

Conhecimento considerando o grande emaranhado de inovações e capacidades 

requeridas que estes impõem à tropa.  

 

3.3 EMPREGO DE TROPAS BLINDADAS 

A fonte de consulta mais atualizada sobre o emprego de tropas blindadas em 

vigor no Exército Brasileiro é o manual C 17-20 Forças-Tarefas Blindadas (FT Bld) 

(2002) que baseia-se na IP 100-1 – Bases para modernização da doutrina de emprego 

da Força Terrestre (Doutrina Delta - Ed. 1997) e no manual de campanha C 100-5 – 

Operações (Ed. 1997), ambos revogados e já substituídos pelos manuais EB20-MF-

10.102 Doutrina Militar Terrestre (2014) e EB70-MC-10.223 Operações (2017).   

O Plano de Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre 2019 (PDDMT 2019) 

contém uma lista de manuais a serem elaborados e/ou atualizados no ano de 2019. 

Dentre os manuais previstos para serem revisados encontram-se os manuais EB20-

MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre (2014), C 2-30 Brigada de Cavalaria Mecanizada 

(2000), C 2-20 Regimento de Cavalaria Mecanizado (2002) e C 17-20 Forças-Tarefas 

Blindadas (2002), além da elaboração do manual EB70-MC-10.3XX Brigada Blindada.  



53 
 

Essas atualizações/ elaboração servirão de base para o emprego de tropas 

blindadas na Era do Conhecimento, e mostram como a F Ter tem se preocupado com 

a atualização constante da doutrina, pois com a velocidade que evoluem os conflitos 

armados na Era da Informação, os manuais que regem o emprego do instrumento 

militar devem ser constantemente revisados e atualizados.  

Um exemplo claro do desenvolvimento dessa prática é a atualização do manual 

de DMT prevista para 2019, sendo que o manual foi lançado em sua primeira edição 

em 2014, demonstrando a presteza em atualizar um manual com um lapso temporal 

de apenas cinco anos, muito diferente dos aproximadamente vinte anos que 

normalmente levavam essas renovações, rompendo a tradicional resistência em 

modernizar manuais e adaptar o emprego da F Ter às novas realidades provenientes 

da constante evolução dos conflitos armados do século XXI. 

Apesar da previsão iminente de mudanças nos manuais supracitados, por ora, 

considerando que vários conceitos apresentados no manual C 17-20 FT Bld ainda 

permanecem atuais e extremamente relevantes, este será adotado como fonte de 

maior credibilidade acerca do emprego de tropas blindadas.  

Associado a este manual e alinhado com o tema deste estudo, que aborda o 

emprego de tropas blindadas em áreas humanizadas, o manual EB70-MC-10.303 

Operação em área edificada (2018) traz uma série de conhecimentos acerca do  

ambiente em área edificada e as implicações que as três dimensões componentes do 

ambiente operacional da Era do Conhecimento trazem para o emprego militar nesse 

ambiente. Além disso, o emprego de blindados nesse espaço é detalhado nos 

capítulos de operações ofensivas e de operações defensivas.  

Segundo o manual DMT (2014c): 

 
[...], indica a premente necessidade de uma Força Terrestre da Era do 
Conhecimento. Esta Força deve ser [...], sustentada por uma doutrina em 
constante evolução, [...]. [...], que permitem alcançar resultados decisivos nas 
Operações no Amplo Espectro, [...]. (BRASIL, 2014c, prefácio) 

 

Em consonância com o prescrito na DMT sobre a necessidade de evoluir para 

uma F Ter da Era do Conhecimento, a constante evolução fundamental à doutrina em 

vigor e a capacidade de obter resultados decisivos nas operações de amplo espectro, 

o emprego de tropas blindadas deve estar em conformidade com as implicações para 

o emprego da F Ter previstos no capítulo 7 do manual DMT (BRASIL, 2014c). 
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3.3.1 Implicações para o emprego de tropas blindadas 

O emprego de tropas blindadas na Era do Conhecimento deve adaptar-se às 

implicações para o emprego da F Ter elucidados no manual de DMT, atentando-se 

ainda para as implicações que esse emprego tem em áreas humanizadas. 

 

3.3.1.1 Competências requeridas 

Segundo o manual DMT (BRASIL, 2014c): “As competências necessárias ao 

desempenho de um cargo estão apoiadas na aquisição de conhecimentos e 

habilidades, no desenvolvimento de atitudes e valores institucionais e na experiência”.  

Analisando essas informações, às competências requeridas ao desempenho 

de cargos que executarão o emprego de tropas blindadas em áreas humanizadas 

devem ter em primeiro lugar aquisição de conhecimentos e habilidades inerentes a 

esse emprego. Nesse interim, os militares integrantes de tropas blindadas que 

estejam atuando no ambiente humanizado têm de adquirir conhecimentos acerca do 

emprego tático de tropas blindadas, como também conhecer intimamente a técnica 

do material a ser utilizado, dominando plenamente suas capacidades e limitações, 

desenvolvendo dessa forma as habilidades que são requeridas ao correto emprego 

dessas tropas.  

Por outro lado, é imprescindível que se tenha conhecimento da área onde se 

vai atuar. Para atuar no ambiente humanizado, é necessário que a tropa empenhada 

conheça todos os aspectos da população que possam influenciar no desenvolvimento 

das operações, bem como estudar as peculiaridades de utilização de blindados em 

áreas edificadas e as interferências que estas podem sofrer no ambiente 

informacional.  

Em suma, a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades 

para atuar com tropas blindadas em áreas humanizadas necessitam de uma análise 

pormenorizada da influência que as três dimensões (física, humana e informacional), 

componentes do ambiente operacional da Era do Conhecimento, têm sobre as 

operações militares.  

Além disso, o desenvolvimento de atitudes e valores institucionais precisa ser 

arraigado em todos os militares que são empregados em meio à população. A 

sociedade tornou-se intolerante sobre questões de infração dos direitos humanos, 

tornando as violações de conduta e o descumprimento de normas legais e regras de 

engajamento inadmissíveis. Esse tipo de comportamento, dependendo da situação, 
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pode ser mais nocivo ao emprego da tropa do que ações táticas empreendidas pelo 

inimigo. 

Por fim, a experiência é fundamental para estabelecer as competências 

requeridas às tropas blindadas utilizadas em áreas humanizadas, pois devido à 

velocidade das atualizações que os embates do século XXI progridem, a experiência 

nas diversas situações que se apresentem será um fator fundamental de modificações 

que se fizerem necessárias ao emprego das tropas blindadas em áreas humanizadas, 

tornando o atributo adaptabilidade um pilar indispensável nas competências 

requeridas aos militares para atuar no amplo espectro.  

 

3.3.1.2 Capacidades requeridas 

As intensas mudanças na sociedade e consequentemente no modo de 

combater da Era da Informação exigem que o Exército Brasileiro esteja preparado 

para cumprir diferentes tarefas e missões que surgirão nas próximas décadas. Isso 

será possível se as novas capacidades requeridas forem estruturadas e amparadas 

por uma doutrina adequada. 

A diversidade dos ambientes onde ocorrem as conflagrações, aliada à 

indefinição de uma ameaça concreta, fazem com que haja uma tendência de 

transformação do preparo das tropas baseado em hipóteses de emprego pré-

estabelecidas para um preparo baseado em capacidades gerais que possibilitem às 

tropas fazer frente a qualquer tipo de ameaça nos diversos espaços de batalha que 

possam surgir. O Ministério da Defesa já está trabalhando na construção de uma base 

teórico-doutrinária do chamado “Planejamento Baseado em Capacidades (PBD)”, que 

futuramente irá se expandir para as forças armadas chegando ao nível tático e às 

pequenas frações, segundo exposição de especialistas do Grupo de Trabalho de 

Planejamento Baseado em Capacidades (GT-PBC) na Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais em 2019. 

No escopo das tropas blindadas, é preciso que se definam quais as 

capacidades que esta tropa deve adquirir para ser empregada nos diversos tipos de 

cenários que surgem com a Era do Conhecimento. Aliadas à modularidade e à 

prontidão as capacidades requeridas otimizarão o emprego das tropas blindadas, 

fazendo com que suas ações sejam mais efetivas e eficazes. 

 

3.3.1.3 Letalidade seletiva 
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O conceito de letalidade seletiva de que trata DMT traz em sua definição a ideia 

de que as forças militares devem ser capazes de engajar alvos de natureza militar, 

com resposta proporcional à ameaça, mitigando os efeitos colaterais. Para entender 

melhor esse conceito é prescrito que se faça uma avaliação de seu significado por 

partes. 

Primeiramente, a capacidade de engajar alvos de natureza militar deve ser 

compreendida em toda a sua complexidade. No contexto dos ambientes 

humanizados, os erros por parte da tropa não são admissíveis, pois estes podem ter 

consequências desastrosas no progresso das operações. A acurada precisão é uma 

característica que deve ser inerente a quem executa o disparo, e pode ser alcançada 

com o adequado treinamento da tropa aditado à utilização de meios com alta 

tecnologia agregada. 

Outrossim, para identificar se o alvo é de natureza militar ou está representando 

uma ameaça à tropa, a utilização de meios de inteligência, reconhecimento, vigilância 

e aquisição de alvos são imprescindíveis para a identificação positiva do alvo. Isso 

permite que, por meio da letalidade seletiva, sejam preservadas a população e as 

estruturas civis, concorrendo para que a F Ter esteja alinhada com os princípios do 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) e com outras legislações 

pertinentes de cada espaço de batalha específico. 

Já no que tange à resposta proporcional à ameaça, todos os militares carecem 

possuir total conhecimento das regas de engajamento e também possuir os meios 

adequados para resposta aos diversos níveis de riscos que se apresentem, pois de 

nada adianta ter a consciência de que o oponente representa um nível baixo de perigo 

se o militar estiver armado somente com um fuzil 7,62 mm, tornando este a sua única 

forma de reação. 

Enfim, a mitigação de danos colaterais possui grande relevância, já que 

inevitavelmente estes ocorrerão, esperando-se que as tropas blindadas que causem 

estes incidentes tenham a capacidade e a expertise de como saná-los ou mitiga-los. 

Esse procedimento cresce de importância, pois está ligado diretamente ao apoio da 

população na dimensão humana e ao que será divulgado pela mídia na dimensão 

informacional.  

Nos manuais nacionais, a carência de estudos aprofundados sobre a mitigação 

de danos colaterais é uma lacuna no conhecimento que precisa ser preenchida sob 

pena de que ao ser requerida, essa capacidade não seja adequadamente empregada. 
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3.3.1.4 Proteção da tropa 

A prioridade que a dimensão humana ganhou no ambiente operacional da Era 

do Conhecimento fez aumentar a preocupação quanto à perda de vidas humanas 

durante as hostilidades. Tal constatação conduz a duas demandas que são a proteção 

da população civil que está em meio ao fogo cruzado no espaço de batalha e a 

proteção da tropa.  

Especificamente abordando a proteção da tropa, é importante que os esforços 

sejam envidados para que o indivíduo possa atuar com relativa segurança, 

preservando sua saúde física e mental, podendo desse modo focar no cumprimento 

das suas missões e nas várias adversidades que este irá encontrar no complexo e 

difuso ambiente humanizado.  

Neste ponto, as tropas blindadas são extremamente aptas, pois devido a sua 

blindagem proporcionam a proteção blindada ao indivíduo. Tanto os Carros de 

Combate6 (CC) que possuem uma blindagem maior, capaz de suportar impactos de 

armamentos com maior poder de penetração, quanto as Viaturas Blindadas de 

Transporte de Pessoal7 (VBTP), utilizadas para o transporte de fuzileiros blindados, 

proporcionam uma excelente proteção à tropa empregada no terreno.   

Somam-se à utilização da proteção blindada proporcionada pelos CC e VBTP 

os equipamentos de proteção individual, como coletes balísticos e capacetes, que 

apesar de não evitarem totalmente ferimentos causados pela fricção do combate, 

amenizam os seus efeitos, aumentando a chance de se salvar vidas. Por fim, sistemas 

de proteção ativa e passiva complementam o conjunto de instrumentos disponíveis 

para proteger a tropa e assim obter um ganho significativo na preservação da 

integridade física e mental dos militares. 

 

3.3.1.5 Superioridade de informações 

Os combates modernos são caracterizados por ocorrerem na Era da 

Informação. Nesse contexto, a informação tornou-se vital para o sucesso das 

 
6 Carros de combate são considerados os veículos blindados sobre lagartas que possuem um canhão, 

geralmente de calibre pesado, atrelado à sua plataforma de combate. 

7 VBTP são viaturas com blindagem mais leve, geralmente dotadas de algum armamento coletivo de 

calibre leve ou médio, que são utilizadas para transportar pessoal. Para fins deste estudo serão 

consideradas apenas as VBTP sobre lagartas. 
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operações militares, pois possuir maior capacidade de coletar, processar, disseminar, 

explorar e proteger as informações que chegam aos comandantes, bem como 

manipular as informações que chegarão ao inimigo e/ou negar-lhe ou dificultar-lhe o  

acesso e uso de informações constituem a superioridade de informações. 

 

As notícias que nos chegam em tempo de guerra são quase sempre 
contraditórias e, na maior parte, também falsas; as mais numerosas são em 
grande parte sofrivelmente suspeitas. As imagens em tempo real tendem a 
não reproduzir com fidelidade “o desespero da situação”. As comunicações 
irrestritas garantem aos comandos superiores acesso imediato a informações 
não depuradas, diretamente das tropas em contato com o inimigo. Isso faz 
que a confusão na linha de frente seja imediatamente transpassada ao topo 
da cadeia de comando (VISACRO, 2018). 

 

Se o grande volume de informações que chegam por meio dos diferentes 

sensores não passar por um acurado “tratamento” antes que os decisores militares 

tenham acesso a essas informações, provavelmente as decisões tomadas não serão 

as mais adequadas. Para que os dados recebidos sejam interpretados corretamente, 

oportunizando aos comandantes transformar os mesmos em ações concretas e 

eficazes, é preciso que se quebre paradigmas arcaicos e se visualizem os informes 

sob a ótica dos conflitos armados modernos.  

Além disso, otimizar o desmembramento do conhecimento, evitando que 

excessivas medidas de contrainteligência façam com que ritmo em que as 

informações são processadas seja menor do que o transcorrer dos acontecimentos, 

tornou-se crucial para a obtenção da superioridade de informações. 

Dessa maneira, segundo (VISACRO, 2018), a mudança há uma mudança na 

ideia de informação de que “conhecimento é poder” para “compartilhar é poder”. A 

disponibilidade de conhecimento útil representa um trunfo nas mãos de comandantes 

ousados, permitindo o controle da dimensão informacional obtido pela superioridade 

de informações. 

 

3.3.1.6 Consciência situacional 

A percepção acurada da realidade durante os embates no espaço de batalha é 

a essência da consciência situacional. Saber onde suas frações se encontram, em 

que situação e com quais possibilidades e limitações em relação ao inimigo torna-se 

uma grande vantagem aos comandantes táticos, pois permite que estes se antecipem 

ao inimigo e mantenham a iniciativa das ações no campo de batalha. 
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A despeito da vantagem em se obter uma correta consciência situacional, é 

preciso que se tomem alguns cuidados para não limitar as ações os comandantes 

subordinados, diminuindo sua iniciativa e centralizando demasiadamente os 

procedimentos a serem adotados, ignorando a percepção que os militares da “ponta 

da linha” estão tendo durante os enfrentamentos na linha de frente. 

A grande diversidade de meios que proporcionam a consciência situacional 

deve ser utilizada de forma eficaz pelos comandantes, ao mesmo tempo que estes 

devem dar tempo aos subordinados para que atualizem a situação quando houver 

algo de relevante para ser informado. Caso contrário, os escalões mais baixos da 

cadeia de comando estarão mais preocupados em manter o escalão superior 

informado do que com a sua missão em si, prejudicando a ação daquela fração em 

sua missão principal.  

 

3.3.1.7 Digitalização do espaço de batalha 

No o manual DMT (BRASIL, 2014c) a “digitalização” ou informação em rede é 

definida como a integração entre sensores, armas e postos de comando, e entre esses 

e sistemas similares apoiada em uma Infraestrutura de Informação e Comunicações 

(IIC) comum.  

A Guerra Centrada em Rede – Network Centric Warfare (NCW) não é uma 

novidade, pois o assunto era tratado pelo Comando de Comunicações e Guerra 

Eletrônica do Exército (CComGEx) ao abordar o programa C2 em combate. De acordo 

com o artigo publicado no site do CComGEx o NCW é composto por três malhas: 

informação, sensores e atuadores.  

Nesse contexto, as tropas blindadas podem participar na malha dos sensores, 

visto que uma das possibilidades dos sensores de terra, ar e mar é ser transportado 

por tropas ou ser instalado em sistemas de armas. Já na malha de atuadores, entra o 

planejamento e execução das ações táticas propriamente ditas, de forma a utilizar 

corretamente o poder de combate no local e momento oportunos, baseado no 

conhecimento preciso do espaço de batalha. 

  

3.3.1.8 Operações de informação 

 

As Operações de Informação (Op Info) consistem em um trabalho 
metodológico e integrado de capacidades relacionadas à informação, em 
conjunto com outros vetores, para informar e influenciar grupos e indivíduos, 
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bem como afetar o ciclo decisório de oponentes, ao mesmo tempo 
protegendo o nosso. Além disso, visam a evitar, impedir ou neutralizar os 
efeitos das ações oponentes na Dimensão Informacional (BRASIL, 2014c). 

 
A citação acima é a definição de operações de informação constante nos 

manuais de DMT (2014c) e de Operações de Informação (BRASIL, 2014c), que além 

disso, define que as capacidades relacionadas à informação integram as capacidades 

relacionadas às atividades de Comunicação Social, Operações de Apoio à 

Informação, Guerra Eletrônica, Guerra Cibernética, entre outras.  

As constantes transformações na sociedade aliadas ao avanço incontido da 

tecnologia e das comunicações fizeram com que o poder de influenciar públicos-alvo 

adversários e neutros torna-se imprescindível para a F Ter da Era do Conhecimento. 

A correta utilização das capacidades relacionadas à informação, além de contribuírem 

para a obtenção da superioridade de informações, desgastam o processo decisório 

de potenciais oponentes, defasando sua liberdade de atuação e consequentemente 

protegendo tomada de decisão das forças amigas.  

 

3.3.1.9 Aproximação dos níveis de planejamento e condução das operações 

Como tratado anteriormente, o achatamento dos níveis decisórios ou 

aproximação dos níveis de planejamento e condução das operações tornou-se uma 

realidade nos conflitos armados da Era do Conhecimento.  

Como uma implicação para o emprego da F Ter e portanto para o emprego das 

tropas blindadas, é uma questão que deve ser tratada com a devida importância, caso 

contrário, a atuação das tropas desdobradas no terreno poderão sofrer interferências 

indesejadas de comandantes dos mais altos escalões da cadeia de comando, 

restringindo a liberdade de ação e a iniciativa dos comandantes de pequenas frações 

que estão em contato com o inimigo.  

Em contrapartida, a violação de conduta de militares atuando no nível tático 

pode repercutir negativamente nos níveis operacional, estratégico e político, 

colocando em risco objetivos políticos e estratégicos, além de perder o apoio da 

opinião pública que é essencial ao andamento das operações de amplo espectro. Com 

isso, reveste-se de importância que todas as ações da tropa sejam orientadas 

segundo a legitimidade e a legalidade. 
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3.3.2 Forças-Tarefas Blindadas (FT Bld) 

As tropas blindadas sobre lagartas, cujo emprego em áreas humanizadas é o 

cerne deste estudo, baseia-se no manual de campanha C 17-20 Forças-Tarefas 

Blindadas para fins de organização e emprego. Ainda que este manual date de 2002, 

calcado na antiga “Doutrina Delta” ainda possui valorosos conceitos que podem ser 

utilizados nas pesquisas acerca do emprego das FT Bld. 

Corroborando com os novos conceitos da DMT, o manual C 17-20 Forças-

Tarefas Blindadas aborda a alta tecnologia incorporada aos carros de combate e o 

necessário preparo das tropas integrantes destas frações, que deverão ser altamente 

adestradas e qualificadas para utilizarem ao máximo todas as possibilidades desses 

equipamentos.  

O conceito de modularidade também é aplicado às FT Bld, pois de acordo com 

as missões recebidas, as mesmas poderão ser estruturadas de diversas maneiras, 

priorizando em sua constituição os Carros de Combate (CC), os Fuzileiros Blindados 

(Fuz Bld) ou a forma equilibrada entre as duas frações. A organização das FT U Bld 

em FT SU Bld dão a flexibilidade necessária para uma reação mais rápida a qualquer 

ameaça inimiga, legitimando a organização e emprego das FT no nível SU.  

Haja vista a configuração do ambiente operacional da Era do Conhecimento, 

no qual não é mais possível desencadear operações militares de qualquer natureza 

sem considerar as dimensões humana e informacional, além das tradicionais 

considerações sobre a dimensão física, intentando atender às implicações para o 

emprego da F Ter elencados na DMT, e ainda especificando o emprego de tropas 

blindadas em áreas humanizadas, algumas características das FT Bld se destacam e 

merecem especial atenção. 

São características das FT Bld a mobilidade, a flexibilidade, a potência de fogo, 

a proteção blindada, a ação de choque e o sistema de comunicações amplo e flexível. 

Duas dessas características são elementares no sentido de preservação de vidas 

humanas: a proteção blindada e a potência de fogo.  

A proteção blindada proporciona a segurança para as tropas que atuam sobre 

as plataformas blindadas, dando maior tranquilidade para que integrantes de frações 

dessa natureza concluam suas missões em meio aos embates e diminuindo 

consideravelmente as chances de ocorrerem baixas em combate. Já a potência de 

fogo ao mesmo tempo que aumenta o poder de combate das tropas blindadas, 

também aumenta o risco de danos colaterais à população e às estruturas civis. 
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Pimentel (2017) já aborda a relevância do emprego coordenado dos fogos 

diretos no escalão SU Bld, ideia que se alinha com os conceitos de uso da força 

proporcional à ameaça e letalidade seletiva visando causar o mínimo de danos 

colaterais aos civis e não combatentes das áreas conflagradas. 

Considerando-se: a possibilidade dos CC de apoiar pelo fogo a progressão dos 

Fuz Bld quando impedidos de prosseguir; uma das condições prioritárias de utilização 

dos Fuz Bld é a existência de áreas edificadas e com muitos obstáculos; e que uma 

das suas limitações é o poder de fogo restrito em áreas edificadas, fica evidente que 

algumas peculiaridades das FT Bld como utilização do fogo e da manobra; o emprego 

do combinado CC – Fuz Bld; o planejamento detalhado das ações táticas que serão 

empregadas; e ação agressiva necessária à conquista de objetivos militares, devem 

ser pormenorizadas no âmbito das FT Bld visando mitigar os danos colaterais à 

população e às estruturas civis em áreas humanizadas. 

 

3.4 DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS ARMADOS (DICA) 

Observando a dinâmica dos conflitos armados da Era do Conhecimento e a 

nova tendência da F Ter em considerar os aspectos relacionados às dimensões 

humana e informacional como prioritários na DMT, em consonância com a temática 

das implicações para o emprego da F Ter na Era do Conhecimento, e ainda, de acordo 

com as mudanças sofridas pelas sociedades, que não toleram mais a perda de vidas 

humanas em decorrência de conflitos armados e têm total acesso à informação, 

instantaneamente aos acontecimentos, em qualquer lugar do mundo, tendo a 

capacidade de se mobilizarem e através da opinião pública reivindicarem suas 

aspirações, fica evidente a necessidade do cumprimento irrestrito do que prescreve o 

Direito Internacional dos Conflitos Armados pela F Ter. 

 Analisando as fontes de consulta nacionais, particularmente do Ministério da 

Defesa e do Exército Brasileiro, é possível identificar que o manual MD34_M03 – 

Manual de emprego do DICA nas operações (2011) é o único manual nacional que 

trata de maneira mais enfática a questão dos direitos das populações das áreas 

conflagradas, dos civis e não-combatentes que se encontram em áreas humanizadas, 

demonstrando a intenção da F Ter de que o emprego das tropas esteja alinhado com 

os preceitos do DICA e essa abordagem seja estudada, atualizada, integrada aos 

diversos manuais que amparam o emprego tático das frações e seja amplamente 

difundida no âmbito do Exército Brasileiro. 
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Os princípios da distinção, limitação, proporcionalidade, necessidade militar e 

humanidade norteiam o DICA e demonstram que a atuação da F Ter deve estar de 

acordo com os mesmos, o que implica em mudanças na organização, no preparo e 

no emprego das tropas que atuam em meio à população em áreas humanizadas. 

Alguns desses princípios já podem ser notados nos conceitos de identificação positiva 

do alvo e letalidade seletiva (distinção), uso da força proporcional à ameaça 

(proporcionalidade), letalidade seletiva e proteção da tropa (humanidade). 

Apesar do esforço para que todas as ações realizadas no espaço de batalha 

estejam de acordo com os princípios do DICA, é inevitável a ocorrência de danos 

colaterais. Para que se evite ao máximo estes incidentes é fundamental que as tropas 

tenham plena noção dos danos que o emprego dos seus armamentos orgânicos pode 

causar, bem como a correta utilização dos mesmos visando a mitigação dos danos 

colaterais.  

Entretanto, em caso de uma eventualidade onde não seja possível evitarem-se 

os efeitos colaterais do emprego das tropas blindadas, é substancial que os agentes 

causadores do dano tenham a capacidade de mitigar imediatamente esses danos 

evitando que vidas humanas sejam perdidas em meio às hostilidades e dessa forma, 

buscando cumprir o previsto no DICA. 

A elaboração deste manual reflete a atualização doutrinária que o Exército 

Brasileiro está vivendo, porém, apesar do referencial teórico sobre o tema ter sido 

atualizado em 2011, o manual C 17-20 FT Bld que rege o emprego das tropas 

blindadas no âmbito do Exército Brasileiro data de 2002 e não aborda o tema com a 

devida relevância. 

Fica evidente a carência de fontes de consulta e definições capazes de 

normatizar o emprego das tropas blindadas por meio de táticas, técnicas e 

procedimentos que estejam ajustadas ao desenrolar dos conflitos armados na Era do 

Conhecimento, obedecendo aos preceitos consagrados no DICA e com a capacidade 

de evitar ao máximo e mitigar os danos colaterais causados à população e às 

estruturas civis que estejam em áreas conflagradas. 

 

3.5 PRÁTICAS NORTE-AMERICANAS 

Ao buscar ampliar a gama de conhecimento acerca da presente pesquisa em 

bibliografias norte-americanas, pode-se encontrar uma grande variedade de fontes de 

consulta que auxiliam na compreensão do ambiente operacional da Era do 
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Conhecimento, às quais abordam com riqueza de detalhes aspectos das dimensões 

humana, física e informacional que influenciam no emprego de tropas em ambiente 

urbano. Dentre os manuais analisados, destacam-se três: FM 3-06 Urban Operations 

(2006), FM 3-06.11 Combined Arms Operations in Urban Terrain (2011) e ATP 3-07.6 

Protection of Civilians (2015). 

 

3.5.1 FM 3-06.11 Combined Arms Operations in Urban Terrain (Operações 

interarmas em terreno urbano) 

No manual FM 3-06.11 Combined Arms Operations in Urban Terrain (2011) 

existem definições detalhadas sobre o terreno, sociedade, infraestrutura e ameaças 

em ambiente urbano ou humanizado. Logo depois, pode-se verificar 

pormenorizadamente nos capítulos de 1 a 6, operações em ambiente urbano, 

operações ofensivas e defensivas em ambiente urbano, primeiramente no nível GU e 

U, e em um segundo momento no nível SU e pelotão.  

Em continuação, o manual aborda as habilidades necessárias ao combate 

urbano e a integração entre as tropas blindadas e as tropas a pé, nos seus capítulos 

finais. Já em seu apêndice “A” faz uma análise meticulosa sobre o ambiente urbano 

onde trata dos tipos de áreas urbanas, das zonas urbanas, das estruturas, dos 

padrões de ruas e de materiais perigosos.  

Por fim, no seu apêndice “B”, trata sobre as considerações acerca dos diversos 

armamentos em operações urbanas, emprego do armamento e efeitos causados por 

estes em ambiente urbano, demonstrando em detalhes através de figuras ilustrativas, 

gráficos e tabelas as possibilidades de utilização, efeitos causados contra vários tipos 

de alvo e prováveis consequências desses efeitos sobre a tropa, a população e as 

infraestruturas. 

A figura abaixo ilustra o detalhamento do referido manual no tocante à elevação 

e ao alcance dos diferentes armamentos dos CC em ambiente urbano, evidenciando 

uma excelente fonte de consulta para a construção de um conhecimento sólido acerca 

dos possíveis danos colaterais que o uso desses armamentos é capaz de causar. 
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Figura 5 – Elevação e depressão do armamento principal 
Fonte: (FM 3-06.11, p. 4-6) 

 

Por outro lado, próxima figura destaca o isolamento de um objetivo por tropas 

a pé apoiadas por CC, demonstrando o emprego combinado do CC – Fuz Bld em área 

humanizada. 

 

 
Figura 6 – Pelotão de infantaria isolando objetivo com apoio de CC. 
Fonte: (FM 3-06.11, p.5-13) 

 

Enfim, na próxima figura verificam-se posições de combate de veículos 

blindados em área urbana, reafirmando a grande quantidade de detalhes que a 

referência bibliográfica apresenta. 
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Figura 7 – Posições de batalha dos CC. 
Fonte: (FM 3-06.11, p.8-3) 
 

3.5.2 FM 3-06 Urban Operations (Operações Urbanas) 

O manual FM 3-06 Urban Operations (2006) explica a perspectiva urbana, o 

ambiente e as ameaças urbanas e os efeitos do ambiente urbano sobre as funções 

de combate e as táticas nos seus primeiros capítulos. Em sequência, o referencial 

aborda considerações e fundamentos das operações em ambiente urbano, operações 

ofensivas e defensivas em ambiente urbano, estabilização urbana e operações de 

suporte a civis, e por fim, a sustentação urbana.  

Segundo o manual, a chave para entender o ambiente urbano é a compreensão 

do terreno, da sociedade e das infraestruturas urbanos, bem como das relações do 

terreno e da sociedade com estas. Essa constatação demonstra que segundo um 

exército experimentado no combate como é o caso do norte-americano, o 

entendimento do ambiente urbano, considerando as dimensões física e humana, é a 

base para o emprego de tropas nesse espaço de batalha. 



67 
 

 
Figura 8 – Pontos-chaves para entender o ambiente urbano. 
Fonte: (FM 3-06, p. 2-2) 

 

Em outro momento, o manual aborda alguns fundamentos das operações 

urbanas onde merecem destaque a minimização de danos colaterais, a distinção entre 

combatentes e não combatentes, a preservação das estruturas críticas e a 

restauração de serviços essenciais, além de entender a dimensão humana local.  

Analisando esses tópicos, vê-se a complexidade de uma área humanizada e 

como é indispensável que se tomem os devidos cuidados e precauções quanto ao 

preparo das tropas que irão atuar nesse espaço de batalha, sob pena de, ao 

negligenciar essas particularidades, por ignorância ou pouco preparo, comprometer o 

sucesso da missão, dispendendo um volume de trabalho muito maior para reparação 

de danos ou recuperação do apoio popular, o que poderia ser evitado tendo-se a 

correta preparação e mentalidade quanto ao emprego de tropas que atendam a todas 

as implicações que a DMT elucida. 

Finalizando, o manual descreve em seus apêndices o cerco de Beirute, a 

preparação de inteligência do campo de batalha, as operações na Somália e 

operações urbanas conjuntas e multinacionais. 
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Figura 9 – Fundamentos das operações em áreas urbanas. 
Fonte: (FM 3-06, p. 6-11) 

 

Observando os assuntos elencados no manual supracitado, é percebe-se uma 

descrição acurada sobre aspectos relevantes à presente investigação, como os 

efeitos do ambiente urbano sobre as funções de combate e as táticas, que serão de 

grande valia para a construção do conhecimento acerca da presente investigação, 

onde é possível verificar o alinhamento com a ideia de influência das dimensões 

componentes do ambiente operacional da Era do Conhecimento sobre o emprego das 

tropas blindadas em ambiente humanizado. 

 

3.5.3 ATP 3-07.6 Protection of Civilians (Proteção de Civis) 

Em outubro de 2015, foi lançado o manual norte-americano que apresenta de 

forma detalhada maneiras de proteção de civis durante operações militares. As 

abordagens sobre riscos aos civis, medidas de proteção aos civis durante as 

operações, obtenção de um ambiente seguro aos civis e como mitigar danos a civis, 

acabam por realçar conceitos que ajudarão a esclarecer como mitigar os danos 

colaterais à população, auxiliando a compreensão por parte da tropa da importância 

que deve ser dada aos aspectos relacionados à dimensão humana durante o 

combate. 

A proteção aos civis é escalonada em “camadas de necessidades” ou fases, às 

quais devem ser atendidas prioritariamente na seguinte ordem: proteção física contra 

violência iminente; provisão de necessidades básicas; proteção dos direitos humanos; 

e condições políticas econômicas e sociais. A tropas blindadas devem estar 
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preparadas para atender essas demandas, pois estarão em contato quase que 

permanentemente com os civis de áreas humanizadas.  

É preciso que se saiba com detalhes como executar cada fase, principalmente 

a proteção física contra violência iminente, pois é necessidade primária sem a qual a 

preservação de vidas civis em combate será dificultada. Esse detalhamento deve 

conter todos os procedimentos a serem executados em caso de população civil 

exposta a perigo iminente, e o passo-a-passo que deve ser seguido pelas tropas que 

se depararem com essa situação, explicadas todas as medidas a serem executadas 

desde o contato com uma possível vítima de violência iminente até que cesse a 

ameaça de violência a essa pessoa, passando assim para a próxima fase que é a 

provisão de necessidades básicas. 

 

 
Figura 10 – Fases da proteção aos civis 
Fonte: (ATP 3-07.6 p. 1-2) 

 

Outras considerações importantes são as relativas à proteção de civis durante 

as operações, onde o manual trata do processo das operações e proteção aos civis e 

sobre a interação de cada função de combate com a proteção aos civis. O quadro 4 

abaixo explica em qual fase estaria a proteção aos civis durante as operações. 
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Quadro 4 – Proteção aos civis 
Fonte: (ATP 3-07.6, p. 1-7) 

 

Já no quadro 5, a seguir, são abordadas as dimensões das vulnerabilidades, 

onde pode-se ter uma ideia da extensão das vulnerabilidades a que estão submetidos 

os civis, quais são as vulnerabilidades propriamente ditas, quais os potenciais 

assistentes, ou seja, quais seriam os órgãos mais indicados para dar assistência aos 

civis expostos a essas vulnerabilidades, e por fim quais as possíveis mitigações que 

poderiam amenizar essas vulnerabilidades civis. 

 

 
Quadro 5 – Características das vulnerabilidades civis. 
Fonte: (ATP 3-07.6, p. 2-2) 
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Quadro 6 – Características das ameaças civis 
Fonte: (ATP 3-07.6, p. 2-3) 

 

Ainda, no que se refere às ameaças, o quadro 6, acima, elucida de forma similar 

às vulnerabilidades civis, qual a dimensão das ameaças, quais são as ameaças 

propriamente ditas, quais os potenciais perpetradores e as possíveis motivações dos 

mesmos. 

 

3.5.4 Comparativo doutrinário 

Verifica-se desse modo que a literatura norte-americana sobre atuação da tropa 

em ambiente urbano e as formas de lidar e proteger a população, os civis e os não-

combatentes de forma geral é ampla e detalhada, além de possuir embasamento em 

situações reais vividas no campo de batalha atual, o que tornam as informações muito 

mais confiáveis, sólidas e relevantes, além de estarem alinhadas aos novos 

fundamentos doutrinários da F Ter na Era do Conhecimento.  

Em contrapartida o acervo teórico nacional que engloba o assunto em pauta, 

está desatualizado, como no caso do manual C17-20 que data de 2002 e aborda 

aspectos relacionados às áreas humanizadas apenas sob a ótica do emprego da tropa 

considerando a dimensão física e não sob a perspectiva desse emprego considerando 

os efeitos sofridos em função da atuação em meio à população local, às infraestruturas 

civis e estatais e as implicações que a presença da mídia registrando, documentando 

e divulgando inúmeras informações acerca do espaço de batalha.   
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Mesmo em um manual mais atualizado sobre a temática, que tem uma 

perspectiva focada na dimensão humana, como o MD34_M03 – Emprego do DICA 

nas operações, onde são abordados os direitos das pessoas e as condutas a serem 

adotadas pela tropa em diversas situações, não existe um detalhamento em relação 

às táticas, técnicas e procedimentos a serem adotadas em áreas humanizadas, nem 

tampouco sobre as peculiaridades do emprego de tropas de natureza blindada nessas 

áreas.  

O manual EB70-MC-10.303 – Operação em área edificada (2018), já é bastante 

avançado no sentido em que faz uma abordagem sobre as operações em ambiente 

humanizado com a ótica da influência que três dimensões que compõem o ambiente 

operacional na Era do Conhecimento exercem sobre estas. Entretanto, no tocante ao 

emprego de tropas blindadas utilizando as novas condicionantes elencadas na DMT, 

o referencial teórico ainda é superficial. 

Percebe-se desta forma que as fontes de consultas nacionais não tratam o 

tema com riqueza de detalhes, deixando um conhecimento generalista e superficial 

acerca de como o emprego de tropas de natureza blindada deve adaptar-se para 

alinhar-se à nova DMT e às implicações que a Era da Informação impõe aos conflitos 

armados da Era do Conhecimento. Desse modo, é inegável a existência de uma 

lacuna no conhecimento, que será o objeto de estudo deste trabalho, buscando 

aprofundar o conhecimento sobre as dimensões física, humana e informacional, 

priorizando as duas últimas, e como estas dimensões impactam o emprego das tropas 

blindadas em áreas humanizadas na Era do Conhecimento. 

 

3.6 PRÁTICAS FRANCESAS 

As referencias bibliográficas do Exército Francês estão alinhadas com as novas 

concepções elencadas na DMT 2014. Os dois manuais analisados tratam do emprego 

de tropas blindadas em áreas humanizadas, cada um com um enfoque diferente. O 

primeiro deles é o manual “ABC 30.011 Principes d’emploi des unités blindées em 

zone urbaine” (princípios de emprego de unidades blindadas em zona urbana) e 

aborda o tema de maneira generalizada, servindo como passo inicial aos 

comandantes que empregam frações blindadas em áreas humanizadas, para fins de 

planejamento e flexibilidade de pensamento e de capacidade decisória. 

Já o outro manual estudado “ABC 50.011 Mémento zur les actes réflexes et 

mécanismes élémentaires du blindé em zone urbaine” (Memento de ações reflexas e 
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mecanismos elementares de blindados em zona urbana) trata de maneira muito 

detalhada o emprego de blindados em áreas humanizadas e aborda em seus 

capítulos as ações reflexas e elementares em zona urbana e as missões do pelotão 

em zona urbana.  

Com isso percebe-se que, apesar da dificuldade em se conseguir literatura 

estrangeira, especialmente francesa sobre o assunto, os manuais disponíveis para 

consulta mostram que há uma preocupação específica com o emprego de blindados 

em zona urbana, seguindo a tendência global de prioritariamente os conflitos armados 

ocorrerem em áreas humanizadas.  

 

3.7 EXPERIÊNCIAS SUL-AMERICANAS 

Ao investigar os países sul-americanos, mais especificamente Chile e 

Argentina, o que se percebe é uma preocupação ainda com alguns conceitos da Era 

Industrial, apesar de o Chile haver evoluído bastante sua doutrina de blindados, ainda 

mantém o pensamento de que suas tropas blindadas não devem ter seu uso voltado 

para as áreas urbanas.  

Quando falamos do Exército Argentino vê-se que a dimensão física continua 

sendo priorizada em seus manuais em detrimento das dimensões humana e 

informacional. O Exército Chileno já trata do assunto em seus manuais, porém quando 

se analisam os manuais específicos de emprego de tropas blindadas os chilenos não 

raciocinam com a hipótese de emprego em áreas humanizadas. 

Em suma, os países sul-americanos estão em fases diferentes de 

amadurecimento de suas doutrinas, porém ainda assim, a maioria carece de 

aperfeiçoamento doutrinário e implementação das peculiaridades acerca do emprego 

militar na Era do Conhecimento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Esta seção tem por finalidade apresentar e discutir os resultados obtidos na 

presente pesquisa. Partindo de uma análise indutiva dos dados, investigou-se como 

o ambiente operacional na Era do Conhecimento influencia o emprego da FT Bld em 

áreas humanizadas, buscando indícios concretos que relacionem as variáveis 

independente e dependente com as respectivas dimensões em que foram analisadas. 

Durante a execução do estudo foi intentado averiguar a necessidade de revisão 

e/ou atualização das referências nacionais atinentes ao emprego da FT Bld em áreas 

humanizadas, principalmente no que diz respeito aos princípios de emprego e aos 

danos colaterais causados pelo emprego desse tipo de tropa no ambiente urbano e 

quais as medidas a serem adotadas para mitigar esses efeitos. 

Os dados obtidos são apresentados, interpretados e analisados para, por fim, 

serem discutidos, com a finalidade de auferir conclusões pertinentes e compreensíveis 

acerca do problema estudado. Por se tratar de uma pesquisa em parte quantitativa e 

em parte qualitativa, os dados foram organizados em três momentos, dentro de cada 

questão de estudo, visando responder as mesmas por meio do confronto desses 

dados e de conclusões parciais do autor.  

No primeiro são expostos os dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica, 

apresentando ideias extraídas e posteriormente comparadas envolvendo fontes dos 

exércitos do Brasil, dos Estados Unidos da América, da França e do Chile no que se 

refere ao assunto pesquisado. Já no segundo momento, são exibidas as informações 

adquiridas através de questionários, retratando através das porcentagens das 

respostas de cada questão, já inseridas nas questões de estudo correspondentes. Por 

último são expostas as respostas colhidas nas entrevistas com especialistas da área 

com notório conhecimento doutrinário no assunto pesquisado.  

Ao passo que são apresentados os diferentes blocos de respostas, são 

respondidas as questões de estudo levantadas inicialmente na pesquisa, reforçando 

a relação de causa e efeito entre as variáveis dependente e independente, 

direcionando a pesquisa para a solução do problema de pesquisa apresentado na 

elaboração desta investigação.  

Os conhecimentos absorvidos através da pesquisa bibliográfica, questionários 

e entrevistas permitiram o gerenciamento da pesquisa de maneira consistente e 

imparcial, aumentando sobremaneira a confiabilidade da mesma. 
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4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este tópico tem por finalidade apresentar e analisar os resultados obtidos após 

a realização da pesquisa bibliográfica, respostas às perguntas dos questionários e 

entrevistas com especialistas. 

Este estudo foi pautado por questões de estudo apresentadas anteriormente, 

que visam direcionar o trabalho para que, ao responde-las, sejam atingidos os 

objetivos intermediários e consequentemente o objetivo geral da investigação, 

solucionando assim o problema proposto. 

Os dados adquiridos serão exibidos em subseções onde, após apresentada a 

questão de estudo, serão apresentadas todas as informações que colaboraram para 

a resposta à questão de estudo, encerrando cada subseção com comentários do autor 

acerca da questão de estudo em evidência. 

 

4.1.1 Mudanças no ambiente operacional 

Quais são as principais mudanças que demonstraram a necessidade 

atualização doutrinária da Força Terrestre no que se refere ao “ambiente operacional 

na Era do conhecimento”? 

A questão de estudo acima procura verificar quais as principais mudanças no 

ambiente operacional na Era do Conhecimento, que consequentemente geraram a 

necessidade de revisão/atualização doutrinária, buscando atender as novas 

demandas do combate contemporâneo. 

Assim, ao analisar cuidadosamente o ambiente operacional na Era do 

Conhecimento, por meio das dimensões física, humana e informacional que o 

compõe, identificam-se possíveis fatores que têm influência sobre o emprego da FT 

Bld em áreas humanizadas.  

Quando comparados os dados obtidos na pesquisa bibliográfica, nos 

questionários e nas entrevistas, percebe-se uma relação entre as particularidades do 

ambiente operacional onde ocorrem os conflitos armados do século XXI relatados na 

DMT (2014) e o modo de emprego da FT Bld em áreas humanizadas, apontando-se 

para uma possível interferência daquele sobre este, o que inflete para a resolução da 

questão de estudo e ao mesmo tempo direciona o tema para uma provável 

necessidade de atualização doutrinária de emprego FT Bld em áreas humanizadas.  

A seguir pode-se ver como o campo de batalha do século XXI está organizado: 
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Figura 11 - Características do campo de batalha do século XXI 
Fonte: (VISACRO, 2018), adaptada pelo autor 

 

As características citadas no quadro acima demonstram relevantes mudanças 

nas dimensões física, humana e informacional que indubitavelmente influenciam o 

modo de combater no século XXI, gerando uma necessidade de adequação da 

doutrina de emprego do poder militar para que as demandas exigidas nesse novo e 

complexo contexto sejam atendidas. 
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Ao analisar as respostas do questionário dadas por militares que estão servindo 

atualmente nos Regimentos de Carros de Combate e Regimentos de Cavalaria 

Blindados que fazem parte da amostra percebe-se que: 

a. A grande maioria (79,4%) dos militares que responderam o questionário 

acredita que o efetivo que emprega as tropas blindadas sobre lagartas está 

parcialmente ou pouco adestrado para atuar em áreas humanizadas de acordo com 

os preceitos do DICA. 

b. A grande maioria (80%) dos militares que responderam o questionário 

acreditam que a influência da opinião pública e a presença da mídia dificultam muito 

ou pelo menos um pouco o emprego de tropas sobre lagartas em áreas humanizadas. 

Por outro lado, quando se estudam as entrevistas dos especialistas, verificam-

se as seguintes respostas aos questionamentos: 

a. “O senhor acredita que o emprego de tropas blindadas sobre lagartas em 

áreas humanizadas é adequado?” 

Resposta do coronel VISACRO: “Acredito que sim, pois após a leitura de vários 

estudos de casos de batalhas travadas em áreas humanizadas, verificou que o 

blindado é um “elemento chave” nesse ambiente. Porém, o mesmo adverte para dois 

aspectos: primeiro, a tendência dos militares brasileiros em considerar o uso do 

blindado em áreas humanizadas como um desvio temporário ou um desvirtuamento 

do emprego clássico do blindado. Essa mentalidade precisa mudar! O segundo 

aspecto é a necessidade de mudança nas Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) 

para adequar o meio blindado a esse emprego e potencializar suas capacidades como 

um maior engajamento e precisão com menor dano colateral.” 

Resposta do coronel ALEX: “Sim, pois a FT Bld possui as características do 

FAMES (Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e 

Sustentabilidade), o que torna a FT Bld apta a atuar em operações no Amplo Espectro. 

Porém, é preciso ressaltar que a prioridade de emprego dessas tropas são as 

operações ofensivas e defensivas. Deve-se aplicar o DOAMEPI à FT Bld e verificar 

as capacidades a serem agregadas para o emprego da mesma.” 

b. “Quais são os fatores que o senhor julga serem decisivos para a escolha da 

natureza das tropas a serem utilizadas em áreas humanizadas?” 

Resposta do coronel VISACRO: “Os fatores da decisão (missão, inimigo, 

terreno, meios, tempo e considerações civis) somados às considerações jurídicas. 

“Temos falta de DOAMEPI em relação ao emprego de blindados em áreas 
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humanizadas”, “Ainda não temos doutrina, organização e treinamento nessa área”, 

“Devemos nos preparar para atuar de acordo com o conceito do combate em três 

blocos, onde em uma frente estaremos realizando operações básicas, em outra 

estaremos realizando operação de pacificação e em uma terceira operações de ajuda 

humanitária”. Segundo VISACRO, deveríamos constituir módulos urbanos de 

combate em áreas humanizadas formados por infantaria desembarcada, blindados e 

apoio de fogo (morteiros, armamento anti-carro (AC), artilharia ou misseis AC), 

podendo inclusive formar um combinado de tropas sobre roda e sobre lagartas.” 

Resposta do coronel ALEX: “Os fatores da decisão. É preciso verificar se 

realmente a tropa blindada é a mais adequada ao emprego, verificar o tipo de 

investimento (sistemático ou seletivo) para, por meio de um exame de situação 

realizado de forma correta e completa, possa-se tomar a melhor decisão quanto ao 

emprego.” 

c. “O senhor acredita que a Força Terrestre está preparada para combater no 

interior de áreas humanizadas utilizando tropas blindadas sobre lagartas, 

considerando as peculiaridades do emprego dessas frações? Por quê?”  

Resposta do coronel VISACRO: “Acredito que a F Ter não está preparada, pois 

o nosso soldado não tem treinamento adequado, falta de material e equipamento e 

com uma doutrina incipiente. Existem problemas estruturais que irão aparecer 

principalmente em um ambiente complexo como as áreas humanizadas. Porém, 

acredito que se houver um treinamento sério, com o tempo, o soldado irá adquirir o 

padrão necessário para combater nessas áreas.” 

Resposta do coronel ALEX: “Falta no âmbito do preparo oportunidade de 

emprego de frações blindadas em áreas humanizadas. Houve empregos satisfatórios 

no Haiti e nas comunidades do Rio de Janeiro, porém em situação de não guerra. 

Para a pequena fração, nível GC, o efeito foi o mesmo de uma situação de guerra, 

mas no nível SU já começam a surgir as diferenças. É muito difícil medir se as 

Brigadas Blindadas estão com suas frações preparadas para combater em áreas 

humanizadas, pois falta adestramento, principalmente das frações de carros de 

combate. Uma solução é a Brigada incentivar o Batalhão a se adestrar em operações 

em áreas humanizadas e que o mesmo aconteça nos níveis inferiores. Em suma, não 

está preparada, mas há oportunidade de melhorar.” 
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d. “O senhor considera a doutrina brasileira para emprego de tropas blindadas 

sobre lagartas em áreas humanizadas: ultrapassada, inadequada, suficiente ou 

completa? Por quê?” 

Resposta do coronel VISACRO: Não soube responder, pois não teve contato 

com a doutrina vigente sobre o assunto. Porém chamou atenção para o fato de que 

além de uma boa doutrina, é necessário que a cabeça que vá utilizá-la tenha as 

“ferramentas mentais” adquiridas através do estudo da doutrina somado ao estudo da 

história militar, evitando os preceitos da educação industrial, que ensina a pensar por 

meio de processos, limitando a liberdade ou flexibilidade de pensamento para fazer 

uso da doutrina e obter o melhor desempenho tático. 

Resposta do coronel ALEX: “Eu diria que é insuficiente. Não está ultrapassada, 

no nível pelotão é suficiente para os fuzileiros blindados e insuficiente para os carros 

de combate. Já no nível SU torna-se bastante insuficiente.” 

e. “O senhor acredita que os princípios básicos do DICA estão sendo 

respeitados nos conflitos armados na Era do Conhecimento?” 

Resposta do coronel VISACRO: “Sim, acredito que pelos Estados sim, 

principalmente os exércitos ocidentais. Como exemplo cita Israel, pois este sofre além 

da pressão da opinião pública interna, uma grande pressão da opinião pública 

internacional. Em países em que a opinião pública é mais atrofiada como Rússia e Irã 

talvez o atendimento ao DICA seja menos rígido e por fim os atores armados não 

estatais caminham na contramão dos preceitos do DICA. No Brasil ainda existe, por 

parte de alguns, uma mentalidade da Era Industrial, onde acredita-se que essas 

convenções são para tempos de paz e quando ocorrer uma guerra poderão ser 

negligenciados os princípios do DICA.” 

Resposta do coronel ALEX: “O nível de respeito ao DICA varia. Nos níveis mais 

altos (Brigada e Batalhão) são respeitados. Já nos níveis SU, Pel e GC fica difícil de 

afirmar se estão sendo respeitados. O nível SU é o maior gargalo do DICA. 

Dependendo dos envolvidos, não é respeitado. Em suma, na totalidade não é 

respeitado.” 

De acordo com as informações expostas é evidente as grandes mudanças 

ocorridas no ambiente operacional na Era do Conhecimento. Em contrapartida, fica 

claro que as tropas que empregam os meios blindados atualmente no Brasil não estão 

preparadas para atuar adequadamente nesse novo contexto, tanto pelas implicações 

relativas às dimensões do ambiente operacional quanto pelos estamentos legais 
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balizados pelo DICA. Portanto, as principais mudanças que demonstraram a 

necessidade atualização doutrinária da Força Terrestre no que se refere ao “ambiente 

operacional na Era do conhecimento” são as mudanças na sociedade, as 

características do campo de batalha do século XXI e os aspectos referentes às três 

dimensões do ambiente operacional na Era do Conhecimento. Essas mudanças, 

aliadas às respostas obtidas nos questionários e nas entrevistas, corroboram para 

demonstrar a necessidade de atualização doutrinária da F Ter. 

 

4.1.2 Implicações para o emprego da Força Terrestre 

Dentre as implicações para o emprego da Força Terrestre, quais impactam com 

maior intensidade o emprego da FT Bld em áreas humanizadas? 

O questionamento acima busca verificar quais dentre as várias implicações 

para o emprego da Força Terrestre tem maior influência sobre o emprego da FT U Bld 

em áreas humanizadas. O quadro abaixo exibe algumas ideias de capacidades 

necessárias à F Ter para atuar nos conflitos armados da Era do Conhecimento: 

 

 

Quadro 7 - Capacidades Requeridas da Força Terrestre 
Fonte: (VISACRO, 2018) 

Capacidades Requeridas da Força Terrestre

Formular estratégias que contemplem igualmente o uso de meios militares e 
não militares

Desenvolver ações integradas e sinérgicas nas dimensões física, humana e 
informacional

Combinar alternativas letais e não letais para se alcançar o estado final 
desejado;

Aplicar de forma precisa e eficaz o poder de combate, com maior controle de 
danos e redução dos efeitos colaterais

Oferecer respostas ágeis e flexíveis em ambientes em constante mutação

Agregar valor psicológico às ações de combate

Evidenciar postura etnocêntrica, valendo-se da análise etnográfica para 
atuar em ambientes multiculturais

Interagir com a mídia, organismos de defesa dos direitos humanos, 
organizações não governamentais e outras agências estatais presentes no 

interior da área de operações

Fazer hábil uso dos instrumentos jurídicos que lhe estão disponíveis, a fim 
de assegurar a legitimidade do uso da força
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Além das capacidades listadas anteriormente, a letalidade seletiva, a proteção 

da tropa, superioridade de informações e a consciência situacional são as implicações 

que impactam com maior intensidade o emprego da FT U Bld em áreas humanizadas. 

O quadro a seguir elucida esse impacto de maneira mais clara: 

 
Quadro 8 - Implicações que impactam o emprego da FT Bld em áreas humanizadas 

(continua) 

 

 

 

 

 

Letalidade Seletiva 

“As forças militares devem ser capazes de engajar alvos de 
natureza militar, com uma resposta proporcional à ameaça, 
mitigando os efeitos colaterais. Possuir letalidade seletiva 
implica possuir sistemas de armas precisos o bastante para 
preservar a população e as estruturas civis, em perfeito 
alinhamento com os princípios do Direito Internacional dos 
Conflitos Armados (DICA) e outras legislações pertinentes.” 
(BRASIL, 2014) 

“Os conflitos têm demonstrado a predominância de 
combates em terrenos humanizados (urbanos ou rurais). 
Deve-se considerar, também, que haverá atores agindo em 
espaços que vão além do campo de batalha.” (BRASIL, 
2017) 

“Devem dispor de capacidades específicas, ser dotadas de 
meios com alta tecnologia agregada, de armas de letalidade 
seletiva e que permitam uma rápida e precisa avaliação de 
danos, combinados com meios de inteligência, 
reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos (IRVA).” 
(BRASIL, 2017) 

 

 

Proteção da Tropa 

“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, 2014) 

“Em consequência, as forças militares devem realizar suas 
ações com relativa proteção blindada e acurada precisão.” 
(BRASIL, 2017)  

 

 

Superioridade de 

informações 

“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. 
É possuir mais e melhores informações do que o adversário 
sobre o ambiente operacional. Permite o controle da 
dimensão informacional (espectros eletromagnético, 
cibernético e outros) por determinado tempo e lugar.” 
(BRASIL, 2014) 

Fonte: o autor 
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Quadro 8 - Implicações que impactam o emprego da FT Bld em áreas humanizadas 
 (conclusão) 

Superioridade de 

informações 

“A opinião pública, tanto nacional quanto internacional, 

está menos propensa a aceitar o emprego da força para a 

solução de antagonismos entre Estados e entre estes e 

atores não estatais. Além disso, a presença constante da 

mídia e a valorização de questões humanitárias têm sido 

aspectos a serem considerados no ambiente operacional.” 

(BRASIL, 2017) 

 

 

Consciência 

Situacional 

“Em todos os níveis, os comandantes necessitam obter 

uma percepção atualizada e que reflita a realidade sobre o 

ambiente e a situação de tropas amigas e oponentes. A 

consciência situacional contribui com a decisão adequada 

e oportuna em qualquer situação de emprego, permitindo 

que os comandantes possam se antecipar aos oponentes 

e decidir pelo emprego de meios na medida certa, no 

momento e local decisivos, proporcionalmente à ameaça.” 

(BRASIL, 2014) 

Fonte: o autor 

Analisando-se as capacidades requeridas à Força Terrestre aliadas às 

implicações para o emprego da F Ter que estão relacionadas ao emprego da FT Bld 

em áreas humanizadas, verifica-se que o emprego da FT Bld deve levar em 

consideração aspectos das três dimensões que compõe o ambiente operacional na 

Era do Conhecimento. 

Além disso, os danos colaterais causados pelo emprego da FT Bld em áreas 

humanizadas surgem como fator extremamente relevante, uma vez que as 

consequências destes permeiam as dimensões física, humana e informacional, 

tornando-se uma condição fundamental à obtenção do estado final desejado. 

Quando analisa-se as respostas ao questionário constata-se que a maioria 

(86,6%) dos militares em atuação nos regimentos que empregam tropas blindadas 

sobre lagartas bem como os especialistas com notório saber acreditam que os fatores 

densidade populacional, letalidade/identificação das ameaças, danos colaterais à 

população, efeito psicológico sobre a população e a tropa, proteção da tropa e 

consciência situacional, considerando-se a dimensão humana, dentro de uma 

importância entre 1 e 5, onde 1 é considerado como pouco importante e 5 é 

considerado como muito importante, classificaram esses fatores nos níveis 4 e 5 de 

importância. 
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Já quando são verificadas as respostas relativas à necessidade da 

superioridade de informações no emprego de tropas blindadas sobre lagartas em 

áreas humanizadas, a maioria (62,9%) acredita que esse emprego aumenta 

sobremaneira essa necessidade e consequentemente a importância do apoio dos 

vetores de inteligência. 

Além disso, a maioria (52,7%) dos militares da amostra acreditam que o 

emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas é o mais 

adequado pois atende totalmente ou parcialmente o que prevê a Doutrina Militar 

Terrestre. 

Como conclusão parcial, pode-se ver que as implicações para o emprego da F 

Ter que mais impactam o emprego da FT Bld em áreas humanizadas são, 

possivelmente a letalidade seletiva, a proteção da tropa, a superioridade de 

informações e a consciência situacional. Ainda é possível verificar que nessas 

implicações estão as três dimensões que compõe o ambiente operacional na Era do 

Conhecimento, levando a crer que, provavelmente essas dimensões impactam o 

emprego da FT Bld em áreas humanizadas.  

 

4.1.3 Fontes de consulta nacionais 

As fontes de consulta nacionais acerca do tema estão direcionadas 

uniformemente quanto ao conteúdo e abordam em quantidade e riqueza de detalhes 

suficientes o emprego da FT Bld em áreas humanizadas? 

Neste item pretende-se averiguar as fontes de consulta nacionais afim de 

identificar possíveis atualizações que se façam necessárias para a adequação das 

mesmas à realidade que se apresenta nos conflitos armados do século XXI. Além 

disso, pesquisou-se a existência de literatura nacional em quantidade suficiente e 

nível de detalhamento adequado para que o emprego da FT Bld seja executado com 

a menor quantidade de óbices possíveis. 

O manual que atualmente regula o emprego da FT Bld é o C 17-20 Forças – 

Tarefas Blindadas, que tem apenas 7(sete) páginas tratando sobre o emprego da FT 

Bld em áreas humanizadas. Ademais da pouca quantidade de conteúdo existente 

nesse manual, as informações nele contidas acerca do emprego da FT U Bld datam 

de 2002 e ainda estão baseadas na Doutrina Delta. 
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O novo manual EB70-MC-10.303 – Operação em Área Edificada traz em seus 

capítulos referentes às operações ofensivas e às operações defensivas subtópicos 

que tratam do emprego de blindados em área urbana, porém o tema é abordado de 

forma ainda muito genérica, uma vez que o nível de detalhamento das informações é 

muito baixo, deixando muitas dúvidas no modo de atuação nas áreas humanizadas. 

Ademais a abordagem do assunto enfoca somente o uso de blindados e algumas 

capacidades e deficiências dos meios blindados, sem fazer referência alguma de 

como utilizar os meios da FT Bld como um todo, explorando outras áreas como a parte 

logística, de comunicações, o emprego do pelotão de exploradores, do pelotão de 

morteiro pesado e da seção de mísseis AC.  

Dentro dos conhecimentos colhidos nas entrevistas é relevante para esta 

questão de estudo o seguinte questionamento indagado aos especialistas: 

“Quais são as lições aprendidas nos conflitos da atualidade que deveriam ser 

consideradas pela doutrina de emprego das tropas blindadas sobre lagartas em áreas 

humanizadas no Brasil?” 

Resposta do coronel VISACRO: “A primeira observação a ser feita é que não 

pode haver tropa oriunda de um sistema de conscrição e massa. O soldado precisa 

passar por um processo seletivo, seguido de um período de mais longo prazo de 

formação, para, por fim, haver o desenvolvimento profissional. Há necessidade de 

profissionais mais maduros (acima de 19 anos) para saber lidar com o ambiente 

informacional à sua volta. Em suma, existe a necessidade de um profissional 

capacitado com perfil diferente do soldado do século XX, que é o que temos hoje”. 

Resposta do coronel ALEX: “O conceito de ‘cabo estratégico’ surgido no 

Afeganistão traz a ideia da aproximação dos níveis decisórios. Os conceitos do DICA 

devem estar implícitos nas regras de engajamento. As regras de engajamento devem 

ser muito bem redigidas de acordo com o ordenamento jurídico em vigor. Os 

comandantes de pequenas frações devem tomar decisões baseados nas regras de 

engajamento. Deve-se ter o cuidado para manter a liberdade de ação através do uso 

da legitimidade da ação bélica.” 

Com isso, percebe-se que a literatura nacional acerca do tema possivelmente 

tem necessidades de revisão/atualização, pois existem fontes vigentes, baseadas em 

doutrinas diferentes, que ainda são a única fonte de consulta acerca do tema, 

demonstrando a falta de alinhamento conceitual na literatura nacional acerca do tema. 
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Além disso, essas fontes abordam em quantidade e riqueza de detalhes insuficientes 

o emprego da FT Bld em áreas humanizadas. 

 

4.1.4 Fontes de consulta estrangeiras 

Ao investigar os referenciais teóricos dos exércitos norte-americano, francês, 

argentino e chileno referentes ao emprego da FT Bld, os mesmos apresentam 

preocupações quanto aos aspectos relacionados com as dimensões física, humana e 

informacional?  

Nesta questão de estudo intenta-se aferir quais são os fatores ligados às 

dimensões física, humana e informacional que os exércitos norte-americano, francês 

e chileno consideram quando empregam suas frações blindadas, particularmente a 

FT Bld em áreas humanizadas. 

Percebe-se que tanto nos Estados Unidos da América como na França já existe 

uma grande preocupação em como empregar tropas blindadas em áreas 

humanizadas e como lidar com as consequências desse emprego, observando-se os 

inevitáveis danos colaterais causados pelo mesmo e como mitigá-los. 

Porém, quando investigam-se as formas de emprego de países sul-americanos 

como o Chile por exemplo, percebe-se uma doutrina ainda voltada para o emprego 

chamado “convencional”, ou seja, desconsiderando ou relegando o emprego em áreas 

humanizadas e priorizando o emprego das grandes formações ainda da Era Industrial, 

que se baseiam principalmente nas considerações acerca da Dimensão Física. 

Nas citações abaixo são demonstrados alguns tópicos abordados em manuais 

norte-americanos, franceses, argentinos e chilenos que deixam claro a preocupação 

quanto aos aspectos relacionados às três dimensões do ambiente operacional na Era 

do Conhecimento. 

Preocupações com a Dimensão Humana: 

As operações urbanas geralmente requerem forças para operar em estreita 
proximidade com uma alta densidade de civis. Mesmo as áreas evacuadas 
podem ter uma grande população que fica para trás. A presença, as atitudes, 
as ações, as comunicações com a mídia e as necessidades da população 
podem afetar a conduta da operação. Os comandantes devem levar em conta 
as características de uma população cujas crenças e interesses variam. A 
análise e compreensão desses fatores é fundamental para informar e 
influenciar com sucesso as atividades e, assim, toda a operação. Para operar 
efetivamente entre uma população urbana e manter sua boa vontade, é 
importante desenvolver uma compreensão completa da população e de sua 
cultura, incluindo valores, necessidades, história, religião, costumes e 
estrutura social. (tradução nossa) 
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Preocupações com a Dimensão Física: 

A infraestrutura de uma cidade é sua base. O restauro ou reparação de 
infraestruturas urbanas é frequentemente decisivo para realização da missão. 
Durante operações de espectro completo, destruindo, controlando ou 
protegendo partes vitais da infraestrutura urbana pode ser uma operação de 
modelagem necessária para isolar um inimigo de fontes potenciais de apoio. 
Uma força inimiga pode depender da água, eletricidade e fontes de 
combustível a granel da área para forças. Para transportar suprimentos, o 
inimigo pode confiar em estradas, campos de pouso, rotas marítimas ou 
fluviais e linhas ferroviárias O controle desses sistemas críticos de 
infraestrutura pode impedir que o inimigo reabasteça suas forças. (tradução 
nossa). 
 

Preocupação com a Dimensão Informacional: 

Esforços de informação destinados a influenciar fontes de informação que 
não são do Exército são críticos nas Operações Urbanas. Devido à densidade 
de não-combatentes e fontes de informação, a mídia, o público, as 
multinacionais parceiras, nações neutras e liderança estratégica 
provavelmente examinarão como as unidades planejam e conduzem as 
Operações Urbanas. (tradução nossa) 
 

A seguir são apresentados os dados referentes aos manuais do Exército 

Francês referentes às considerações acerca das dimensões do ambiente operacional 

na Era do Conhecimento: 

Preocupações com a Dimensão Humana: 

O terreno urbano compartimentado e a possível presença da população são 
fatores favoráveis à nidificação (às vezes procurados pelos beligerantes), o 
fratricídio e danos colaterais. (tradução nossa) 
 
Pistas de ameaças terroristas incluem mudança de atitude da população em 
relação à força, civis aparentemente armados, ações hostis por parte da 
população, especialmente os jovens, desaparecimento das forças policiais 
locais, indivíduo fugindo a chegada de blindados, desaparecimento de um 
funcionário da vida local de um indivíduo popular ou de destaque aos olhos 
de toda ou parte da população. (tradução nossa) 
 
A população como um fator da ação é um elemento chave para o sucesso da 
missão. O impacto psicológico blindado. Blindado, especialmente se eles 
estão impondo e monitorados, suscitar alguma apreensão entre os 
moradores (tamanho, ruído, a capacidade de ir em qualquer lugar, poder de 
fogo, suposta invulnerabilidade). Seu emprego da cidade pode, portanto, 
tanto facilitar a manobra e têm um impacto psicológico sobre o inimigo, mas 
também cristalizar a violência e tornar-se um alvo principal como um símbolo 
de força. (tradução nossa) 
 

Preocupações com a Dimensão Física: 

A utilização de unidades blindadas em áreas urbanas é tão diversificada 
como as condições sob as quais a ação foi feita. Áreas periféricas compostas 
de edifícios dispersos e altura limitada permite conduzir a manobra blindada 
semelhante ao realizado no referido campo aberto. Por outro lado, centros 
urbanos, com trilhas estreitas e cercadas por edifícios altos exigem condução 
da manobra diferente. (tradução nossa) 

 

Preocupação com a Dimensão Informacional: 
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A onipresença da mídia nas áreas urbanas tem exigido mais das tripulações 
blindadas, o domínio de suas ações e comportamento impecável, 
especialmente quando enfrentam conscientemente orquestrada provocação 
do inimigo. (tradução nossa) 
 
Mídia. A presença dos meios de comunicação em muitas áreas urbanas 
imediatamente a ação das forças armadas sob o controle da opinião pública 
e, eventualmente, para um agradecimento manipulação de imagem ou 
exploração em detrimento da namorada ação. O uso de uma força de medida 
e proporcional aos objetivos é crucial para manter a credibilidade e apoio da 
população local e internacional. A forte carga simbólica realizada pelo 
blindado acentua o papel da mídia em seus trabalhos. (tradução nossa) 

 
Na sequência são apresentados os dados referentes aos manuais do Exército 

Argentino referentes às considerações acerca das dimensões do ambiente 

operacional na Era do Conhecimento: 

Preocupações com a Dimensão Humana: 

Capacidades blindadas e mecanizadas em combate em áreas urbanizadas: 
a. Eles projetarão um efeito psicológico positivo na tropa e negativo no 
inimigo. 

Preocupações com a Dimensão Física: 

d. Veículos mecanizados e blindados produzirão ruído característico durante 
a viagem, apresentando indicadores brancos claros; portanto, as chances de 
se deslocar por uma localidade sem serem detectadas serão mínimas. 
e Devido ao comprimento do cano dos tanques, a rotação das torres será 
afetada se sua rota for obstruída por objetos duros (postes, paredes, etc.). 
f. O disparo de canhão pode causar danos colaterais indesejáveis ou afetar a 
estrutura de alguns edifícios, com a probabilidade de causar deslizamentos 
de terra ou violar involuntariamente as regras do peão. 
g. Obstáculos improvisados, ruas e becos estreitos ou grandes pilhas de 
detritos podem bloquear ou canalizar os movimentos do veículo. 
 

Na sequência são apresentados os dados referentes aos manuais do Exército 

Chileno referentes às considerações acerca das dimensões do ambiente operacional 

na Era do Conhecimento: 

Preocupações com a Dimensão Humana: 

A dimensão humana: O soldado no campo de batalha permanece 
insubstituível. Consequentemente, os soldados devem ser qualificados para 
lidar com armas modernas, sistemas de comunicação complexos, redes 
sofisticadas de computadores e sistemas de alvo. 

O mencionado acima força os soldados a ter capacidade e 
responsabilidade para que possam operar armas de grande poder de fogo e 
letalidade, muitas vezes devido a resoluções individuais, iniciativas de 
natureza pessoal, devido ao aumento de espaço no campo de batalha. Além 
disso, eles devem criar condições para resistir à fadiga, exposição à 
propaganda e às ações psicológicas do adversário, incerteza e medo; 
aspectos da condição humana. 
O ambiente jurídico, organizações internacionais e não-governamentais e a 
população civil: No campo de batalha, o uso de forças é limitado pelas normas 
do Direito Internacional Humanitário, que impõe respeito pelos direitos e 
dignidade do adversário e da população civil, o que provavelmente é difícil, 
mas impossível de evacuar e suprir. dos efeitos do combate. A violência e a 
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destruição de propriedades ou propriedades que não constituam objetivos 
militares devem ser evitadas. 
Na medida do possível, o relacionamento com as agências e agências que 
atendem ou participam do campo de batalha deve ser cooperativo e positivo, 
a fim de que seus efeitos ou ajudem a sua própria intenção. 
Por outro lado, os agentes econômicos podem eventualmente representar 
seus interesses e produzir efeitos colaterais no uso da força. A presença 
desses organismos - é de natureza e fins diversos - e seus efeitos no campo 
de batalha não são direcionados ao uso da força como tal; É orientado para 
a regulamentação do uso da força e suas consequências no nível humano. 

Preocupações com a Dimensão Física: 

Cenário: É uma área geográfica que adquire valor militar. Constitui uma das 
variáveis mais importantes na composição do campo de batalha e influencia 
o moral, o equipamento, a organização, as comunicações, o material, o apoio 
e a intenção do comandante. 

As dimensões do cenário estão relacionadas aos seus limites de 
espaço, expressos em altura ou espaço aéreo, largura e profundidade, o 
que lhe confere amplitude e relação com o tempo. 

Preocupação com a Dimensão Informacional: 

Espectro eletromagnético: É o conjunto ordenado de frequências de ondas 
eletromagnéticas que inclui todas aquelas que podem ser irradiadas, 
transmitidas, recebidas e/ou simuladas por dispositivos eletrônicos. Esse 
espectro é usado em operações militares por equipamentos de comunicação 
para o transporte de informações e integração de sistemas de comando e 
controle e por sensores associados a sistemas de armas para detecção de 
alvos. 
Ciberespaço: É um espaço virtual que contém os sistemas de rede de 
computadores, que usam o espectro eletromagnético para interconectar e 
executar as funções de processamento, armazenamento e disseminação das 
informações manipuladas pelo sistema de comando e controle. Seu domínio 
pode se tornar um fator multiplicador de forças. 
Mídias sociais: No campo de batalha, a força terrestre é confrontada com a 
responsabilidade de se relacionar com as mídias sociais, levando em 
consideração que o nível de tecnologia utilizada por elas permite obter e 
disseminar informações em tempo real, afetando e influenciando a opinião 
pública nacional e internacional, favorável ou desfavorável para os propósitos  
da guerra. 

Ao analisar os referenciais teóricos dos exércitos norte-americano, francês, 

argentino e chileno, percebe-se que nos países que frequentemente utilizam suas 

Forças Blindadas em combate (Estados Unidos e França) existe uma preocupação 

com os aspectos das dimensões humana e informacional, além das tradicionais 

preocupações com a dimensão física.  

O Chile, apesar de não empregar seus meios blindados com tanta frequência 

em combate, já traz em seus manuais desde 2009 conceitos que evidenciam a 

preocupação com a influência que as dimensões do ambiente operacional na Era do 

Conhecimento têm sobre o emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas 

humanizadas. 

Por fim, verifica-se que o Exército Argentino, apesar de em alguns momentos 

abordar aspectos referentes à dimensão humana em seus manuais, ainda têm grande 
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ênfase na dimensão física, e pouquíssimos referenciais trazem informações que 

demonstrem preocupações com a dimensão informacional, revelando que nesse país 

o emprego da Força ainda é, provavelmente calcado nas peculiaridades da dimensão 

física. 

 

4.1.5 Dimensões do ambiente operacional 

Baseando-se nos conhecimentos adquiridos nos referenciais teóricos nacionais 

e estrangeiros (Estados Unidos da América, França, Argentina e Chile), nas respostas 

dos questionários e nas entrevistas com especialistas, quais os principais aspectos 

das dimensões física, humana e informacional que, aliados às implicações para o 

emprego da Força Terrestre, influenciam o emprego da FT Bld em áreas 

humanizadas? 

Existem diversos fatores que influenciam o emprego da FT U Bld em áreas 

humanizadas, porém este questionamento busca os que, aliados a algumas 

implicações para o emprego da Força Terrestre, têm maior relevância para o emprego 

da FT U Bld em áreas humanizadas.  

O quadro a seguir demonstra, por meio de conhecimentos obtidos nos 

referenciais teóricos nacionais e internacionais, para cada uma das três dimensões 

do ambiente operacional na Era do Conhecimento qual são as implicações para o 

emprego e as competências requeridas que provavelmente afetem com maior pujança 

o emprego da FT U Bld em áreas humanizadas: 

Dimensão Implicação para o 

emprego 

Competência Requerida 

Física Consciência 

Situacional 

Oferecer respostas ágeis e flexíveis em 

ambientes em constante mutação 

Humana Letalidade Seletiva Aplicar de forma eficaz o poder de combate, 

com maior controle de danos e redução dos 

efeitos colaterais. 

Proteção da Tropa 

Informacional Superioridade de 

informações 

Interagir com a mídia, organismos de defesa 

dos direitos humanos, organizações não 

governamentais e outras agências estatais 

presentes no interior da área de operações. 

Digitalização do 

espaço de batalha 

Quadro 9 – Dimensões x implicações para o emprego x competências requeridas  
Fonte: o autor 
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A letalidade seletiva, a proteção da tropa, a superioridade de informações e a 

consciência situacional são essenciais para o sucesso do emprego da FT Bld em 

áreas humanizadas.  Essas implicações podem definir o rumo das operações, uma 

vez que todas elas têm potencial influência sobre a opinião pública, que reflete a 

percepção da população sobre o uso legítimo da força, e pode ser um aliado na busca 

de uma vitória estratégica que lance os alicerces de uma paz justa e duradoura. 

Dentro de áreas humanizadas, a complexidade do ambiente urbano devido à 

grande quantidade de construções, às estruturas críticas presentes em seu interior, 

principalmente as que provêm os serviços básicos à população, à canalização do 

movimento de tropas blindadas sobre lagartas devido às principais vias de acesso 

serem as ruas e o combate multidimensional (largura, profundidade, altura, subsolo e 

espaço aéreo), aliada ao caráter difuso das ameaças, exigem uma capacidade 

requerida às Forças Armadas que consiste em oferecer respostas ágeis e flexíveis em 

ambientes em constante mutação. 

Essa capacidade é potencializada com uma eficiente consciência situacional, 

pois as decisões que o comandante tático irá tomar, se forem baseadas em uma 

errônea consciência situacional, podem levar ao insucesso da missão e gerar efeitos 

colaterais tanto para as tropas amigas quanto para a população local. 

Diante disso, é perceptível a necessidade de se ter uma correta consciência 

situacional que permita ao comandante tático oferecer respostas ágeis e flexíveis no 

ambiente em constante mutação que são as áreas humanizadas, fazendo com que a 

FT Bld possa atuar com proveito em relação a esse aspecto relacionado à Dimensão 

Física. 

Ao analisar o emprego da FT Bld em áreas humanizadas do ponto de vista da 

Dimensão Humana, chega-se a duas implicações que se complementam, a letalidade 

seletiva e a proteção da tropa. Ao atuar nesse ambiente, é levantada mais uma 

capacidade requerida que é a aplicação do poder de combate de forma precisa e 

eficaz, com maior controle de danos e redução de efeitos colaterais.  

Quando se relaciona essa capacidade requerida às implicações para o 

emprego supracitadas existe uma clara relação entre a aplicação do poder de 

combate de forma precisa e eficaz e a letalidade seletiva, pois com o aumento da 

tecnologia agregada aos armamentos e os diversificados meios de aquisição de alvos 

existentes nos conflitos atuais, a precisão na identificação positiva dos alvos, 

diminuindo as chances de erros por parte de quem emprega o armamento, aliado à 
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grande expectativa de impacto que os sistemas de armas modernos proporcionam, 

aproximando-se de 100 % (cem por cento), fazem com que cresçam as chances de 

se obter sucesso em confrontos dentro de áreas humanizadas, ao passo que 

diminuem consideravelmente possibilidade de ocorrência de efeitos colaterais à 

população ou às estruturas civis.  

 Ainda no que se refere à mitigação de efeitos colaterais e controle de danos, a 

proteção da tropa é um fator primordial a ser atendido, já que aumenta a confiança e 

o moral da tropa para atuar em áreas urbanas, onde a dificuldade em identificar de 

onde vem a ameaça faz com que a proteção proporcionada pelos blindados seja um 

fator decisivo na hora de operar nesse tipo de ambiente.  

Tanto a prática da letalidade seletiva ao empregar os armamentos quanto o uso 

da proteção blindada pela tropa para aumentar a segurança e diminuir a exposição 

dos soldados às ameaças geram benefícios para a F Ter e para a população local 

auxiliando na obtenção do apoio da população às operações militares desenvolvidas 

nas áreas humanizadas.  

Por fim, ao examinar o emprego da FT U Bld em áreas humanizadas sob a 

ótica da dimensão informacional evidencia-se que as implicações para o emprego 

mais relevantes, considerando-se o nível unidade, são a superioridade de informações 

e a digitalização do espaço de batalha.   

A inevitável presença da mídia e de organizações não governamentais (ONG) 

em meio aos conflitos armados, a facilidade de transmissão de dados digitalizados, 

sejam mensagens de texto, áudios, imagens ou vídeos, podendo serem captados por 

qualquer elemento da população presente nas áreas conflagradas e a necessidade 

de obtenção do maior número de informações oportunas para a tomada de decisão 

fazem com que essas implicações cresçam de importância e gerem uma capacidade 

requerida à F Ter para atuar na dimensão informacional que é interagir com a mídia, 

organismos de defesa dos direitos humanos, organizações não governamentais e 

outras agências estatais presentes no interior da área de operações. 

Essa interação é muito delicada, pois estes organismos e instituições têm 

grande poder de persuasão e são capazes de influenciar decisivamente a opinião 

pública, gerando efeitos sobre o emprego da Força.  

Por esse motivo, é necessário que desde a fase de planejamento até a 

execução haja uma preocupação constante em seguir as normas de conduta e 

atender integralmente o que prescrevem as regras de engajamento, com a finalidade 
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de dominar a narrativa dos acontecimentos e utilizar a inevitável presença dos mais 

diversos atores no palco dos conflitos armados à favor dos interesses da F Ter e com 

isso diminuir qualquer influência negativa que possa haver sobre as operações 

militares. 

Avaliando-se as respostas do questionário constatou-se que a maioria (75,7%) 

acredita que a dimensão humana dificulta o emprego de tropas blindadas sobre 

lagartas em áreas humanizadas, a maioria também (82,8%) acredita que a dimensão 

física dificulta esse emprego e por fim, quanto à dimensão informacional, as opiniões 

se dividem sendo que 41,1% acreditam que facilita o emprego, 32,3% acredita que 

dificulta, e os outros 26,6% acreditam que essa dimensão é indiferente a esse 

emprego. 

Ao examinar as respostas relativas a alguns aspectos da dimensão física sobre 

a dificuldade de emprego em áreas humanizadas os resultados foram: 

a. a grande maioria (88,5%) acredita que os itens observação e campos de tiro 

e obstáculos dificultam o emprego; 

b. a maioria (57,1%) acredita que as vias de acesso dificultam o emprego e as 

cobertas e abrigos facilitam o emprego; e 

c. por fim, no aspecto acidentes capitais as respostas foram equilibradas, sendo 

que 45,7% acreditam que dificulta o emprego, 34,2% acreditam que facilita o emprego 

e 20,1% acreditam que esse aspecto não influi no emprego. 

Outrossim, a maioria dos militares questionados (91,1%) concorda totalmente 

ou parcialmente que o emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas 

humanizadas aumenta a importância de vetores de inteligência para realizar o 

levantamento e aquisição de alvos, do DiCoVAP do inimigo, das características das 

áreas humanizadas onde irão atuar, entre outros aspectos. 

A respeito da afirmação de que “o emprego dos CC e das VBTP em áreas 

humanizadas diminuem a quantidade de baixas de tropas amigas, por fornecerem a 

proteção blindada, ao mesmo tempo que têm a capacidade de realizam fogos diretos 

para destruir posições defensivas inimigas priorizando a Letalidade Seletiva, devido à 

alta tecnologia utilizada nos sistemas de aquisição de alvos e controle de tiro, 

principalmente dos CC” a maioria dos militares da amostra (94,3%) concordam total 

ou parcialmente com a mesma. 

Em relação à afirmativa “o emprego dos fogos diretos dos CC e das VBTP no 

combate em áreas humanizadas diminui a quantidade de danos colaterais à 
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população e às estruturas, devido à precisão de seus fogos e à variedade de tipos de 

munições que podem ser utilizadas”, a maioria dos militares que responderam ao 

questionário (74,3%) concordam total ou parcialmente com a mesma. 

Por fim, no questionamento que traz as dificuldades de comando e controle nas 

áreas humanizadas e as atitudes relativas às regras de engajamento e à iniciativa dos 

subordinados, 74,3% dos militares da amostra acreditam que o emprego judicioso das 

regras de engajamento permite adequada iniciativa do subordinado, dando-lhes 

liberdade para que atuem sem aguardar ordens, quando necessário. 

Para enriquecer ainda mais a resposta a esta questão de estudo, foi elaborado 

o seguinte questionamento aos entrevistados: 

“O senhor concorda que é imprescindível ser desenvolvida uma forma de 

atuação onde exista uma preocupação específica para a mitigação de danos 

colaterais à população e às estruturas civis?” 

Resposta do coronel VISACRO: “Sem dúvida nenhuma! Como exemplos pode-

se citar o emprego de viaturas blindadas de engenharia para desobstrução de vias ou 

a diferença que causa uma torre com armamento remotamente pilotada para outra em 

que o atirador tem que se expor às ameaças para efetuar os disparos. É preciso criar 

condições para o soldado atirar menos. Necessidade de um radar de tiro para verificar 

de onde vem a ameaça e evitar uma resposta em uma direção genérica aumentando 

o risco de danos colaterais, uma mentalidade de segurança a ser adotada pela tropa 

empregada, utilização de VANT como apoio às tropas em primeiro escalão para 

aumentar as capacidades de combate das mesmas. Outra sugestão é fornecer poder 

de combate suficiente aos escalões pelotão, subunidade e batalhão para que tenham 

um maior grau de independência do escalão superior e possam atuar com maior 

liberdade de ação em momentos decisivos do combate.”  

Resposta do coronel ALEX: “Sim, atentando sempre para os princípios da 

proporcionalidade e da necessidade militar. Não se deseja uma ação hostil da 

população. Danos colaterais irão ocorrer, mas podem ser mitigados. Devem ser 

envidados esforços no sentido de serem tomadas as medidas necessárias em caso 

de destruição de estruturas críticas e perda de vidas humanas. Na Guerra do Iraque, 

o nível batalhão tinha a responsabilidade de mitigar os danos e para isso, essa fração 

já era dotada das capacidades necessárias a essa tarefa.” 

Em resumo, os principais aspectos das dimensões física, humana e 

informacional que aliados às implicações para o emprego da F Ter provavelmente 
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influenciam o emprego da FT Bld em áreas humanizadas são os exibidos no quadro 

9. Ademais, é possível verificar que é necessário já no nível unidade, haver uma 

preocupação no sentido de evitar efeitos colaterais contra a população e as estruturas 

críticas e controlar os danos que por ventura venham a ocorrer. 

 

4.1.6 Lacunas no conhecimento  

Quais são as possíveis lacunas no conhecimento encontradas na pesquisa 

acerca do emprego da FT U Bld em áreas humanizadas? 

Ao analisar a doutrina que rege o emprego da FT Bld, quando comparada com 

outros países, pode-se notar uma defasagem no tocante a adoção de procedimentos 

que levem em consideração os aspectos relacionados às dimensões física, humana 

e informacional componentes do ambiente operacional na Era do Conhecimento.  

O chamado “arco do conhecimento”, formado pelos conceitos advindos dos 

países que estão empregando constantemente suas frações blindadas em conflitos 

armados (Estados Unidos (EUA) e países da União Europeia) é considerado o “estado 

da arte” quando o assunto é emprego de tropas nos conflitos do século XXI, nas 

guerras de 4ª geração ou de amplo espectro.  

Nesta pesquisa buscou-se analisar especificamente os exércitos norte-

americano e francês pertencentes a esse rol de países. Ao investigar o emprego de 

tropas dos referidos países, percebe-se que pelo menos desde 2002 nos EUA e de 

2012 na França, o referencial teórico têm abordado o emprego tomando em conta a 

influência que as três dimensões têm sobre as operações militares. 

Nos EUA existem manuais específicos que tratam do emprego em ambiente 

urbano, emprego de armas combinadas em ambiente urbano e outro somente para 

tratar da proteção de civis, o que evidencia a grande preocupação que se tem com as 

peculiaridades da dimensão física (ambiente urbano), humana (proteção de civis) e 

informacional, quando se pensa na repercussão que atitudes incorretas nessas duas 

dimensões podem ter na dimensão informacional. 

Na França, além das preocupações inerentes aos aspectos citados 

anteriormente, existem manuais que regulam os princípios de emprego de unidades 

blindadas em áreas humanizadas. Ademais, existem outros manuais que detalham 

minuciosamente as técnicas, táticas e procedimentos nos níveis unidade, subunidade 

e pelotão das tropas blindadas especificamente na atuação em áreas humanizadas. 



95 
 

Quando se pesquisam países da América do Sul, verificam-se duas situações 

distintas. A doutrina de emprego das tropas blindadas do Exército Chileno já está 

considerando os pormenores das dimensões humana e informacional, além da 

dimensão física, em suas publicações desde 2009 pelo menos, porém o Exército 

Chileno por questões doutrinárias de emprego e geográficas do país, não prioriza a 

utilização de tropas blindadas em áreas urbanas, resultando em um avanço pouco 

significativo nesse emprego específico das tropas blindadas. 

Por outro lado, ao ser investigada a doutrina de emprego de blindados da 

Argentina, observa-se que o emprego de meios blindados é tratado primordialmente 

calcado em inferências da dimensão física, remontando às práticas dos conflitos de 

2ª e 3ª geração, relegando a um segundo plano as outras duas dimensões que na Era 

do Conhecimento não podem mais ser negligenciadas. 

Enfim, durante o estudo da doutrina brasileira vigente acerca do emprego de 

tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas, é notável que os referenciais 

teóricos, no que diz respeito às considerações que abordam todas as dimensões do 

ambiente operacional na Era do Conhecimento, estão defasados, incompletos ou com 

baixo nível de detalhamento.   

O emprego da FT Bld é apresentado somente no manual C 17-20 Forças – 

Tarefas Blindadas, do ano de 2002, baseando-se na antiga Doutrina Delta. Desde 

então ocorreram avanços na doutrina brasileira com a publicação da Doutrina Militar 

Terrestre em 2014 e o Manual de Operações 2015 e 2017. Esses manuais foram as 

bases para a criação de diversos outros manuais sobre os mais variados assuntos, 

desde empregos das armas até o emprego de frações especializadas como as 

operações especiais e as operações psicológicas, que a partir de então começaram a 

considerar a imensa gama de evoluções que acompanham o desenvolvimento 

doutrinário na Era do Conhecimento. 

Entretanto, apesar da inegável transformação que as bases doutrinárias da F 

Ter estão sofrendo, está ainda não atingiu o emprego da FT U Bld, que continua com 

seu emprego baseado em conceitos obsoletos ainda de combates que consideravam 

as formações da Era Industrial e os conflitos de 2ª e 3ª gerações.  

Em suma, os países com notável conhecimento acerca do emprego de Forças 

Blindadas, aprimoraram suas doutrinas para conceberem as exigências que os 

conflitos armados do século XXI demandam e com isso têm obtido sucesso nos 

combates recentes. Outro fator importante é o fato de os confrontos ocorrerem 
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predominantemente em áreas humanizadas, fazendo com que o emprego de tropas 

blindadas fosse repensado e moldado para a nova realidade. 

Além disso, países sul-americanos como o Chile já estão adequando suas 

doutrinas para atender às necessidades dos conflitos armados do século XXI, 

demonstrando que há um alinhamento doutrinário entre a potência hegemônica 

(EUA), os países de primeiro mundo (União Europeia) e alguns países sul-americanos 

(Chile). 

Ao responder ao questionamento sobre o conhecimento acerca da doutrina de 

emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas apenas 5,6% dos 

militares conhecem totalmente essa doutrina, ao passo que 47,2% conhecem em 

grande parte e 47,2% conhecem apenas parcialmente, pouco ou desconhecem a 

mesma. 

Já quando se compara a doutrina às de outros países, apenas 11,1% acredita 

que ela esteja completa e totalmente atualizada, e excetuando-se os 11,1% que não 

souberam responder, 77,8% acredita que a doutrina está incompleta ou desatualizada 

e 55,6% acreditam ainda que a doutrina atual não permite o emprego eficaz das tropas 

blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas.  

Aumentando a diversidade de fontes de informações referentes à presente 

questão de estudo foram indagados os seguintes questionamentos aos entrevistados: 

a. “Qual a melhor forma de diminuir a defasagem doutrinária brasileira no 

tocante ao emprego dessas frações para que esteja alinhado com as imposições do 

combate na Era do Conhecimento?” 

Resposta do coronel VISACRO: “A primeira ideia que se deve ter é de um 

instrumento militar que sirva para agregar (concepção brasileira). O problema no 

Brasil é a mentalidade de importar doutrina que não é feita para nossa realidade. 

Países como Irã, China e Rússia criaram suas doutrinas de acordo com suas 

necessidades. Uma sugestão seria o EB jogar o poder de combate para os níveis mais 

baixos, dando maior poder de combate à SU e consequentemente maior autonomia, 

o que seria mais apropriado à realidade brasileira e evitaria o problema de ter que 

combater no nível Brigada.” 

Resposta do coronel ALEX: “Existem algumas ressalvas quanto aos modelos 

estrangeiros. É preciso entender o porque da mudança doutrinária no país 

estrangeiro. Nos EUA por exemplo, as mudanças doutrinárias são frutos da 

experiência em combate. Tem que ser analisado o contexto, verificar se o avanço 
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doutrinário é uma necessidade nossa! Sim, deve-se buscar na doutrina do exterior as 

modernizações, mas devem ser bastante criticadas e questionadas antes de serem 

adotadas.” 

b. “O adestramento destinado ao emprego de tropas blindadas sobre lagartas 

em áreas humanizadas no Brasil leva em consideração os preceitos do DICA?” 

Resposta do coronel VISACRO: Não soube responder. “O que se via no 

emprego na comunidade da Maré era uma grande deficiência quanto aos aspectos 

jurídicos no geral. É preciso haver uma abordagem para a legitimidade do uso da 

força. Nosso adestramento tem a mentalidade de formar o cara para matar (aplicar a 

força) e depois quer ensinar o cara a moderar a força, isso não dá certo! É preciso 

desenvolver mecanismos para treinar a moderação da força desde o treinamento 

básico.” 

Resposta do coronel ALEX: Desconhece. Acredita que alguma coisa seja 

passada no adestramento GLO. 

c. “Existe a necessidade de maior divulgação no âmbito dos militares brasileiros 

de como empregar suas frações alinhados com o DICA?” 

Resposta do coronel VISACRO: “Sem dúvida. Nesse aspecto estamos muito 

mal preparados.” 

Resposta do coronel ALEX: “Sim, embora atualmente se saia com uma boa 

noção da AMAN, EsAO e ECEME, no caso dos oficiais, ainda há uma grande 

defasagem quanto à formação dos praças e dos reservistas no que diz respeito a esse 

assunto.” 

d. “Quais os ensinamentos que poderiam ser adotados nas tropas blindadas 

sobre lagartas para melhor empregar essas frações atendendo o que preconiza o 

DICA?” 

Resposta do coronel VISACRO: “O primeiro ponto a ser tratado é a introdução 

das ferramentas do DICA. É preciso deixar claras as diferenças entre o DICA e o 

direito público que rege por exemplo o emprego em garantia da lei e da ordem. O 

conjunto de aspectos jurídicos em operações militares tem que estar embutido desde 

o início do treinamento. O segundo ponto é mudar a mentalidade de que o DICA 

restringe, atrapalha, quando é o contrário, isso me ajuda a fazer a guerra porque estou 

agindo dentro da legitimidade, gerando consequentemente o apoio da população e da 

opinião pública!” 
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Resposta do coronel ALEX: “O emprego dos princípios da proporcionalidade e 

da necessidade militar aliados aos fatores da decisão. Principal ensinamento: 

entender os conceitos do DICA em todos os níveis, principalmente SU para baixo.” 

e. “Quais seriam os próximos passos para que ocorra a “evolução doutrinária” 

necessária para que a Força Terrestre esteja preparada para enfrentar os desafios da 

Guerra na Era do Conhecimento?” 

Resposta do coronel VISACRO: “Analisar friamente a nossa realidade: não 

estamos preparados! Quando trabalhamos com situações hipotéticas na carta, sem 

problemas. Porém, quando trabalhamos no emprego real, aparecem os problemas. 

Ao empregar a tropa blindada, onde vai a munição do morteiro por exemplo? Será que 

as ferrovias e pontes das rodovias nacionais suportam o transporte de nossas viaturas 

blindadas? Será que nossa logística vai funcionar? O que temos pronto para o 

emprego? Devido a um conjunto de fatores históricos perdemos a capacidade de nos 

criticarmos, chegando a uma incapacidade de autocritica que acaba travando o 

desenvolvimento e a evolução.” 

Resposta do coronel ALEX: “Existem diversos manuais que são lançados ao 

mesmo tempo, impossibilitando a leitura de todos eles pela grande maioria. 

Doutrinariamente há uma base doutrinária para a Era do Conhecimento, mas falta o 

embasamento teórico (somente se conhece superficialmente a doutrina). Uma 

solução é dar mais publicidade ao conteúdo doutrinário dos manuais e é pouco 

provável que os oficiais e praças dos batalhões tenham o conhecimento doutrinário 

necessário.” 

Diante disso, é evidente que na doutrina brasileira existe uma lacuna no 

conhecimento que precisa ser preenchida no que diz respeito ao emprego da FT Bld 

em áreas humanizadas. As carências nessa área vão desde o preparo da tropa 

(Dimensão Humana), que envolve o treinamento militar, o emprego de materiais com 

alta tecnologia agregada e a mentalidade que os conflitos armados do século XXI 

exigem, até a correta consciência do que precisa ser adaptado na doutrina vigente 

para adequar as nossas necessidades doutrinárias aos materiais existentes e ao 

pessoal que vai empregá-los. 
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4.1.7 Benefícios para a Força Terrestre  

Quais os benefícios que a Força Terrestre, particularmente a FT Bld, obterá 

com as possíveis modificações de procedimentos de emprego da FT Bld em áreas 

humanizadas ao serem considerados os fatores influenciadores das dimensões física, 

humana e informacional sobre esse emprego? 

São inúmeros os benefícios que a F Ter obterá com as possíveis modificações 

no emprego da FT Bld em áreas humanizadas. No contexto dos conflitos armados da 

Era do Conhecimento, onde a sociedade não mais aceita a perda de vidas humanas 

sob quaisquer pretextos, sejam eles políticos, econômicos, sociais ou religiosos.  

O emprego da FT Bld em áreas humanizadas balizado por regras de 

engajamento bem definidas, pautado pelo emprego da força de forma proporcional à 

ameaça, utilizando modernos equipamentos e sistemas de armas que permitam 

colocar em prática o conceito de letalidade seletiva, diminuindo a possibilidade de 

efeitos colaterais sobre a população, bem como de fratricídio sobre as tropas amigas, 

usando a proteção blindada de seus meios para proporcionar a proteção da tropa, 

evitando a perda de vidas desnecessária, inevitavelmente acarretará em benefícios 

para a FT Bld e para a F Ter como um todo. 

O correto emprego dos meios militares fará com que a mídia seja um meio 

multiplicador de forças, uma vez que ao transmitir acontecimentos que tenham 

reflexos favoráveis às tropas amigas, estará moldando a opinião pública à favor da 

presença militar na área de operações, gerando consequentemente o apoio da 

população que deve ser um objetivo constante de qualquer comandante militar nos 

embates da Era do Conhecimento.  

As considerações acima citadas possibilitam a obtenção da liberdade de ação 

no campo de batalha que é fundamental para atingir o êxito em operações militares 

em conflitos de 4ª geração, ao mesmo tempo que adapta a doutrina de emprego da 

FT Bld às mais recentes imposições dos combates da Era do Conhecimento, fazendo 

com que a F Ter e mais especificamente a FT Bld tenham um amadurecimento 

doutrinário e posteriormente técnico e tático que possibilitarão o emprego em áreas 

humanizadas de acordo com os preceitos do DICA e atendendo as demandas das 

três dimensões do ambiente operacional da Era do Conhecimento de maneira 

igualitária. 
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4.2 DISCUSSÃO 

Neste tópico serão comparados os resultados obtidos na pesquisa dos 

referenciais teóricos nacionais e estrangeiros, nos questionários e nas entrevistas, 

dando subsídios para responder as questões de estudos propostas, o que contribuirá 

para alcançar os objetivos intermediários e consequentemente o objetivo geral da 

presente investigação. Para fins de organização, a discussão será exposta em 

subseções que abordarão a variável independente e a variável dependente. 

 

4.2.1 Variável Independente 

A variável independente da presente pesquisa é o ambiente operacional na Era 

do Conhecimento, também chamado de ambiente operacional da Era da Informação. 

Os resultados relevantes acerca dessa variável são representados a seguir: 

Primeiramente é preciso compreender como foi analisada a variável 

independente. A Doutrina Militar Terrestre traz em suas definições algumas 

características desse ambiente operacional como a dimensão humana, o combate em 

áreas humanizadas, a importância das informações, a visibilidade imposta pela mídia, 

a opinião pública, a necessidade de comunicar (controle da narrativa), o caráter difuso 

das ameaças, o ambiente interagências, as novas tecnologias e sua proliferação e o 

espaço cibernético.  

O chamado ambiente operacional na Era do Conhecimento reflete a constante 

evolução da sociedade, mas particularmente as mudanças ocorridas no período pós-

Guerra Fria. O esclarecimento da população acerca de diversos aspectos fez com que 

a mesma se desenvolvesse de uma maneira e com uma velocidade nunca antes 

vistas. As consequências dessas mudanças alcançaram vários campos da vida em 

comum, inclusive o campo militar. 

Ao comparar-se a atual dinâmica dos conflitos armados do século XXI com a 

geração de conflitos da chamada Era do Aço (principalmente as Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais) é notável que houveram mudanças críticas no comportamento da 

sociedade, na percepção que a sociedade tem sobre a necessidade de se perderem 

vidas em combate para resolver questões de ordem política, econômica, religiosa, 

ideológica ou de qualquer outra natureza, não deixando dúvidas que a perda de vidas 

humanas no século XXI tornou-se um preço mais alto do que a sociedade consegue 

suportar para ver interesses de qualquer ordem serem atendidos. 
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Também é inegável que o cenário físico dos conflitos foi alterado. Os embates 

em campo aberto, com largas frentes e grandes profundidades, prioritariamente no 

meio rural, afastados das grandes cidades e ilusoriamente sem ter repercussões de 

grande escala sobre a população, sendo caracterizados pela luta armada entre 

militares de Estados antagônicos já não descrevem os combates da Era da 

Informação.  

Com o aumento exponencial da população urbana e a grande concentração e 

variedade de recursos encontrados nas áreas humanizadas, o domínio de 

infraestruturas críticas que em grande parte se encontram no interior dos centros 

urbanos tornou-se condicionante essencial para o sucesso das operações militares, 

transformando portanto as áreas humanizadas nos grandes palcos das batalhas 

travadas na Era do Conhecimento. 

Ainda, com as evidentes mudanças elucidadas anteriormente, surgiu uma 

necessidade imprescindível, sem a qual é inviável que sejam desencadeadas 

operações militares na Era do Conhecimento: a importância das informações. A 

atuação em áreas humanizadas elevou o nível de importância atribuído às 

informações, pois essas não só podem alterar o ritmo do combate, como também 

podem acarretar no insucesso da operação militar.  

O primeiro aspecto a ser analisado no escopo da importância das informações 

é a onipresença da mídia. Com o advento da internet, das redes sociais, com a 

possibilidade de qualquer pessoa que estiver presente nas áreas conflagradas 

registrar os acontecimentos através de um telefone celular e transmitir tudo em tempo 

real para o mundo inteiro, a mídia acaba se fazendo presente mesmo sem que haja 

um repórter fisicamente registrando os fatos. 

As chamadas fontes primárias (pessoas que estão presentes na zona de 

conflito), são os fornecedores de informações que alimentam os bancos de dados da 

mídia que por sua vez divulga essas informações a nível global. O grande óbice é que 

a mídia age de acordo com os seus interesses e de seus patrocinadores, que por 

vezes não estão alinhados com os interesses da Força Terrestre e não correspondem 

necessariamente com a veracidade dos fatos.  

Infelizmente, com a visibilidade alcançada pela mídia, o controle da narrativa é 

mais importante que a busca pela verdade e quem informa mais e com maior 

velocidade obtêm esse controle, induzindo a percepção que a sociedade tem acerca 
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das ocorrências e manipulando outra variável intrínseca nesse complexo ambiente 

que é a opinião pública. 

Ao analisar-se a opinião pública nacional e internacional, é possível verificar a 

grande importância e os efeitos concretos que a mesma tem causado no cenário 

mundial acerca de vários assuntos, entre os quais podem-se citar os conflitos 

armados, sistemas de governo e questões ambientais.  

Os Estados Unidos da América que possuía a hegemonia militar no contexto 

global, retirou suas tropas do Vietnã em 1975, sem ter perdido nenhuma batalha no 

campo militar, cedendo às pressões da opinião pública norte-americana que não 

suportou assistir as atrocidades da guerra sendo transmitidas pela televisão. Anos 

mais tarde na Somália, em 1993, novamente as imagens de soldados norte-

americanos sendo mutilados e arrastados pelas ruas de Mogadíscio gerou uma 

grande pressão da opinião pública que novamente culminou com a retirada das tropas 

norte-americanas daquele país.  

Na chamada “primavera árabe”, diversos países muçulmanos depuseram 

governantes ditadores do poder ao terem acesso à informação através das redes 

sociais e criarem uma consciência coletiva da situação em que se encontravam, 

gerando uma comoção pública que culminou com a queda dos regimes de Zine El 

Abidine Ben Ali na Tunísia e de Hosni Mubarak no Egito, além de vários conflitos 

internos em países como Síria, Líbano, entre outros. 

Em 2016 no Brasil, a opinião pública contrária às políticas econômicas do 

governo desencadeou uma sucessão de acontecimentos que resultaram no 

impeachment da presidente Dilma Rousseff. Já em 2019, a divulgação em massa de 

imagens das queimadas na região amazônica comoveu a opinião pública nacional e 

internacional e praticamente obrigou o governo brasileiro a reagir ao problema com 

ações concretas e efetivas sob a pena de ver diversos acordos internacionais 

conseguidos após anos de negociação serem desfeitos, além de sofrer um boicote 

econômico em seus principais produtos de exportação, o que acarretaria em grande 

prejuízo à economia do país e contribuiria ainda mais para agravar a crise no Brasil. 

Mais uma característica do ambiente operacional advinda da Era do 

Conhecimento é o caráter difuso das ameaças. Como já abordado anteriormente, os 

conflitos armados já não se dão entre dois Estados antagônicos através de 

declarações formais de guerra, com um exército de cada lado do campo de batalha, 
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uniformizados de acordo com as cores de seus respectivos países, com o intuito de 

destruir o inimigo.  

A evolução do combate transformou o modo de operar das ameaças, sendo 

praticamente impossível identificar nitidamente quem é o inimigo. Devido aos embates 

se darem nas áreas humanizadas, as ameaças se infiltram em meio à população, 

misturando-se aos civis, tornando-se invisíveis aos olhos das tropas regulares. Essas 

ameaças utilizam-se de técnicas de guerrilha, guerra irregular, guerra hibrida, guerra 

assimétrica, a chamada “guerra no meio do povo”, alterando a natureza da guerra, 

dificultando o próprio consenso sobre o que é a vitória exatamente, como e quando 

obtê-la e após o fim das hostilidades, o que fazer para que as condições anteriores à 

utilização do poder militar não voltem a se estabeleces nas áreas conflagradas.  

Em decorrência do caráter difuso das ameaças, dos conflitos ocorrerem 

predominantemente em áreas humanizadas, da necessidade de informações e da 

natureza diversificada de demandas que surgem em meio ao combate na Era da 

Informação, identificou-se a necessidade de trabalho em ambiente interagências.  

A presença de inúmeros atores no palco dos embates, como agencias 

internacionais de ajuda humanitária, organizações não governamentais, órgãos 

nacionais e internacionais, órgão de segurança pública, entre outros, faz com que a 

tropa empregada seja encarregada de atribuições que outrora não faziam parte do 

portifólio de capacidades militares exigidas em combate. Atuando no amplo espectro, 

que nada mais é do que realizar diferentes ações em lugares distintos 

simultaneamente (operações ofensivas em um bairro, segurança de instalações em 

outra área e ajuda humanitária em um terceiro local), cresce a necessidade de se ter 

uma cooperação e coordenação com os diversos atores presentes no espaço de 

batalha.  

Não há condições de se isolarem as áreas de combate exclusivamente para 

que os envolvidos na luta armada participem deixando a população e os outros atores 

retirados desse cenário. Portanto, existe uma necessidade de trabalho em conjunto, 

criando um vínculo de confiança entre os diversos atores e moldando a opinião dos 

mesmos acerca da atuação das tropas amigas, conseguindo assim obter a 

cooperação dos mesmos direcionando esforços na mesma direção para produzir os 

efeitos desejados pela F Ter afim de obter o apoio das diversas agências e 

consequentemente da população beneficiada por essa sinergia de esforços. 
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Além disso, as novas tecnologias e sua proliferação têm impactos diretos nas 

operações militares. “Quando aplicados às funcionalidades de combate, os novos 

recursos tecnológicos acessíveis à sociedade passaram a exercer influência direta no 

planejamento e na condução das operações militares” (BRASIL, 2014). A grande 

gama de tecnologias agregadas aos inúmeros sistemas de armas, de comunicações, 

de informática, de monitoramento, de sensores e de proteção veicular fizeram com 

que o volume de emprego de equipamentos com alta tecnologia agregada crescesse 

exponencialmente.  

Porém, apesar de aumentar sobremaneira as capacidades de combate das 

tropas que usam esse tipo de tecnologia, essa também fica suscetível a 

vulnerabilidades tecnológicas, pois o acesso aos sistemas que proporcionam o pleno 

funcionamento dessas inovações podem ser interrompidos ou sofrer interferências de 

ameaças com poder de combate e recursos muito menores que os da Força que os 

emprega. Com isso surge uma nova demanda que é a precisão de defesa desses 

meios tecnológicos afim de preservar suas capacidades e fazer o melhor uso dos 

mesmos. 

Por fim, aliado aos conceitos supracitados, o Espaço Cibernético surge como 

uma nova dimensão nos assuntos de Defesa juntamente com os setores nuclear e 

aeroespacial. No âmbito das Forças Armadas, o desenvolvimento dessa dimensão 

está a cargo da F Ter, assim como o setor nuclear está sob responsabilidade da Força 

Naval e o programa aeroespacial em desenvolvimento pela Força Aérea. Ademais dos 

desdobramentos nas áreas de informação e redes com capacidade de interferir no 

transcurso das operações militares e da capacidade de afetar estruturas estratégicas 

e o fornecimento de serviços essenciais à população, o Espaço Cibernético é 

transversal aos outros dois (nuclear e aeroespacial), pois grande parte das tecnologias 

que tornam possível os avanços e o funcionamento destes setores são apoiadas no 

setor cibernético. 

Assim sendo, verifica-se que as transformações sofridas pelas sociedades 

aliadas à grande capacidade de produção do conhecimento e divulgação de 

acontecimentos por parte de todos trouxeram mudanças na forma de pensar a nível 

global, influindo direta e indiretamente nas operações militares. Com isso, é possível 

constatar, como resultado parcial, que essas transformações mudaram 

completamente o ambiente operacional outrora em vigor, dando lugar ao ambiente 

operacional da Era do Conhecimento, cujas características e peculiaridades foram 
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intensamente exploradas durante esta pesquisa, e que possivelmente esse ambiente 

operacional interfere no emprego da Força Terrestre em operações militares. 

 

4.2.2 Variável Dependente 

A variável dependente desta investigação é o “Emprego da Força-Tarefa 

Blindada em áreas humanizadas”. A discussão acerca dessa variável orbitará em 

torno dos dados adquiridos durante a pesquisa, confrontando o que existe no 

referencial teórico nacional com os referenciais teóricos estrangeiros e com as 

respostas aos questionários e entrevistas realizados, afim de verificar possíveis 

lacunas no conhecimento existentes e em caso positivo, intentar preencher, mesmo 

que parcialmente essas lacunas. 

Inicialmente, após analisar a literatura nacional acerca do tema, constata-se 

que o emprego da FT Bld é alicerçado ainda em conceitos da Era do Aço, apoiado 

totalmente no manual C 17-20 Força-Tarefa Blindada, que foi elaborado ainda na 

vigência da antiga Doutrina Delta. De 2002 em diante, ano em que foi concebido o 

referido manual, ocorreu uma transformação no modo de combater sem precedentes, 

e essas mudanças não se refletiram até o momento no modo de emprego das FT Bld. 

Não obstante, a inegável migração do combate para as áreas humanizadas, 

obrigou os exércitos mais capazes do mundo a adaptarem suas técnicas, táticas e 

procedimentos no uso dos blindados para combater com eficiência e eficácia no 

cenário humanizado.  

Este “salto de qualidade” não ocorreu no Brasil, pois o emprego desse tipo de 

tropa em áreas humanizadas é tratado em 7 (sete) páginas do manual, abordando o 

tema de maneira superficial, sem um detalhamento satisfatório, tratando de diversos 

pontos como ataque em localidade, defesa de localidade, fases do investimento, 

conduta em áreas urbanas, medidas de coordenação e controle, entre outros, 

demonstrando maior com o detalhamento de operações convencionais mais 

tradicionais, como as priorizadas na Era do Aço, relegando as operações em áreas 

humanizadas a um segundo plano. 

Em 2018 foi lançado o manual EB70-MC-10.303 – Operação em área edificada 

que já está alinhado com os conceitos da nova Doutrina Militar Terrestre de 2014. 

Esse manual traz muitos conceitos que são divergentes aos preconizados no C 17-

20, principalmente na importância dada às dimensões humana e informacional que, 
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juntamente com a dimensão física, caracterizam o ambiente operacional na Era do 

Conhecimento.  

Entretanto, apesar de perceber-se uma evidente evolução, as operações em 

áreas humanizadas são tratadas como tema central do referido manual, o que não 

podia ser diferente, deixando novamente o emprego de tropas blindadas em um plano 

secundário ao desenvolver o tema em somente 5 (cinco) páginas sobre operações 

ofensivas e 2 (duas) páginas sobre operações defensivas.  

Com isso, verifica-se que os dois manuais que balizam o emprego de tropas 

blindadas em áreas humanizadas, apesar de terem o foco de seus conteúdos em 

áreas diferentes, pois um aborda o emprego da FT Bld como tema principal e as áreas 

humanizadas como um ambiente possível de se colocar em prática esse emprego e 

o outro expõe o desenvolvimento de operações em áreas humanizadas, tratando o 

emprego de blindados como uma das possibilidades de ocorrências nessas áreas, 

têm uma defasagem doutrinária clara, pois além de serem concebidos sob os 

preceitos de doutrinas diferentes, o fato de distarem 16 (dezesseis) anos evidencia 

um abismo doutrinário entre os dois. 

Portanto, é possível identificar possíveis lacunas no conhecimento referentes à 

variável dependente. Em primeiro lugar, a divergência de ideias apresentada nos 

manuais do acervo nacional, devido ao fato de existirem manuais que foram 

elaborados em épocas diferentes, com a vigência de doutrinas diferentes, e que 

continuam em vigor simultaneamente, demonstra uma contradição no aspecto 

doutrinário. Esse desalinhamento conceitual demonstra uma potencial desatualização 

doutrinária e a provável demanda de soluções e padronizações que possam fornecer 

as ferramentas necessárias ao emprego da FT Bld em áreas humanizadas de maneira 

convergente, com alinhamento de conceitos e pensamentos e de forma organizada e 

sincronizada em toda a F Ter.  

Além disso, constata-se que apesar dos avanços doutrinários ocorridos nas 

últimas duas décadas, o assunto emprego de blindados em áreas humanizadas ainda 

é tratado de forma superficial, pois coincidentemente, após quase 20 (vinte) anos de 

evolução doutrinária, os manuais nacionais repetem a quantidade de apenas 7(sete) 

páginas tratando de um tema tão complexo e atual, revelando uma percepção 

equivocada acerca do tema que se perpetua através dos anos. 

Diferente do exposto até o momento, quando analisados os referenciais 

teóricos estrangeiros, é possível identificar um alinhamento de pensamento no tocante 
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ao assunto. A temática é tratada de maneira análoga, sob uma perspectiva ampla e 

abrangente, livre de contextos e particularidades. 

A análise dos acervos norte-americano, francês e chileno demonstram uma 

normatização de conceitos, apesar de diferirem em alguns pontos quanto aos 

procedimentos a serem adotados, em função das peculiaridades de cada um desses 

exércitos, a forma com que o tema é abordado, a quantidade de fontes de consulta 

com grande nível de detalhamento e com a exposição de conhecimentos que são 

baseados no emprego real em conflitos armados recentes nos casos de Estados 

Unidos e França, dão às fontes de consulta estrangeiras confiabilidade, credibilidade 

e adequabilidade às novas exigências da sociedade moderna. 

É possível verificar que esses países já têm a temática em pauta a alguns anos, 

podendo trabalha-la de forma adequada e aperfeiçoá-la ao longo do tempo por meio 

de experiências em combates e de lições aprendidas nos mesmos. Essa constante 

revisão/atualização das formas de emprego geram uma sistematização de 

ferramentas permitindo a operacionalização do emprego de tropas blindadas em 

áreas humanizadas de acordo com os mais novos preceitos e exigências da 

sociedade no tocante a conflitos armados na Era do Conhecimento. 

A metodologia de apresentação do assunto nos países estrangeiros analisados 

está coerente com a Doutrina Militar Terrestre, respeitadas as particularidades 

individuais de cada país. No Brasil, a transformação doutrinária que acontece desde 

2014 está caminhando para o que se espera da F Ter na Era do Conhecimento, mas, 

apesar das notáveis evoluções, ainda são muito poucos os avanços no campo tático 

de emprego da FT Bld em áreas humanizadas, sem considerar ainda a baixa 

velocidade com que esses avanços são publicados e colocados em prática nas 

frações de emprego das tropas blindadas.  

Em suma, frente às evidentes defasagens existentes na literatura nacional 

referente ao tema, aliado à inexistência de base conceitual e doutrinária primária que 

proporcione o aprofundamento e o detalhamento do emprego da FT Bld em áreas 

humanizadas, é perceptível que a necessidade de atualização e elaboração de 

referências que amparem o emprego dessas frações torna-se o obstáculo crítico a ser 

transposto, pelo menos em parte, ao final desta pesquisa. Com esse intuito, os 

resultados deste estudo foram coletados, selecionados, organizados e apresentados 

de forma a intentar fornecerem as ferramentas iniciais ao comandante de uma FT Bld 

para que seu planejamento e a execução de suas ações estejam pautadas por 
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conceitos que permitam a operacionalização do emprego dessa fração em perfeito 

alinhamento com os mais atuais preceitos e exigências do ambiente operacional na 

Era do Conhecimento.  
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5. CONCLUSÃO 

A pesquisa realizada e apresentada no presente trabalho teve como objetivo 

geral analisar os efeitos dos aspectos relacionados ao ambiente operacional na Era 

do Conhecimento abordados no manual DMT (2014c) sobre o emprego da FT Bld em 

áreas humanizadas, verificando de que maneira cada uma das três dimensões que 

compõe o ambiente operacional na Era do Conhecimento impacta o emprego da FT 

Bld em áreas humanizadas, inferindo acerca da necessidade de atualização da 

literatura nacional referente ao tema. 

O problema levantado para a investigação foi “Em que medida o ambiente 

operacional da Era do Conhecimento, caracterizado pelas dimensões física, humana 

e informacional, impacta o emprego da Força-Tarefa Blindada (FT Bld) em operações 

militares desenvolvidas em áreas humanizadas?”. 

As intenções da pesquisa eram a verificação de possíveis lacunas no 

conhecimento acerca das influencias que o emprego da FT Bld em áreas 

humanizadas sofrem dos aspectos referentes às dimensões componentes do 

ambiente operacional na Era do Conhecimento e o preenchimento desses óbices com 

o intuito de aprimorar o emprego dessas frações frente aos novos desafios impostos 

pela evolução tecnológica e pelo amadurecimento da sociedade nacional e 

internacional no tocante aos assuntos afetos aos conflitos armados. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa confirmaram alguns pontos que eram 

imaginados como provavelmente verdadeiros no início da mesma e revelaram outros 

que mesmo sem previsão contribuíram com a presente averiguação e podem 

contribuir para trabalhos futuros. 

Como fatos relevantes desta exploração, podem-se ressaltar os seguintes 

pontos: 

a. A doutrina brasileira encontra-se em transformação, porém ainda em 

velocidade muito lenta, o que acarreta em uma duplicidade de fontes de consulta para 

áreas correlatas que por vezes divergem sobre os mesmos conceitos e muitas vezes 

acabam tratando o mesmo tema com bases doutrinárias diferentes, gerando um 

conflito de entendimento sobre como atuar e empregar as frações corretamente, já 

que algumas bibliografias praticamente obsoletas ainda continuam em vigor; 

b. A Dimensão Humana da Força ainda tem a mentalidade de emprego da Era 

Industrial, e tem dificuldades em modificar o pensamento e adaptá-lo aos “novos 
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tempos” que a inegável evolução da sociedade e dos conflitos armados trouxeram ao 

modo de combater no século XXI; 

c. Os conflitos armados atuais exigem que a F Ter considere de forma igualitária 

as dimensões humana, física e informacional, componentes do ambiente operacional 

na Era do Conhecimento para o planejamento e execução de operações militares de 

qualquer natureza; 

d. Existe uma nítida defasagem teórica e prática na forma de emprego da FT 

Bld em áreas humanizadas, pois as fontes de consulta nacionais não possuem um 

alinhamento doutrinário e tratam o assunto de maneira superficial e genérica; 

e. É aceitável que se busque o conhecimento em outros países que dispõe de 

experiências calcadas em combates reais e atuais, porém essa busca deve ser crítica, 

analisando e questionando as experiencias que serão trazidas e implementadas pela 

F Ter, verificando se as mesmas atendem as necessidades doutrinárias brasileiras; 

f. Partindo-se do princípio que é preciso iniciar a “evolução doutrinária”, 

verificou-se a necessidade de elaboração de uma documentação básica, que englobe 

os princípios de emprego da FT Bld em áreas humanizadas, sem um aprofundamento 

muito grande em questões de técnicas, táticas e procedimentos, mas buscando um 

guia para que os comandantes táticos em todos os níveis possam ter um “norte” de 

como planejar o emprego de suas frações atendendo às demandas surgidas em 

função das evoluções supracitadas; e 

g. Ficou claro também que os conflitos armados irão cada vez mais ocorrer em 

áreas humanizadas e essa constatação cria a necessidade de adaptar o emprego 

para esse ambiente, fazendo crescer de importância a clarividência sobre como 

transformar a mentalidade formada em uma Era Industrial para que atue na Era do 

Conhecimento. 

Diante do exposto, cabe ressaltar que todos os objetivos específicos e o 

objetivo geral desta pesquisa foram atingidos. As questões de estudo que foram 

elaboradas, foram integralmente respondidas e visaram que, ao serem respondidas, 

atingissem os objetivos específicos. Ao alcançar-se todos os objetivos específicos, foi 

possível alcançar o objetivo geral da pesquisa.  

A presente investigação pretende contribuir para o meio acadêmico militar, pois 

ressalta diversas necessidades que precisam de atenção no tocante ao assunto 

abordado. Além disso, a pesquisa traz soluções que podem ser estudadas na F Ter, 

pois já foram testadas e comprovadas como eficazes e eficientes em países que estão 
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frequentemente em combate, gerando a evolução doutrinária necessária para que a 

F Ter possa empregar suas frações blindadas de acordo com o que preconiza a 

Guerra na Era do Conhecimento. 

Como recomendações pertinentes pode-se implementar no âmbito das OM Bld 

instruções acerca das mudanças ocorridas no modo de combater do século XXI com 

a intensão de aos poucos ir modificando a mentalidade das tropas que empregam os 

meios blindados do Exército Brasileiro.  

Além disso, recomenda-se que seja estimulada a leitura atinente ao assunto 

em todos os níveis, mas principalmente entre oficiais e praças de carreira, a fim de 

modificar os conceitos ultrapassados que tenham sido arraigados na formação militar 

dos mesmos em outras épocas e contribuir para a formação das novas gerações 

dentro do que é preconizado nos conflitos armados na Era da Informação. 

Como sugestões para futuras pesquisas ficam os temas redução de efeitos 

colaterais, controle de danos, aprofundamento de aspectos específicos das 

dimensões física, humana e informacional na Era do Conhecimento, como é o correto 

emprego de frações blindadas níveis subunidade e pelotão em áreas humanizadas e 

o estudo de possíveis capacidades que podem ser agregadas às FT U Bld para 

atuarem no amplo espectro dos conflitos. 

De forma a contribuir com a evolução doutrinária do Exército Brasileiro, e 

balizar o início do planejamento do comandante da FT Bld adequado às 

condicionantes dos conflitos armados atuais, o produto final deste trabalho é um 

caderno de instrução que contém um apanhado de conceitos adquiridos durante a 

pesquisa que elucida de maneira simplificada os princípios de emprego da FT Bld em 

áreas humanizadas. Esta proposta de caderno de instrução foi baseada no manual do 

Exército Francês “Principes d’emploi des unités blindées em zone urbaine” e tem por 

finalidade introduzir a mentalidade de utilização de princípios de emprego de tropas 

blindadas em áreas humanizadas e alertar para as possíveis consequências negativas 

que a negligência desses princípios pode trazer para a Força Terrestre. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

Ambiente operacional: Conjunto de condições e circunstâncias que afetam o 

espaço onde atuam as forças militares e que afetam e interferem na forma como são 

empregadas, sendo caracterizado pelas dimensões física, humana e informacional. 

Ambiente Virtual Simulado: Ambiente criado virtualmente para o adestramento 

de tropas, simulando as peculiaridades do combate o mais próximo possível da 

realidade. 

Ameaça Híbrida: Ameaças que atuam quando as ações de combate 

convencional são aglutinadas, no tempo e no espaço, com operações de guerra 

irregular, de guerra cibernética e de operações de informação, dentre outras, com 

atores estatais e não estatais, no ambiente real e informacional, incluindo as redes 

sociais. 

Amplo espectro: Combinação de atitudes - ofensiva, defensiva e interagências 

(estabilização e apoio a agências) nas operações militares, sucessiva ou 

simultaneamente, como parte de uma Força Terrestre ou conjunta. 

Área de Operações: Espaço geográfico necessário à condução de operações 

militares, cuja magnitude dos meios e a complexidade das ações não justifiquem a 

criação de um Teatro de Operações. 

Arma de Cavalaria: A Cavalaria reconhece, proporciona segurança às demais 

formações em combate e combate por seus próprios meios; seja blindada ou 

mecanizada mantém nos seus atuais veículos as capacidades das tradicionais 

formações hipomóveis (a cavalo). 

Arma de Infantaria: A Infantaria define o combatente a pé, aquele que pode 

deslocar-se por qualquer tipo de região e que conquista, ocupa e mantém o terreno, 

em operações ofensivas e defensivas; pela variedade de missões o infante também 

tem suas especializações, tais como: de selva, blindado, de montanha, paraquedista, 

Polícia do Exército, entre outras 

Campo de Batalha: Parte do Teatro de Operações (TO)/Área de Operações (A 

Op) em que ocorrem as operações militares, visando à conquista dos objetivos 

pretendidos. 



118 
 

Conflitos de baixa intensidade: Um conflito de baixa intensidade (CBI) é um 

conflito militar, geralmente localizado, entre dois ou mais grupos estatais ou não-

estatais que está abaixo da intensidade da guerra convencional; Envolve o uso, pelo 

Estado, de forças militares aplicadas seletivamente e com restrições para impor o 

cumprimento de suas políticas ou objetivos. 

Doutrina delta: Doutrina de emprego utilizada pelo Exército Brasileiro até 2014, 

caracterizada pelos conceitos de combate advindos do final da Segunda Guerra 

Mundial, priorizando a dimensão física do ambiente operacional. 

Doutrina militar terrestre: 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.  

Era do conhecimento: Período pós-guerra fria que se caracteriza pela 

importância do conhecimento e do aumento da relevância das dimensões humana e 

informacional nos conflitos armados. 

Era industrial: Período onde os conflitos armados eram baseados na 

quantidade do poderio bélico dos atores envolvidos. Devido à constante demanda por 

poderio militar, as guerras eram vencidas pelos países que conseguiam manter sua 

indústria bélica produzindo em massa os meios necessários para que a vitória fosse 

alcançada. 

Espaço de Batalha: O espaço de batalha está contido no ambiente operacional. 

Abrange os espaços marítimos, terrestres, aéreos, espaciais e cibernéticos, as forças 

amigas e inimigas, o espectro eletromagnético, as condições climáticas e 

meteorológicas e a população local, existentes na área em que uma Força cumpre a 

sua missão. O teatro de operações está inserido no espaço de batalha. 

Esquadrão de Carros de Combate: Subunidade formada por três pelotões de 

carros de combate (13 carros de combate) integrante dos Regimentos de Carros de 

Combate e dos Regimentos de Cavalaria Blindados. 

Esquadrão de fuzileiros blindados: Subunidade formada por três pelotões de 

fuzileiros blindados (12 VBTP) e um pelotão de apoio, integrantes dos Regimentos de 

Cavalaria Blindados.  
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Exercícios no terreno: Treinamento realizado nos campos de instrução do 

exército, constituindo-se no treinamento com maior similaridade ao combate real. 

Força – Tarefa Blindada: De valor unidade, é organizada, equipada, instruída e 

adestrada com o binômio fuzileiro-carro para operar como elementos de choque das 

Brigadas Blindadas e Brigadas de Cavalaria Mecanizada, com vistas a destruição de 

forças inimigas, seja por meio do combate embarcado, seja por meio do combate 

desembarcado. De valor subunidade é organizada, equipada, instruída e adestrada 

com pelotões de fuzileiros blindados e pelotões de carros de combate para operar 

como elemento de choque das FT BIB, FT RCC e RCB. 

Força terrestre: instrumento de ação do Exército Brasileiro organizado por 

módulos de combate, com base em capacidades, a partir dos fatores determinantes - 

doutrina, organização (e/ou processos), adestramento, material, educação, pessoal e 

infraestrutura (DOAMEPI) - com vistas ao emprego nas Operações no Amplo 

Espectro. 

Guerrilha: É um tipo de guerra não convencional na maior parte das vezes rural 

no qual o principal estratagema é a ocultação e extrema mobilidade dos combatentes, 

chamados de guerrilheiros, incluindo, mas não limitado a civis armados (ou 

"irregulares"). 

Implicações para o emprego da Força Terrestre: Conjunto de preceitos 

constantes na Doutrina Militar Terrestre que balizam a atuação da Força Terrestre em 

conflitos armados. 

Instrumento militar: Forças armadas que representam o poder militar do Estado. 

Investimento sistemático: Método de progressão em áreas edificadas 

caracterizado pela progressão casa por casa, prédio por prédio, quarteirão por 

quarteirão, através da área edificada. 

Investimento seletivo: Método de progressão em áreas edificadas que prioriza 

alguns objetivos iniciais no interior da localidade e geralmente usa uma força blindada 

para a conquista desses objetivos, sem a necessidade de um vasculhamento casa 

por casa. 

Insurgentes: São aqueles que possuem opinião ou ideologia contrária a de um 

poder em vigência, tomando uma postura contrária e revolucionária contra este 

modelo indesejado. 

Letalidade Seletiva: Implica possuir sistemas de armas precisos o bastante 

para preservar a população e as estruturas civis, em perfeito alinhamento com os 
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princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) e outras legislações 

pertinentes. 

Nível Político: Estabelece os objetivos políticos do planejamento, preparo e 

emprego conjunto das Forças Armadas, orienta e conduz o processo global da 

conquista ou da manutenção desses objetivos e decide sobre o emprego das FA. É 

representado pelo Presidente da República (Comandante Supremo das FA), que tem 

como órgão consultivo o Conselho de Defesa Nacional (CDN). 

Nível Tático: É elaborado o planejamento das forças componentes, a partir do 

planejamento operacional do Comando Operacional ativado. Empregam-se frações 

de forças militares, organizadas segundo características e capacidades próprias, para 

conquistar objetivos ou para cumprir as tarefas que lhe foram atribuídas. Nesse nível, 

ocorrem enfrentamentos entre forças oponentes e são utilizados procedimentos 

padronizados e técnicas associadas à especificidade de cada Força, sem prejuízo do 

grau de interoperabilidade necessário ao sucesso da campanha ou operação como 

um todo. 

Operações de informação: Consiste na atuação integrada das capacidades 

relacionadas à informação (CRI), em conjunto com outros vetores, para informar e 

influenciar grupos e indivíduos. Protege o ciclo decisório da Força, afetando o do 

oponente. Além disso, visa a evitar, impedir ou neutralizar os efeitos das ações 

adversas na dimensão informacional. 

Pelotão de Carros de Combate: Fração constituída por 4 (quatro) carros de 

combate, comandada por um oficial subalterno e integrante dos esquadrões de carros 

de combate. 

Pelotão de Fuzileiros Blindados: Fração constituída por 4 (quatro) VBTP, 

comandada por um oficial subalterno e integrante dos esquadrões ou companhias de 

fuzileiros blindados. 

Regimento de Carros de Combate: Unidade composta por 4 (quatro) 

subunidades de carros de combate e 1(uma) subunidade de comando e apoio. É 

integrante das Brigadas Blindadas. 

Regimento de Cavalaria Blindado: Unidade composta por 2 (duas) subunidades 

de carros de combate, 2 (duas) subunidades de fuzileiros blindados e 1 (uma) 

subunidade de comando e apoio. É integrante das Brigadas de Cavalaria Mecanizada. 
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Segurança humana: A segurança humana foca o indivíduo e não o Estado, 

como sujeito de segurança. O Estado é o meio pelo qual o indivíduo pode ter o seu 

bem-estar, liberdade e direitos garantidos e efetivados.  

Segurança nacional: Abarca a segurança externa e interna do Estado, visando 

a defesa do Estado, sua integralidade territorial, sua soberania e as instituições 

políticas. 

Teatro de operações: Espaço geográfico necessário à condução das 

operações militares, englobando o apoio logístico. Seus limites serão inicialmente 

estabelecidos por ocasião do planejamento estratégico. 

Técnicas, táticas e procedimentos (TTP): São métodos de combate que 

evoluem com o tempo e necessitam constantemente serem atualizados, visando a 

obtenção dos melhores resultados no combate. Dependendo do ambiente em que se 

empregam as frações e do contexto da operação desencadeada, as TTP podem ser 

modificadas ou adaptadas para cada tipo de situação. 

Terrorismo: É o uso de violência, física ou psicológica, através de ataques 

localizados a elementos ou instalações de um governo ou da população governada, 

de modo a incutir medo, pânico e, assim, obter efeitos psicológicos que ultrapassem 

largamente o círculo das vítimas, incluindo, antes, o resto da população do território 

Tropas Blindadas: Frações que utilizam meios blindados para realizar 

operações militares. 

Tropas Blindadas sobre Lagarta: Frações que utilizam meios blindados sobre 

lagartas para realizar operações militares. As lagartas dão mais mobilidade às 

plataformas blindadas, possibilitando o emprego em diferentes tipos de terreno. No 

Brasil, esse tipo de tropa está integrando os Regimentos de Carros de Combate, os 

Regimentos de Cavalaria Blindados e os Batalhões de Infantaria Blindados. 

Tropas mecanizadas: Frações que utilizam meios blindados sobre rodas para 

realizar operações militares. As rodas dão mais mobilidade às plataformas blindadas 

em áreas urbanas, possibilitando o emprego em diferentes tipos de terreno causando 

menores danos colaterais do que as tropas sobre lagartas. No Brasil, esse tipo de 

tropa está integrando os Regimentos de Cavalaria Mecanizados, os Esquadrões de 

Cavalaria Mecanizados e os Batalhões de Infantaria Mecanizados. 
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APENDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO 1 de 4 

Este questionário tem por objetivo coletar informações relevantes para a 

Dissertação de Mestrado em Ciências Militares, como parte do programa de pós-

graduação da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, do Cap Cav LUIS UMBERTO 

SILVA RODRIGUES FILHO. 

 

A pesquisa buscará responder à seguinte questão: 

" Em que medida o ambiente operacional da Era do Conhecimento, 

caracterizado pelas dimensões física, humana e informacional, impacta o emprego de 

tropas de natureza blindada em operações militares desenvolvidas em áreas 

humanizadas?" 

 

Este questionário possui um total de 21 perguntas, e levará aproximadamente 

de 8 minutos para ser preenchido. 

 

A participação dos militares responsáveis por empregar taticamente os Carros 

de Combate (RCC e RCB) e as Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal (RCB), 

seja nos Regimentos de Cavalaria Blindados, de Carros de Combate, nas Escolas, 

nos Centros de Instrução, ou que possuam notório saber quanto ao emprego real 

destas viaturas, é essencial para o resultado desta pesquisa. 

 

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

dúvidas através do seguinte contato: 
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LUIS Umberto Silva Rodrigues Filho (Capitão de Cavalaria – AMAN 2010) 

E-mail: luisfilhocav2010@yahoo.com 

Endereço de email: 

 

SEÇÃO 2 de 4 – Características do Participante 

 

Esta seção visa conhecer o perfil do participante da pesquisa e sua experiência 

no emprego de tropas blindadas sobre lagartas. 

 

1. Qual o seu posto? 

2. Nome Completo. 

3. Turma de Formação. 

4. Em que OM o senhor está servindo atualmente? 

5. Qual sua função atual? 

6. Qual sua experiência no emprego de tropas blindadas sobre lagartas em 

áreas humanizadas? 

(marque todas as alternativas que julgar verdadeiras) 

( ) Aprendizado na Escola de Formação/Aperfeiçoamento 

( ) Curso/estágio no Brasil 

( ) Curso/estágio no exterior 

( ) Atuação como Cmt Pel ou SU em RCB ou RCC 

( ) Instrutor do assunto em Escola de Formação ou Centro de Instrução 

( ) Estudo aprofundado no assunto 

( ) Operações nos complexos do Alemão e da Maré no Rio de Janeiro 

( ) Participação em missões de paz da ONU 

( ) Não possuo experiência no emprego de CC ou VBTP M-113 

( ) Outro (descreva no espaço abaixo) 

______________________________________________________________ 

 

SEÇÃO 3 de 4 – Conhecimentos gerais sobre áreas humanizadas e o emprego 

de tropas blindadas sobre lagartas 
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Esta seção visa verificar os conhecimentos do participante acerca do emprego 

de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas considerando as 

dimensões componentes do ambiente operacional da Era do Conhecimento. 

 

7. O efetivo que emprega as tropas blindadas sobre lagartas, nos aspectos 

relativos ao Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), atualmente: 

(marque apenas uma alternativa) 

( ) Está totalmente adestrado para atuar em áreas humanizadas, pois recebem 

várias instruções específicas e adestramento para empregar o Poder de Combate de 

acordo com os preceitos do DICA. 

( ) Está quase totalmente adestrado para atuar em áreas humanizadas, pois 

apesar de recebem instruções específicas e adestramento para empregar o Poder de 

Combate de acordo com os preceitos do DICA, ainda necessitam de pequenas 

adaptações para estarem completamente adestrados. 

( ) Está parcialmente adestrado para atuar em áreas humanizadas, pois 

recebem algumas instruções específicas para empregar o Poder de Combate de 

acordo com os preceitos do DICA. 

( ) Está pouco adestrado para atuar em áreas humanizadas, pois recebem 

pouquíssimas instruções específicas para empregar o Poder de Combate de acordo 

com os preceitos do DICA. 

( ) Não está adestrado para atuar em áreas humanizadas, pois não recebem 

instruções específicas para empregar o Poder de Combate de acordo com os 

preceitos do DICA. 

 

O ambiente operacional da Era do Conhecimento pode ser estudado em suas 

dimensões humana, física e informacional. 

 

A Dimensão Humana abrange os fatores psicossociais, políticos e econômicos 

da população local, assim como suas estruturas, seus comportamentos e interesses.  

Nessa dimensão, o foco é o indivíduo e a sociedade, aumentando-se assim o poder 

de influência que acontecimentos como perda de vidas humanas e danos colaterais 

causados à população e às estruturas têm sobre as operações militares. (EB20-MF-

10.102: Doutrina Militar Terrestre, 2014). 
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A dimensão física diz respeito à preponderância dos fatores terreno e 

condições meteorológicas sobre as operações. (EB20-MF-10.223: Operações, 2017). 

 

A dimensão informacional é formada pelo conjunto de indivíduos, organizações 

e sistemas que são utilizados para coletar, processar, disseminar, ou agir sobre a 

informação. Incluem tomadores de decisão, indivíduos e organizações. Os recursos 

incluem os materiais e sistemas utilizados para obter, analisar, aplicar ou divulgar 

informações. Lugar onde os decisores e sistemas automatizados utilizam para 

observar, orientar, decidir e agir de acordo com as informações, sendo, portanto, o 

principal ambiente de tomada de decisão. (EB20-MF-10.102: Doutrina Militar 

Terrestre, 2014). 

 

8. Quanto às dimensões do ambiente operacional na Era do Conhecimento: 

(marque uma resposta para cada dimensão) 

 

Dificulta o emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas. 

Não influi no emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas 

humanizadas. 

Facilita o emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas. 

 

Dimensão humana         ( ) ( ) ( ) 

Dimensão física              ( ) ( ) ( ) 

Dimensão Informacional ( ) ( ) ( ) 

 

9. Considerando a dimensão humana do ambiente operacional da Era do 

Conhecimento, qual a relevância de cada item abaixo durante o planejamento de uma 

operação empregando tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas? 

(Marque de 1 a 5, considerando 1 como pouco importante e 5 como muito importante) 

1 2 3 4 5 

 

Densidade populacional                                      ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Letalidade Seletiva / identificação das ameaças ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Danos colaterais à população                             ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Efeito psicológico sobre a população e a tropa  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Proteção da Tropa                                              ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Consciência Situacional                                      ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

10. Considerando a dimensão física, o terreno em áreas humanizadas, quando 

comparado com o terreno de áreas rurais, marque uma das opções abaixo: (marque 

uma resposta para cada item) 

 

Dificulta o emprego de tropas blindadas sobre lagartas 

Tem a mesma influência sobre o emprego de tropas blindadas sobre lagartas 

Favorece o emprego de tropas blindadas sobre lagartas 

 

Observação e campos de tiro ( ) ( ) ( ) 

Cobertas e abrigos                  ( ) ( ) ( ) 

Obstáculos                              ( ) ( ) ( ) 

Acidentes capitais                   ( ) ( ) ( ) 

Vias de acesso                       ( ) ( ) ( ) 

 

11. Considerando a dimensão informacional do ambiente operacional da Era 

do Conhecimento, marque a opção mais correta: 

( ) O emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas 

aumenta sobremaneira a necessidade da superioridade de informações e, 

consequentemente, aumenta muito a importância do apoio dos vetores de inteligência. 

( ) O emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas 

aumenta ligeiramente a necessidade de superioridade de informações e, 

consequentemente, aumenta um pouco a importância do apoio dos vetores de 

inteligência. 

( ) O emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas 

apresenta a mesma necessidade de superioridade de informações e, 

consequentemente, permanece inalterada a importância do apoio dos vetores de 

inteligência. 

( ) O emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas 

diminui a necessidade de superioridade de informações e, consequentemente, diminui 

a importância do apoio dos vetores de inteligência. 
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( ) O emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas faz 

com que seja nula a necessidade de superioridade de informações e, 

consequentemente, não há importância do apoio dos vetores de inteligência. 

 

12. Empregar de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas 

aumenta a importância de vetores de inteligência, para realizar o levantamento e 

aquisição de alvos, do DiCoVAP do inimigo, das características das áreas 

humanizadas onde atuarão, entre outros aspectos. Em relação a essa afirmativa: 

(marque apenas uma alternativa) 

 

( ) Concordo totalmente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Não concordo, nem discordo 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Discordo totalmente 

 

13. Analisando o ambiente operacional da Era do Conhecimento, 

especificamente quanto à importância das informações, marque a opção mais correta: 

(marque apenas uma alternativa) 

( ) A influência da opinião pública e a presença da mídia dificultam muito o 

emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas. 

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

emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas. 

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

dificultam o emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas. 

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

emprego do de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas. 

( ) A influência da opinião pública e a presença da mídia facilitam muito o 

emprego do de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas. 

 

14. Baseando-se nas implicações para o emprego da Força Terrestre, 

constantes na Doutrina Militar Terrestre, pode-se entender que: (marque apenas uma 

alternativa) 
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( ) O emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas é o 

mais adequado pois atende completamente o que prevê a DMT. 

( ) O emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas é o 

mais adequado pois atende parcialmente o que prevê a DMT. 

( ) O emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas é 

indiferente, pois atende apenas em parte o que prevê a DMT. 

( ) O emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas é o 

pouco adequado pois não atende a maioria do que está previsto na DMT. 

( ) O emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas é o 

inadequado, pois não atende o que prevê a DMT. 

 

15. Sobre o emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas 

humanizadas: (marque apenas uma alternativa) 

( ) Apesar das dificuldades, é necessário empregar tropas blindadas sobre 

lagartas em áreas humanizadas. 

( ) Devido às dificuldades, não é necessário empregar tropas blindadas sobre 

lagartas em áreas humanizadas. 

( ) O emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas se 

dará de maneira semelhante ao emprego em áreas rurais. 

( ) Devido às facilidades, é necessário empregar tropas blindadas sobre 

lagartas em áreas humanizadas. 

( ) Apesar das facilidades, não é necessário empregar tropas blindadas sobre 

lagartas em áreas humanizadas. 

 

SEÇÃO 4 de 4 - Emprego tático de tropas blindadas sobre lagartas em áreas 

humanizadas 

 

Esta seção visa obter os conhecimentos do participante sobre algumas 

considerações do emprego tático de tropas blindadas sobre lagartas em áreas 

humanizadas. 
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16. O senhor conhece a doutrina do Exército Brasileiro relativa ao emprego de 

tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas? (marque apenas uma 

alternativa) 

( ) Não conheço  

( ) Conheço pouco 

( ) Conheço parcialmente 

( ) Conheço quase totalmente 

( ) Conheço Totalmente 

 

17. De acordo com seus conhecimentos, como se encontra a doutrina de 

emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas quando 

comparada às doutrinas de outros países que têm empregado esse tipo de tropa em 

combate urbano? (marque apenas uma alternativa) 

 

( ) Completa e totalmente atualizada, permitindo o emprego eficaz de tropas 

blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas. 

( ) Ainda que não seja completa e/ou totalmente atualizada, é suficiente para o 

emprego eficaz de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas. 

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

modificações para possibilitar o emprego eficaz de tropas blindadas sobre lagartas em 

áreas humanizadas. 

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

modificações para possibilitar o emprego eficaz de tropas blindadas sobre lagartas em 

áreas humanizadas. 

( ) Necessita de total revisão e atualização para possibilitar o emprego eficaz 

de tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas. 

( ) Não sei responder. 

 

18. O emprego dos CC e VBTP em áreas humanizadas diminuem a quantidade 

de baixas de tropas amigas, por fornecerem a proteção blindada, ao mesmo tempo 

que têm a capacidade de realizam fogos diretos para destruir posições defensivas 

inimigas com emprego da Letalidade Seletiva, devido à alta tecnologia utilizada nos 

sistemas de aquisição de alvos e controle de tiro, principalmente dos CC. 

Em relação a essa afirmativa: (marque apenas uma alternativa) 
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( ) Concordo totalmente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Não concordo, nem discordo 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Discordo totalmente 

 

19. O emprego dos fogos dos CC no combate em áreas humanizadas diminui 

a quantidade de danos colaterais à população e às estruturas, devido à precisão de 

seus fogos e à variedade de tipos de munições que podem ser utilizadas. Em relação 

a essa afirmativa: (marque apenas uma alternativa) 

 

( ) Concordo totalmente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Não concordo, nem discordo 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Discordo totalmente 

 

20. O comando e controle (C²) das operações em áreas humanizadas é 

dificultado pelas características do ambiente urbano. Ao mesmo tempo, a 

preocupação com os danos colaterais e as consequências estratégicas e políticas das 

ações dos subordinados, evidenciadas pela aproximação dos níveis decisórios fazem 

crescer a importância do C². Quanto ao comando e controle em áreas humanizadas: 

(marque apenas uma alternativa) 

 

( ) As regras de engajamento devem permitir o máximo de iniciativa dos 

subordinados, dando-lhes liberdade para que sempre atuem sem precisar aguardar 

ordens. 

( ) O emprego judicioso das regras de engajamento permite adequada iniciativa 

do subordinado, dando-lhes liberdade para que atuem sem aguardar ordens, quando 

necessário. 

( ) As regras de engajamento devem ser rígidas, ficando a iniciativa do 

subordinado restrita aos casos de extrema necessidade. 
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( ) As regras de engajamento devem ser rígidas e para realizarem ações não 

planejadas, os subordinados devem aguardar ordens. 

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

a fim de mitigar ações que afetem a opinião pública de forma negativa e tenham 

repercussões nos níveis político e estratégico. 

21. Se desejar, dê sua opinião ou faça outras considerações: 

 

Sua resposta foi registrada. Obrigado pela participação! 

Este questionário foi enviado aos militares da amostra pelo aplicativo google 
forms. 
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APENDICE B – ENTREVISTA 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

A presente entrevista constitui-se em um instrumento de pesquisa do trabalho 

“O EMPREGO TROPAS BLINDADAS EM ÁREAS HUMANIZADAS - UMA ANÁLISE 

SOB A ÓTICA DAS DIMENSÕES HUMANA, FÍSICA E INFORMACIONAL”, a ser 

apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais pelo Cap Cav Luis Umberto 

Silva Rodrigues Filho, como requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestrado 

em Ciências Militares. 

A finalidade desta atividade é o levantamento de informações e opiniões 

baseadas no conhecimento especializado acerca do emprego de tropas blindadas 

sobre lagartas em áreas humanizadas, inseridos no cenário dos conflitos armados da 

Era do Conhecimento, considerado, ainda, o escopo da Doutrina Militar Terrestre 

atual. 

Ao final do trabalho, espera-se que seja possível verificar em que medida o 

ambiente operacional da Era do Conhecimento, caracterizado pelas dimensões física, 

humana e informacional, impacta o emprego de tropas de natureza blindada em 

operações militares desenvolvidas em áreas humanizadas, no intuito de contribuir 

para a evolução da Doutrina Militar Terrestre e para a modernização das tropas 

blindadas sobre lagartas do Exército Brasileiro. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O senhor está sendo convidado para participar, como voluntário, da pesquisa 

realizada pelo Cap Cav LUIS UMBERTO SILVA RODRIGUES FILHO, sob orientação 

do Cel LUIZ CARLOS ENES DE OLIVEIRA, cujo tema é "O emprego de tropas 
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blindadas em áreas humanizadas: uma análise sob a ótica das dimensões humana, 

física e informacional". 

Declaro ter sido esclarecido dos seguintes pontos: 

1. A pesquisa tem como objetivo principal analisar os impactos dos conflitos 

armados contemporâneos, particularmente do ambiente operacional da Era do 

Conhecimento, caracterizado pelas dimensões humana, física e informacional, que 

são evidenciadas na Doutrina Militar Terrestre, no emprego de tropas blindadas sobre 

lagartas em áreas humanizadas. 

2. A participação do senhor consistirá em fornecer opiniões acerca dos 

assuntos atinentes a esta pesquisa, considerando a experiência no comando de 

subunidade isolada, a seleção para frequentar o Curso de Comando e Estado-Maior 

do Exército, a experiência como instrutor em estabelecimentos de ensino e a vivência 

através de cursos realizados em outros países. 

3. Durante a realização desta pesquisa, em virtude de sua natureza 

eminentemente bibliográfica/documental, não há qualquer risco à integridade física de 

qualquer pessoa. 

4. Ao participar deste trabalho, o senhor estará contribuindo para o 

desenvolvimento da doutrina de emprego das tropas blindadas sobre lagartas, 

acompanhando o processo de modernização da Cavalaria e do Exército Brasileiro. 

5. A participação do senhor nesta pesquisa perdurará apenas até o término da 

mesma, prevista para setembro de 2019. 

Estou de acordo com os termos acima descritos: 

( ) Sim ( ) Não 

 

AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO 

Caso o senhor autorize divulgar seu nome nesta pesquisa, o mesmo constará 

do capítulo de "Análise dos Resultados", durante a tabulação das respostas. Caso o 

senhor não autorize, as respostas serão tabuladas, contudo, sua privacidade será 

preservada. 
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Autorizo ter meu nome vinculado à pesquisa e divulgado nos resultados. 

( ) Sim ( ) Não 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Preenchido conforme a resposta no item anterior – “Autorização para 

vinculação”. 

1. Posto 

2. Nome completo 

3. Turma de formação 

4. Experiência como comandante de SU/U (ano e SU/U) 

5. Experiência como instrutor em estabelecimento de ensino (ano e local) 

6. Experiência em Cursos no Exterior (ano e local) 

 

Atualmente, o manual C 17-20 Forças – Tarefas Blindadas trata 

superficialmente o emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas edificadas, 

resumindo a 7 (sete) páginas a complexa atuação no interior de uma área 

humanizada. Além disso, o referido manual, que atualmente rege a atuação das tropas 

dessa natureza, em momento algum se refere aos novos conceitos referentes às 

dimensões humana, física e informacional que atualmente impactam 

significativamente nas decisões dos comandantes militares que atuam nesse 

ambiente, interferindo diretamente no emprego de tropas blindadas em áreas 

humanizadas. 

Por outro lado, os exércitos dos países que constantemente empregam tropas 

blindadas sobre lagartas nos conflitos armados em áreas humanizadas têm uma 

doutrina de emprego dessas frações muito avançada, considerando-se que a 

tendência dos conflitos armados do século XXI é que aconteçam em áreas urbanas 

em meio à população. 
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Percebe-se que existe uma lacuna no conhecimento, referente ao emprego de 

tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas, e que há uma necessidade 

de atualização e/ou revisão da doutrina de emprego dessas frações para que a Força 

Terrestre acompanhe a evolução dos conflitos armados da Era do Conhecimento. 

Com base nestas premissas, responda os itens abaixo. 

 

1ª QUESTÃO – Conflitos armados da Era do Conhecimento 

Item 1 – Dadas as peculiaridades dos conflitos armados da Era do 

Conhecimento (conflitos armados ocorrendo predominantemente em áreas 

humanizadas, Direito Internacional dos Conflitos Armados, influência da opinião 

pública sobre as operações militares, onipresença da mídia, caráter difuso das 

ameaças, organizações não governamentais atuando nas áreas conflagradas, entre 

outros), o senhor acredita que o emprego de tropas blindadas sobre lagartas em áreas 

humanizadas é adequado?  Por quê? 

Item 2 – Quais são os fatores que o senhor julga serem decisivos para a escolha 

da natureza das tropas a serem utilizadas em áreas humanizadas? 

Item 3 – Considerando o “novo modelo” de combate, onde a incerteza do que 

é necessário para obter a vitória, as consequências que uma ação incorreta pode 

trazer para a Força que atua no ambiente humanizado e a mudança na mentalidade 

de atuação dos soldados que atuarão nesse cenário extremamente complexo, quais 

são as lições aprendidas nos conflitos da atualidade que deveriam ser consideradas 

pela doutrina de emprego das tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas 

no Brasil? 

2ª QUESTÃO – Situação doutrinária brasileira 

Item 4 – O senhor acredita que a Força Terrestre está preparada para combater 

no interior de áreas humanizadas utilizando tropas blindadas sobre lagartas, 

considerando as peculiaridades do emprego dessas frações? Por quê? 

Item 5 – O senhor considera a doutrina brasileira para o emprego de tropas 

blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas: ultrapassada, inadequada, 

suficiente ou completa? Por quê? 
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Item 6 – Baseando-se em sua experiência e nos ensinamentos colhidos em 

outros países, qual a melhor forma de diminuir a defasagem doutrinária brasileira no 

tocante ao emprego dessas frações para que esteja alinhado com as imposições do 

combate na Era do Conhecimento? 

3ª QUESTÃO – Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) 

“O Direito Internacional Humanitário é o conjunto de normas internacionais, de 

origem convencional ou consuetudinária, especificamente destinado a ser aplicado 

nos conflitos armados, internacionais ou não-internacionais, e que limita, por razões 

humanitárias, o direito das Partes em conflito de escolher livremente os métodos e os 

meios utilizados na guerra, ou que protege as pessoas e os bens afetados, ou que 

possam ser afetados pelo conflito.” (Christophe Swinarski, 1996) 

A fim de cumprir esta finalidade, o manual Doutrina Militar Terrestre, alinhado 

com o manual de emprego do DICA no âmbito das Forças Armadas, trazem a 

importância de se seguirem os princípios básicos de que devem nortear a aplicação 

desse ramo do direito: distinção, limitação, proporcionalidade, necessidade militar e 

humanidade (BRASIL, 2014, p. 4-3). 

Item 7 – O senhor acredita que os princípios básicos do DICA estão sendo 

respeitados nos conflitos armados da Era do Conhecimento? 

Item 8 – O adestramento destinado ao emprego de tropas blindadas sobre 

lagartas em áreas humanizadas no Brasil leva em consideração os preceitos do 

DICA? 

Item 9 – Existe a necessidade de maior divulgação no âmbito dos militares 

brasileiros de como empregar suas frações alinhados com o DICA? 

Item 10 – Tendo em vista o emprego de tropas blindadas em áreas 

humanizadas, quais os ensinamentos que poderíamos adotar nas tropas blindadas 

sobre lagartas para melhor empregar essas frações atendendo que preconiza o 

DICA? 

4ª QUESTÃO – Comparativo doutrinário 
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É notável que a doutrina de emprego de tropas de natureza blindada está muito 

avançada em países que constantemente empregam essas frações em conflitos 

armados do século XXI. Nos Estados Unidos por exemplo, existem manuais que 

detalham minuciosamente como empregar frações blindadas em áreas urbanas 

considerando as características atinentes às dimensões humana, física e 

informacional que compõe o ambiente operacional da Era do Conhecimento. 

Item 11 – Considerando a atual situação doutrinária do Exército Brasileiro, e as 

mais recentes inovações doutrinárias advindas das experiências de outros países em 

conflitos armados contemporâneos, onde existe uma preocupação com a proteção de 

civis em áreas conflagradas, com a presença da mídia e de atores não estatais em 

zonas de combate e com a opinião pública que ditará o apoio da população local às 

operações militares, quais seriam os próximos passos pra que ocorra a “evolução 

doutrinária” necessária para que a Força Terrestre esteja preparada para enfrentar os 

desafios da Guerra na Era do Conhecimento? 

5ª QUESTÃO – Danos colaterais 

Além das mudanças que o novo modo de combater trouxeram para o emprego 

das tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas, a percepção das 

sociedades sobre o alto custo da resolução dos conflitos por meio do emprego da 

força, e sobre estarem dispostas a arcarem com esse custo, fizeram com que surgisse 

uma nova demanda para diminuir o impacto causado pelo emprego desse tipo de 

tropas em áreas humanizadas: a mitigação dos danos colaterais. 

Item 12 – O senhor concorda que é imprescindível ser desenvolvida uma forma 

de atuação onde exista uma preocupação específica para a mitigação de danos 

colaterais à população e às estruturas civis? 

Item 13 – Existe atualmente algum país onde essa prática já esteja ocorrendo? 

Qual país?  

Item 14 – O senhor possui algum conhecimento sobre como essa demanda 

está sendo tratada em outros países?  

Item 15 – O senhor possui alguma sugestão de como essa importante 

necessidade dos conflitos armados atuais poderia ser implantada para o emprego de 

tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas? 
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Item 16 – Este trabalho tem por intenção produzir uma cartilha ou um capítulo 

de manual de campanha que trate especificamente de danos colaterais e como mitigá-

los. O senhor acredita que esse produto seja importante para adaptar o emprego das 

tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas às necessidades geradas 

nessas áreas? Em caso positivo, o senhor teria alguma sugestão de como aprimorar 

a produção dessa cartilha ou capítulo de manual de campanha? 

 

CONCLUSÃO 

O senhor deseja acrescentar alguma informação sobre o emprego de tropas 

blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas e/ou mitigação de danos colaterais 

à população e às estruturas civis em áreas conflagradas que julgue relevante para 

esta pesquisa? 

 

As entrevistas com os coronéis Visacro e Alex foram gravadas e os áudios com 

o conteúdo das mesmas encontram-se de posse do autor. 
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PREFÁCIO 

 
O EB70-CI-XX.XXX descreve os princípios de emprego das Forças – Tarefas 
Unidades Blindadas (FT U Bld) em áreas humanizadas. 
 
Este caderno de instrução considera a evolução doutrinária advinda do processo de 
transformação do Exército Brasileiro, por meio da Doutrina Militar Terrestre de 2014, 
e intenta apresentar conceitos e princípios de emprego que estejam alinhados com as 
peculiaridades das dimensões física, humana e informacional que compõe o ambiente 
operacional da Era do Conhecimento. 
 
Com base nas necessidades que a evolução dos conflitos armados traz para o 
emprego das FT U Bld este caderno de instrução explica as peculiaridades desse 
emprego em áreas humanizadas, descrevendo os princípios de emprego nesse 
ambiente. 
 
Este caderno de instrução tem por objetivo o detalhamento das características da 
constituição, organização e emprego da FT U Bld (C17-20 Forças – Tarefas 
Blindadas), nem tampouco abordar aspectos táticos relativos aos escalões 
subunidade (CI 17-11 Força – Tarefa Subunidade Blindada) e pelotão (CI 17-30  
O pelotão de carros de combate). O objetivo desse caderno de instrução é estabelecer 
qual é o papel das forças – tarefas unidades blindadas ao serem empregadas em 
áreas humanizadas, visando facilitar o emprego em um ambiente volátil, incerto, 
complexo e ambíguo, sem, entretanto, abordar as técnicas, táticas e procedimentos 
empregados por tropas blindadas sobre lagartas em áreas humanizadas. De uma 
forma prática e resumida, este caderno de instrução procura ser uma fonte de consulta 
aos comandantes táticos de unidades blindadas para desenvolver ser um “ponto de 
partida” para seu pensamento tático. 
 
Neste caderno de instrução, quando empregado o termo “FT” ou “FORÇA-TAREFA”, 
ele se referirá às forças-tarefas baseadas nos RCC, BIB e RCB. A Força – Tarefa 
Unidade Blindada pode ser formada por SU oriundas de esquadrões de carros de 
combate (RCC ou RCB), companhias de fuzileiros blindados (BIB) e esquadrões de 
fuzileiros blindados (RCB).  
 
Por fim, o conceito de áreas humanizadas, considerar-se-á o conceito utilizado no 
manual EB 70-MC-10.303 – Operação em área edificada que define as operações em 
área edificada da seguinte maneira: “O ambiente edificado pode ser urbanizado e 
contar com a presença de não combatentes ou evacuados. As áreas onde há 
fortificações de alvenaria construídas para fins militares (proteção) se enquadram no 
conceito de área edificada. O conceito de áreas edificadas não pode ser confundido 
com áreas urbanas, uma vez que várias destas áreas não possuem edificações, a 
exemplo dos grandes loteamentos”.  
 
Para fins deste caderno de instrução, visando a simplificação de conceito o conceito 
de áreas humanizadas ficará assim definido: Áreas onde existam aglomerados 
populacionais que vivam em seu interior, podendo ser áreas edificadas, urbanas ou 
rurais. Essas áreas se caracterizam pela sua população, terreno e infraestruturas que 
juntos tornam única cada área humanizada. As expressões áreas humanizadas, áreas 
urbanas e áreas edificadas devem ser consideradas com o mesmo significado. 
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CAPÍTULO I 

AS UNIDADES BLINDADAS EM ÁREAS URBANAS 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1.1 Quando se trata do uso de viaturas blindadas em áreas humanizadas, é preciso 

analisar três aspectos que são imprescindíveis para estabelecer as condições 

específicas de emprego: 

a) População: deve-se responder as seguintes perguntas. 

- Há presença de população na área de operações ou a mesma já foi evacuada? (Essa 

população deve ser evacuada?).  

- É favorável ou desfavorável, dependendo dos bairros, às operações militares 

desenvolvidas?  

- É homogênea ou multiétnica? 

- É dividida em tribos, grupos políticos, religiosos ou ideológicos opostos? 

- Há presença da mídia em meio à população na área de operações? 

b) Terreno: deve-se analisar qual o tipo de urbanização em cada localidade ou bairro 

(largura e comprimento das vias de acesso, altura das edificações, acessibilidade a 

pontos sensíveis ou estruturas estratégicas ou críticas, densidade das estruturas, 

localização das estruturas que fornecem os serviços que atendem às necessidades 

básicas da população, entre outros); e 

c) Inimigo: deve-se responder as perguntas a seguir. 

- As ameaças são compostas de combatentes predominantemente à pé ou possuem 

meios blindados ou mecanizados? 

- O inimigo é estruturado e hierarquizado ou um conjunto de facções organizados em 

rede?  

 
1.1.2 As inferências acerca da combinação desses três fatores permitem avaliar o 

grau inicialmente necessário de adaptação para o emprego das FT U Bld em áreas 

humanizadas. 

 

1.2.3 Para mensurar as consequências do emprego da FT U Bld, é preciso considerar 

esses fatores, dependendo da natureza da missão (realizar um ataque, destruir um 

alvo ou controlar uma área, por exemplo) e dependendo do tipo de unidade blindada 

considerada (RCC, RCB, BIB ou FT Bld) e suas viaturas orgânicas (Leopard 1 A1, 

Leopard 1 A5, M-60 ou M-113) inclusive com os apoios recebidos de outras armas 

(infantaria motorizada ou mecanizada, cavalaria mecanizada, engenharia, artilharia e 

comunicações) ou de elementos especializados (guerra eletrônica, guerra cibernética, 

Elm DQBRN, caçadores, operações especiais, operações psicológicas, comunicação 

social, etc.). 
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1.1.4 Quanto mais a missão da FT U Bld se aproximar de operações tipo polícia em 

uma situação de normalidade, mais o emprego do meio blindado deve ser adaptado 

(emprego diferente de sua vocação usual). 

Quanto menos a FT U Bld estiver equipada com materiais pesados, maiores serão as 
adaptações necessárias para o seu emprego em um ambiente urbano coercitivo. 
 
 

1.2 AMBIENTE URBANO  

 

1.2.1 A consciência situacional no ambiente urbano é dificultada, pois exige a 

compreensão prévia do ambiente e do inimigo, por vezes complexo, juntamente com 

o conhecimento perfeito da unidade, a fim de maximizar a sua capacidade de 

adaptação de acordo com a missão recebida.  

 

1.2.2 A densidade populacional e consequente aglomeração das edificações em áreas 

humanizadas requer um grande efetivo de combatentes desembarcados para as 

diversas missões de controle de áreas ou pontos fortes, e demanda o uso de unidades 

blindadas devido a sua mobilidade. Estes meios têm a capacidade de proporcionar o 

controle de grandes áreas que mesmo sem ser o objetivo principal de conquista, 

podem incluir vias de acesso logísticas, zonas de trânsito para tropas amigas e 

inimigas, áreas que possibilitem o recebimento de reforços inimigos ou que sejam 

passiveis de ocupação pela reserva inimiga. 

 

1.2.3 A compartimentação do terreno urbano, aliado à complexidade da Dimensão 

Humana inserida nas áreas humanizadas, requer que as unidades blindadas tenham 

reversibilidade, ou seja, tenham a capacidade de saírem de uma área comprometida 

imediatamente e de forma ordenada. É preciso destacar a necessidade de proteger a 

tropa que está empregada em áreas humanizadas e a notável diminuição em perdas 

de vidas e prevenção de efeitos colaterais que se tem ao utilizar a proteção blindada 

da FT U Bld nessas áreas. 

 

1.2.4 O ambiente urbano é constituído por diversas edificações, em grande parte de 

alvenaria e concreto, o que resulta em uma fortificação natural, impondo que se 

necessite de uma grande potência de fogo, ao passo que este deve ser usado com 

precisão e discrição adequados evitando-se a destruição desnecessária de estruturas 

civis e buscando-se minimizar os danos para a população. 

 

1.2.5 Por fim, a necessidade de se obterem informações atualizadas e de maneira 

permanente e constante, exige o uso dos meios blindados para a coleta de 

informações na linha de contato e que os mesmos estejam adequadamente equipados 

para a transmissão imediata dessas informações via redes de dados. 

Portanto, não se trata de usar ou não as tropas blindadas, mas de como melhor utilizá-

las explorando ao máximo suas capacidades. 
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Tire proveito das capacidades das unidades blindadas em áreas 

humanizadas 

Tanto em casos históricos como nos conflitos da Era do Conhecimento está 

comprovado que as tropas blindadas são essenciais em operações em áreas 

humanizadas.  

Se houverem limites ao seu emprego (como em qualquer ambiente), haverá 

condições particulares especiais que devem ser levadas em consideração 

para aproveitar ao máximo as capacidades das unidades blindadas de 

infantaria e cavalaria.  
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CAPÍTULO II 

CONSEQUÊCIAS RELACIONADAS COM O TERRENO 
 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

2.1.1 A primeira característica da área urbana é a sua diversidade: existem diferentes 

tipos de áreas urbanas, que frequentemente coexistem na mesma área geográfica. 

Os problemas táticos em áreas humanizadas são tão diversos quanto o layout do 

terreno. Assim, é importante ter em mente constantemente que emprego de unidades 

blindadas é tão diversificado quanto as condições sob as quais as ações foram 

realizadas.  

 

2.1.2 Áreas periféricas compostas de edifícios dispersos e altura limitada permitem 

conduzir a manobra blindada de maneira semelhante ao realizado em terreno aberto. 

Por outro lado, centros urbanos, com ruas estreitas e cercadas por edifícios altos 

exigem uma condução da manobra diferente. 

 

2.1.3 De um extremo ao outro, o emprego de unidades blindadas será sempre 

essencial. Esse emprego exige uma análise precisa do ambiente antes da execução, 

para adaptar as tropas empregadas às características do terreno em que se vai atuar. 

É imprescindível que não se reduza a impulsão do ataque e o desempenho tático no 

terreno urbano e no combate em áreas humanizadas. 

 

2.1.4 As forças a serem empregadas em áreas humanizadas devem estar aptas a 

conduzir operações no Amplo Espectro, combinando atitudes, simultânea ou 

sucessivamente, em operações ofensivas, defensivas e de apoio a órgãos 

governamentais, tudo isso em um ambiente conjunto e interagências e, por vezes, 

multinacional. 

 

2.2 COMPARTIMENTAÇÃO E OBSTÁCULOS 
 

2.2.1 As áreas urbanas são geralmente caracterizadas por uma divisão mais ou 

menos significativa do espaço de acordo com a largura dos eixos e da distribuição das 

construções. As consequências em diferentes campos são apresentadas abaixo. 

 

2.2.2 Mobilidade/ dimensões do material: Quando a medida lateral do blindado é a 

mesma que a largura do eixo onde se está progredindo, a manobra torna-se 

impossível para o blindado. A área urbana é propícia para a criação de obstáculos de 

vários tipos.  

 

2.2.2.1 A tropa blindada sobre lagarta tem então uma vantagem, pois possui a 

capacidade de transpor obstáculos ou removê-los com maior facilidade. 
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2.2.2.2 Por fim, as dificuldades de identificação de ameaças e de orientação são 

aumentadas dentro da viatura blindada, o que requer um estudo detalhado do terreno, 

com um mapeamento preciso e atualizado da área de operações, ou melhor ainda, 

um sistema confiável que forneça o georreferenciamento das tropas empregadas (e 

adaptado ao terreno urbano4), se possível com Gerenciamento do Campo de Batalha 

(GCB) para manter, apesar disso, a impulsão da manobra. 

 

2.2.3 Observação e Campos de Tiro: As faixas de observação e tiro dão extremamente 

limitadas no ambiente urbano tanto em amplitude quanto em profundidade. Os 

armamentos, principalmente os de maior calibre, nem sempre são utilizados no seu 

alcance útil, mas em distâncias bem menores. 

 

2.2.3.1 Há uma grande dificuldade na utilização de misseis devido à distância mínima 

de utilização, reduzido tempo de aquisição de alvos e relativamente muito tempo de 

voo do míssil, além da característica furtiva dos alvos. Apesar disso, o uso do míssil 

contra alvos estáticos é muito eficaz, inclusive contra infraestruturas. 

 

2.2.3.2 As ruas estreitas podem dificultar ou impedir o giro da torre em 360°, limitando 

a capacidade de fazer frente às ameaças provenientes das laterais e da retaguarda. 

A proteção conferida ao inimigo à pé pelas edificações exige que as viaturas blindadas 

tenham poder de fogo suficiente para infligir danos ao inimigo a despeito dessa 

proteção. 

 

2.2.4 Envolvimento e combate aproximado e combate corpo a corpo. O 

particionamento e suas consequências na observação aumenta o risco de 

assentamento: 

- elementos inimigos podem ser encontrados em dispositivos amigos; 

- o combate corpo-a-corpo é comum (surpresa mútua); 

- o risco de fratricídio é mais alto 

 

2.2.5 Discernimento de ameaças: podem ser feitos através de dispositivos termais e 

sons (sons são mais difíceis de localizar a maiores distâncias), além da visada direta 

por equipamentos optrônicos simples ou a olho nú. No entanto, a abordagem de 

viaturas mais discretas que tenham motor silencioso e são utilizadas para realizar 

infiltrações na área de operações é quase impossível a longas distâncias. A 

compartimentação do terreno urbano também promove a capacidade de infiltração de 

soldados desembarcados, aumentando o risco para viaturas blindadas que podem 

tornarem-se alvos de curto alcance. 

2.2.6 Alcance dos rádios: As comunicações, que constituem um fator importante da 

manobra blindada, pois proporcionam a transmissão de ordens, o comando e controle 

dos comandantes em todos os níveis e a consciência situacional, têm alcance 

consideravelmente reduzido em áreas humanizadas tanto da transmissão de dados 

quanto de voz. 
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2.2.6.1 A compartimentação e os obstáculos característicos da área urbana podem, 

portanto, limitar de certa maneira e de forma variável a capacidade de combinar o fogo 

e o movimento. A extensão da manobra blindada será limitada de acordo com esse 

fator 

 

2.3 TERRENO EM TRÊS DIMENSÕES 
 

2.3.1 Pisos dos prédios, subsolo, buracos, esgoto. As viaturas blindadas têm relativa 

desvantagem em meio a edificações inacessíveis que podem abrigar combatentes 

inimigos que equipados com armamento anti-carro (AC). 

 

2.3.2 As polias motoras, tensoras, o motor dos carros e das VBTP, vulneráveis a 

ataques dos pisos dos prédios, podem não ter posições eficazes para combater. Além 

disso, a capacidade das viaturas blindadas para detectar e engajar alvos furtivos a 

curtas distâncias para baixo (subsolo) ou altura (andares dos prédios) é limitada 

(detecção, identificação e destruição de alvos extremamente mais difícil). 

 

2.4 A POPULAÇÃO E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 

2.4.1 Presença da população. O maior risco de atingir a população é acentuado pela 

compartimentação do terreno e as dificuldades de observação (principalmente de 

dentro do blindado) que: 

 

- Torna-se difícil distinguir um civil de um inimigo a partir de um caça, pois a diferença 

entre os dois é, por vezes, inexistente (especialmente quando o adversário tenta 

misturar-se à população por receber apoio da mesma); 

 

- Pode-se causar danos colaterais (danificação de infraestruturas ou da estrutura de 

sustentação de edificações, estilhaços que podem ferir a população, entre outros). 

Além disso, o uso do poder de fogo dos carros de combate pode levar a outros danos 

colaterais como destruição ou avarias de importantes infraestruturas: redes de 

distribuição de água, de energia elétrica, escolas, igrejas, entre outros. As 

consequências para a vida da população e o seu potencial descontentamento pode 

ser manipulado pelo inimigo contra as tropas amigas influenciando o comportamento 

das massas por exemplo. Esse tipo de situação em que o emprego de viaturas 

blindadas é limitado, requer adestramento e preparação tanto de pessoal quanto de 

material.  

 

2.4.1.1 A diferença entre o perfeito conhecimento e uso pelo adversário deste 

complexo ambiente humano (Dimensão Humana) e a falta desse conhecimento por 

tropas amigas torna-o uma arma ou uma importante ferramenta nas mãos do inimigo 

que pode interferir nas operações militares através do correto uso desse instrumento. 

Conquistar o apoio da população é um elemento chave para o sucesso da missão. 
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2.4.2 O impacto psicológico dos blindados. Veículos blindados, especialmente se 

forem grandes e sobre lagartas, causam certa apreensão entre os habitantes 

(tamanho, barulho, mobilidade, poder de fogo, proteção blindada e suposta 

invulnerabilidade). Seu emprego da cidade pode, portanto, facilitar a manobra e 

causar um impacto psicológico sobre o inimigo, mas também estimular a violência e 

tornar-se um alvo altamente compensador, como um símbolo de força. 

 

2.4.3 Mídia. A onipresença da mídia nas áreas humanizadas condiciona a atuação 

das Forças Armadas à opinião pública, que é influenciada pela divulgação instantânea 

e em massa de imagens e vídeos que geralmente irão explorar as ações das tropas 

amigas.  O uso da força de maneira proporcional à ameaça e aos objetivos militares 

a serem conquistados é essencial para manter a credibilidade da instituição e obter o 

apoio da sociedade local, nacional e internacional. O forte simbolismo por trás do 

emprego de tropas blindadas faz crescer de importância o papel da mídia e seu apoio 

ao emprego de tropas blindadas durante as operações militares. 
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CAPÍTULO III 

CONSEQUENCIAS RELATIVAS AO INIMIGO 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

3.1.1 A avaliação e o estudo do inimigo também são imprescindíveis em áreas 

humanizadas assim como em qualquer ambiente. Se os princípios de emprego em 

áreas humanizadas estão relacionados principalmente às peculiaridades do terreno 

(dimensão física) e do ambiente (incluindo a população – dimensão humana), os 

diferentes tipos de ameaças demandam adequações voltadas para garantir a máxima 

eficiência no emprego das unidades blindadas. 

 

3.2 HIERARQUIA DO INIMIGO (SIMÉTRICA OU ASSIMÉTRICA) 

 

3.2.1 Blindados mecanizados: Contra um inimigo convencional e blindados, a área 

urbana não envolve mudanças fundamentais na condução da manobra. Se os modos 

emprego em todos os níveis exigirem ajustes, as ações para implantá-los 

permanecem semelhantes às da manobra fora de áreas humanizadas. Isso inclui o 

fato da alternância do terreno que pode ser mais ou menos compartimentado exigindo 

que as unidades blindadas tenham a capacidade de se adaptar ao terreno e ao 

ambiente em que está sendo empregada para atingir seus objetivos e fazer frente à 

determinada ameaça. 

 

3.2.2 Leve (à pé): Enfrentando um inimigo à pé, que pode, portanto, utilizar a maioria 

dos edifícios para proteger-se e esconder-se, especialmente em andares superiores, 

porões e redes subterrâneas (esgotos, metrô), as unidades blindadas têm de adaptar 

a sua atuação, cujo ritmo será mais lento. No entanto, a eficácia de um inimigo desse 

tipo está sujeita a: 

 

- Posse de armas anti-carro adaptadas (especialmente capazes de disparar em 

espaços confinados); 

 

- A sua rusticidade e resiliência, o que lhe permite lidar com a forte pressão psicológica 

exercida por carros de combate e VBTP, considerando a acentuada quantidade de 

batalhas a curtas distâncias na área urbana; 

 

- Experiência que lhe permite saber como combinar os efeitos das armas dos 

combatentes desembarcados com os das pequenas equipes móveis; 

 

- O seu nível de integração com o ambiente: conhecimento e domínio do terreno, laços 

ou não com a população civil; 
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- A duração da sua preparação. Os prazos (e meios especializados) que as ameaças 

podem consolidar posições, criar obstáculos e múltiplas vias de acesso entre as 

construções, são essenciais em sua capacidade para enfrentar unidades blindadas 

na cidade. 

 

3.2.3 O inimigo convencional mais difícil de combater na cidade será o inimigo 

combinado que é capaz de explorar simultaneamente os benefícios do terreno em três 

dimensões e da permeabilidade da infantaria (discrição, surpresa, infiltração, relativa 

impunidade), enquanto usa unidades blindadas com boa potência de fogo, mobilidade 

e proteção blindada (capaz de suportar um certo nível de dano) e apoio eficaz 

(engenharia, fogos, comunicações e logística). 

 

3.3 INIMIGO ASSIMÉTRICO 

 

3.3.1 Agentes perturbadores da ordem pública (APOP), organizados em rede, 

treinados em técnicas de assalto e capazes de realizar ações terroristas (ações 

rápidas, emboscadas, entre outras) por apoiar-se em uma população favorável, 

oferecem pouca interferência às ações das unidades blindadas. A atuação esperada 

das Forças Armadas nessas situações se aproxima mais das operações tipo polícia, 

para as quais unidades blindadas são menos vocacionadas. Estas são usadas 

principalmente em missões que priorizem a mobilidade, a capacidade de resposta e 

capacidade de aterragem (restrita, mas existente): controle de áreas, vigilância, 

dissuasão e intervenção.   
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CAPÍTULO IV 

PRINCÍPIOS DE EMPREGO 
 

4.1 PONTOS FORTES E VULNERABILIDADES DAS UNIDADES BLINDADAS EM 

ÁREAS HUMANIZADAS 

 

4.1.1 Pontos fortes 

 

4.1.1.1 A blindagem dos carros de combate e das VBTP lhes garante proteção contra 

fogos diretos e indiretos (muitas vezes em áreas humanizadas) e uma certa resiliência 

contra disparos curto alcance, inevitável por causa dos riscos de aglomeração. 

 

4.1.1.2 A mobilidade das unidades blindadas (variável de acordo com a natureza), 

permite-lhes ações rápidas e com ação de choque. Ela é, portanto, uma ferramenta 

privilegiada para mudar a manobra, mesmo quando os canais de comunicação estão 

parcialmente obstruídos. 

 

4.1.1.3 A qualidade dos recursos optrônicos, incluindo a visão termal, dos blindados 

permitem identificar e adquirir alvos rapidamente durante o dia e noite, incluindo 

oponentes furtivos.  

 

4.1.1.4 Sua potência de fogo e a precisão de tiro permite que as unidades blindadas 

compensem a proteção natural que o inimigo mais leve pode se beneficiar (destruição 

de alvos abrigados atrás de paredes em edifícios, criando aberturas para as tropas 

que estão desembarcadas atuarem), limitando ainda a destruição desnecessária e 

não intencional.  

 

4.1.1.5 A digitalização do campo de batalha permite compensar as dificuldades de 

orientação e reduzir os riscos de fratricídio. O ganho de coordenação com todos os 

elementos digitalizados (incluindo os apoios) é um fator que aumenta a fluidez da 

manobra na Dimensão Física, onde o atrito é o fator predominante. A digitalização 

também facilita a descentralização do comando, como geralmente ocorre nas 

unidades blindadas, e isso geralmente ainda é mais acentuado nas áreas urbanas. 

 

4.1.1.6 A estrutura das unidades blindadas, incluindo a presença de pelotão de 

exploradores, as tornam unidades flexíveis e autônomas para garantirem sua própria 

segurança aproximada. 

 

4.1.1.7 A pesada carga simbólica inerente às unidades blindadas chama a atenção de 

todos para o seu uso e lhes confere uma capacidade importante de dissuasão, 

persuasão e percepção da população. 

4.1.1.8 As qualidades intrínsecas, a estrutura e o treinamento das unidades blindadas 

lhes conferem uma capacidade de reversibilidade inigualável e uma inegável 
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resistência ao fogo que parecem insubstituíveis no emaranhado de ações, permitindo-

lhes: 

 

- Mudar instantaneamente a postura; 

 

- Mudar a missão com grande facilidade e sem demora, por exemplo, de uma ação de 

controle ou assistência setorial à população para a destruição de um inimigo (e vice-

versa); 

 

- Manter uma disciplina rígida contra fogos enquanto aceita alterações nas regras de 

engajamento; 

 

- Enfrentar em pouco tempo uma ameaça localizada em outro setor ou proveniente de 

uma direção inesperada. 

 

4.1.2 Vulnerabilidades 

 

4.1.2.1 Atualmente, a blindagem das partes superior, inferior e traseira apresentam 

pontos fracos que podem ser explorados pelo adversário através do subsolo, dos 

entroncamentos e dos pisos mais altos dos edifícios. 

 

4.1.2.2 Às vezes, o tamanho da viatura pode restringir a mobilidade de unidades que 

não têm acesso a certas partes das áreas humanizadas, particularmente as mais 

densas ou que não conseguem manobrar em outros lugares. Uma viatura quebrada, 

danificada ou destruída pode se tornar um obstáculo difícil de ser removido, 

constituindo um obstáculo para as tropas amigas. 

 

4.1.2.3 A atual falta de meios de observação unidirecional de curto alcance torna as 

viaturas blindadas extremamente vulneráveis sem seus grupos de exploradores ou 

fuzileiros blindados desembarcados e também pode representar um risco para a 

população civil, bem como para os combatentes que desembarcaram nas 

proximidades. 

 

4.1.2.4 A potência de fogo dos carros de combate e das VBTP podem causar danos 

significativos às infraestruturas e vítimas civis não intencionais. A falta de armamento 

e munições menos letais, portanto, pode restringir a liberdade de ação dos 

comandantes táticos. 

 

4.1.2.5 O pequeno número de combatentes desembarcados orgânicos das unidades 

blindadas não permite buscas sistemáticas em prédios ou grandes varreduras 

pontuais sem um aumento significativo de combatentes desembarcados. O uso 

combinado com viaturas dos pelotões de exploradores para missões de inteligência 

lateral ou de iluminação requer infantaria e engenharia adicionais para fornecer apoio 
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mútuo aos veículos blindados e, assim, evitar o desgaste prematuro das unidades 

blindadas. 

 

4.1.2.6 As restrições do uso do armamento no local, limita atualmente a observação e 

a aplicação de fogos em janelas, porões ou andares próximos  

As unidades com maior proteção blindada são, portando, mais capazes de 

manobrar com eficiência em áreas urbanas, seus meios tendo a melhor 

capacidade de duração no combate, especialmente quando o inimigo possui 

armamento anti-carro de curto alcance. Além disso, as áreas humanizadas 

exigem uma grande potência de fogo para infringir perdas ao inimigo, a 

despeito da proteção fornecida pelas edificações. 

Nas áreas urbanas, as viaturas com maior proteção blindada e com maior 

poder de fogo são as mais eficazes. 

 

4.2 TIPOS DE OPERAÇÕES BLINDADAS EM ÁREAS HUMANIZADAS 

 

4.2.1 Desde 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial até a atualidade, as 

operações em áreas humanizadas demonstraram grande diversidade, em particular, 

com relação à missão, à sua finalidade política subjacente ou ao tipo de inimigo que 

a Força está enfrentando. O uso de blindados em áreas humanizadas não é, portanto, 

reduzido ao caso muito desvantajoso de uma luta contra uma força assimétrica e 

insurrecional, entrincheirada em uma cidade, que não busca uma vitória tática (que 

seria inviável a ela), mas também pela dificuldade política do uso da força. 

 

4.2.2 O emprego de tropas blindadas em áreas urbanas é pelo menos tão variado 

quanto o emprego em outros tipos de terreno e os princípios de emprego de unidades 

blindadas geralmente são válidos. Alguns podem ser alterados ou complementados, 

mas não há princípios impostos pelo ambiente urbano. Frequentemente, pode ser 

uma questão de aplicar princípios extremos e de nível mais baixo já implementados 

em outros ambientes. 

 

4.2.3 Além disso, o ambiente humanizado tem implicações ainda mais relevantes para 

o emprego dos escalões abaixo do nível unidade. Por vezes, as ações reflexas e 

elementares dos carros de combate ou do pelotão de fuzileiros podem ter 

repercussões nos níveis operacional, estratégico e político. 

 

4.2.4 Uma determinada unidade blindada é geralmente capaz de cumprir as suas 

missões usuais em áreas humanizadas, baseando-se em suas instruções de 

operação e aplicação com discernimento dos princípios listados nos parágrafos 

seguintes. Portanto, este documento não reproduz uma lista de tarefas atribuídas às 

unidades blindadas nesse ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. 
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4.3 PRINCÍPIOS DE EMPREGO 
 

4.3.1 Preparação do emprego 

 

4.3.1.1 Conhecimento do ambiente  

 

4.3.1.1.1 Para manter uma velocidade de manobra compatível com uma utilização 

mais eficaz e eficiente das unidades blindadas, é essencial conhecer com precisão os 

aspectos do terreno (Dimensão Física) e da população (Dimensão Humana) da área 

de operações. O estudo preliminar do terreno (cartas, fotos aéreas, de satélites ou em 

3D, plantas da cidade, incluindo redes subterrâneas exploráveis pelo inimigo) em 

todos os níveis táticos não deve ser negligenciado para superar as restrições 

topográficas e as dificuldades de orientação. 

 

4.3.1.1.2 A disponibilidade de uma carta topográfica (digital) atualizada antes da ação 

é, portanto, essencial para a preservação da fluidez da manobra. A atualização 

durante a ação desta cartografia, de acordo com as modificações no terreno 

(barricadas, colapsos de edifícios, escombros nas calçada, linhas elétricas no solo, 

entre outros) que podem afetar a manobra (novas rotas ou obstáculos ao movimento, 

novos setores e postos de observação e tiro, de veículo ou tropa à pé, entre outros), 

requer os meios para operacionalizar essa atualização. 

 

4.3.1.1.3 A “geografia humana”, com especialização funcional de bairros (áreas 

habitacionais, negócios, comércio), distribuição por grupos étnicos, sociais ou 

políticos, estudo de relações e tensões de poder, localização de centros de poder e 

comunicação é o cerne da compreensão da sociedade urbana considerada. 

 

4.3.1.1.4 Associado ao estudo das culturas locais, esse conhecimento pode fornecer 

subsídios valiosos para a compreensão da população e os obstáculos ou o apoio que 

ela pode trazer para as ações das tropas amigas e das ameaças. A evolução desses 

dados humanos envolve investir recursos e prestar atenção à execução de missões, 

a fim de manter o conhecimento atualizado e evitar a surpresa. 

 

4.3.1.2 Regras de engajamento e comportamento 

 

4.3.1.2.1 A definição precisa dessas regras é mais importante nas áreas humanizadas 

do que em outros lugares, devido à complexidade e versatilidade do ambiente humano 

e à presença da mídia frequentemente atraída por veículos blindados. O uso dos 

armamentos das FT U Bld, principalmente dos carros de combate e das VBTP, 

particularmente eficazes nesse ambiente, que oferece muitos cenários, deve ser 

adaptado à presença de civis, cujas perdas devem ser minimizadas. Os 

procedimentos para abrir fogo em veículos blindados permitem alterar as regras de 

engajamento muito rapidamente, por durações mais ou menos curtas ou pelo tempo 
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de uma ação pontual em um determinado setor, de modo a levar em conta todas as 

restrições sem ficar restrito à inação. Essas regras devem considerar: 

 

- O tipo de viatura blindada a ser usada (por exemplo, deixar os carros de combate 

executando base de fogos e progredir apenas nas VBTP com os fuzileiros blindados 

ou vice-versa); 

 

- Postura blindada (torres travadas, limitando o uso no eixo de progressão ou 

controlada pelo atirador, com movimentos rápidos e em todas as direções); 

 

- A posição das tripulações (cabeça para fora, capacete ou boina, posição do 

armamento /ressuprimento de munições, arma travada ou não, etc); 

 

- Os diferentes tipos de abertura de fogo (aviso, destruição, armas individuais, 

coletivas, armas coaxiais, armamento principal) e a escolha de munição (fumígeno); 

 

- As condições de abertura de fogo com o nível de decisão correspondente. 

 

4.3.1.2.2 A baixa capacidade do armamento "não letal" exige a manutenção da 

rigorosa disciplina de tiro característica das unidades blindadas, a aplicação firme da 

diretriz de identificação e o estabelecimento de procedimentos especiais de 

coordenação. 

 

4.3.1.3 Uso proporcional da força. A manobra blindada deve integrar, desde sua 

concepção, as considerações da população que, mais do que uma restrição ou um 

dado básico de reflexão, torna-se um problema ou uma das soluções do emprego. Em 

alguns casos, a força blindada, usada de maneira proporcional, servirá mais para 

dissuadir ou persuadir do que para destruir. Além disso, a perspectiva de um retorno 

à vida normal dos habitantes deve incentivar todos a fazer uso preciso do poder de 

fogo (letalidade seletiva), para não causar danos desnecessários e dificultar ainda 

mais a tarefa que caberá às mesmas unidades quando passarem às operações de 

reconstrução/estabilização. A divulgação sobre o uso de veículos blindados e a 

cobertura da mídia associada ampliam, quando necessário, a capacidade de 

dissuasão dessas unidades. 

 

 

4.3.2 Manobra 

 

4.3.2.1 Comando descentralizado 

 

4.3.2.1.1 A compartimentação (e as ações associadas à surpresa e segurança) requer 

comando descentralizado, para que os subordinados tenham o nível de iniciativa para 

aproveitar oportunidades e explorar o sucesso local. Essa descentralização enfatiza o 

uso usual das unidades blindadas e requer o desenvolvimento de manobras simples 



156 
 

(que facilitam a coordenação em um ambiente complexo) com regras claras de 

engajamento. As ordens devem ser planejadas e transmitidas de forma a garantir uma 

perfeita compreensão da finalidade da missão recebida. 

 

4.3.2.2 Coordenação interarmas: 

 

- Interarmas: a coordenação necessária em níveis baixos (pelotão e abaixo) exige o 

estabelecimento de procedimentos comuns: sinais de reconhecimento e identificação 

para evitar o fratricídio; 

 

- Combinado carros de combate – fuzileiros blindados: quando unidades de infantaria 

e cavalaria blindada do mesmo nível são empregadas no mesmo compartimento do 

terreno, é essencial que elas atuem em apoio mútuo permanente, cada uma de acordo 

com o alcance de suas armas e de sua mobilidade. O pelotão de exploradores pode 

então ser usado para missões pontuais de curto prazo, incluindo reconhecimento, 

observação e inteligência. O emprego em conjunto da Força-Tarefa Blindada (Leopard 

1 A5 BR ou M60 A3 TTS e M 113) não pode ser separado e deve formar uma fração 

blindada única. A coordenação das ações e o comando das frações devem ser dos 

comandantes de pelotão ou grupo de combate elementares (infantaria e cavalaria 

blindada); 

 

- Atuação no Amplo espectro: a capacidade de combinar ações complementares ao 

mesmo tempo, o que exige o uso de diferentes meios: controle de área ou eixo 

logístico durante a conquista de um bairro e a distribuição de alimentos em outro 

bairro. 

 

4.3.2.3 A combinação de fogo e movimento pode ser dificultada e perder fluidez em 

comparação com o combate em terrenos menos compartimentados. Entretanto, o uso 

do poder de fogo por si só não é suficiente para obter superioridade perante o inimigo 

e envolve a sobrevivência dos carros de combate, portanto, é necessário manter a 

maior mobilidade possível das unidades blindadas e focar em ações choque e 

coordenadas. O uso do poder de fogo em áreas humanizadas pode diferir, em 

particular por: 

 

- A implementação de tiros e/ou procedimentos específicos; 

- A presença da população e/ou infraestruturas críticas que impõem regras restritivas 

de combate, perfeita disciplina contra fogos e controle dos efeitos colaterais da 

munição disponível. 

Quando o inimigo não possui carros de combate, seu uso costuma ser um 

impedimento, o que pode levar ao planejamento e à realização de demonstrações de 

força ou dissimulação. 

 

4.3.3 Dispositivos, escalonamentos e formações 
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4.3.3.1 Carros de Combate na vanguarda: A fração blindada com a maior blindagem 

deve estar na vanguarda em qualquer ação ofensiva. Da mesma forma, a reserva 

também deve, na medida do possível, ser composta pelos elementos entre os que 

possuem a melhor blindagem à disposição do comandante. Quando uma fração inclui 

carros de combate e fuzileiros blindados (desembarcados), a posição dos carros de 

combate em uma ação móvel está quase sempre na vanguarda, a menos que seus 

números sejam muito reduzidos e devam ser preservados a todo custo. No entanto, 

isso será feito certamente às custas de maiores perdas nas frações desembarcadas. 

 

4.3.3.1.1 Quando, excepcionalmente, a estrutura do pelotão é dividida para fornecer 

apoio aproximado às frações de infantaria no seu próprio ritmo (limpeza de ruas), os 

carros de combate não devem ser colocados na frente, ou podem sofrer rapidamente 

pesadas perdas. Por outro lado, sua proteção aproximada terá sido planejada e 

coordenada com antecedência com o comandante dos elementos de infantaria. 

 

4.3.3.2 Reserva 

 

4.3.3.2.1 A existência de uma reserva é vital no terreno compartimentado, de acordo 

com o tempo estimado de intervenção do escalão superior em favor da unidade. Esta 

reserva tática não deve receber outras missões. Deve permitir ao comandante da 

Força-Tarefa Blindada: 

 

· Reforçar ou substituir qualquer fração em primeiro escalão; 

 

· Explorar um sucesso local; 

 

· Fazer face à surpresa, obtida pelo inimigo; 

 

· Compensar possíveis dificuldades de coordenação adicionais relacionadas à 

descentralização do comando; 

 

· Para aumentar a reversibilidade da força, atribuir imediatamente uma unidade à ação 

coercitiva a ser conduzida enquanto o restante dos elementos realiza uma missão de 

segurança ou assistência, caracterizando a atuação no amplo espectro dos conflitos. 

 

4.3.3.2.2 O valor da reserva depende de muitos parâmetros, bem como de sua 

composição. É desejável incluir elementos com maior proteção blindada e potência 

de fogo para otimizar sua eficácia e permitir seu reengajamento em ações sucessivas, 

capitalizando sua resiliência. Além disso, se nem todas as peças de manobra têm 

frações de fuzileiros blindados, é essencial incluir uma parte destes no elemento de 

reserva. 
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4.3.3.2.3 Os elementos da reserva devem poder se beneficiar de eixos livres, 

permitindo uma grande velocidade de intervenção: as rotas devem, portanto, ser 

identificadas e mantidas abertas, se necessário, pelos meios que forem necessários. 

 

4.3.3.3 Logística: ações de ressuprimento que exijam o uso da força podem ser 

necessárias em casos de isolamento de um elemento. Essas ações, em casos de 

urgência, seriam realizadas pelos elementos da reserva, que devem, portanto, ter 

capacidade de transporte adequada (volume, mobilidade e proteção). 

 

4.3.3.4 Dispositivos de cerco: As zonas de ação em terreno compartimentado 

geralmente são reduzidas para preservar a coerência das ações e a capacidade de 

coordenação entre subordinados, apesar de: 

 

- Menor alcance dos rádios; 

 

- Dificuldades de visada direta entre as frações; 

 

- O uso de uma parte maior das tropas para missões de segurança. 

 

4.3.3.4.1 Além disso, como em qualquer terreno compartimentado, o combate no 

numa área humanizada densa exige uma aproximação dos dispositivos de todos os 

níveis para limitar o envolvimento e o fratricídio. Por fim, a necessidade de levar em 

conta as necessidades da população assim que se chega na cidade exige a dedicação 

de meios e recursos para satisfazê-las, que muitas vezes serão obtidos das forças 

combatentes, a menos que meios especializados estejam disponíveis e o seu uso seja 

adaptado à situação de segurança. 

 

4.3.3.5 Segurança - salvaguarda 

A implementação sistemática de dispositivos de azimute ou georreferenciados e 

incluindo a 3ª dimensão, é essencial para deter o movimento ou prosseguir, a fim de 

reduzir as consequências de um possível envolvimento. Os elementos de segurança 

(frontal, lateral, de retaguarda, proteção de PCs, proteção logística, proteção de fluxos 

logísticos) consomem muita gente. Isso reduz a zona de ação de uma determinada 

unidade em áreas humanizadas quando comparada às áreas abertas. 

 

4.3.3.5.1 Os modos de atuação do inimigo em dispositivo defensivo geralmente se 

concentram na perseguição contra a qual ele deve se proteger: 

 

- Pelo estudo do terreno (muitos pontos favoráveis a emboscadas, rotas secundárias, 

segurança, vigilância); 

 

- Pelo estudo exaustivo dos casos de insucesso e possíveis incidentes (em especial 

durante o ensaio), que são sempre oportunidades exploradas pelo adversário para 

tentar conquistar a vantagem tática. 
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4.3.3.6 Acompanhamento de veículos blindados: para garantir a proteção de 

equipamentos e tripulações, os veículos blindados nunca podem ser usados 

isoladamente. A presença do pelotão de exploradores é essencial para a segurança 

aproximada das viaturas blindadas, e a presença de outros dispositivos com 

capacidade de remoção é necessária para poder extrair um elemento danificado para: 

 

- Desobstruir a passagem e permitir a continuação da ação, 

 

- Ajudar a guarnição a ter um local protegido das ações inimigas. 

 

4.3.3.6.1 O pensamento tático pode levar à constituição técnicas, táticas e 

procedimentos de tropas de blindados ou infantaria para o cumprimento de missões 

específicas. 
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CAPÍTULO V 

LOGÍSTICA DAS UNIDADES BLINDADAS EM ÁREAS URBANAS 
 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

5.1.1 A implementação do suporte logístico em áreas humanizadas deve adaptar-se 

a restrições semelhantes às diretamente relacionadas ao uso de unidades blindadas. 

Além disso, o consumo de munição geralmente é muito maior nas ações de combate. 

 

5.2 EVACUAÇÃO DE VIATURAS AVARIADAS 
 

5.2.1 A evacuação de viaturas blindadas de combate sob fogo requer o uso de 

veículos blindados especializados: na maioria das vezes, em caso de emergência, 

será utilizado uma viatura blindada de combate para extrair o veículo imobilizado 

(danificado ou quebrado) antes de sua destruição completa, puxando-o para um 

abrigo. Portanto, é essencial que os veículos blindados atuem pelo menos em pares 

"da mesma ordem de peso". Também devem ser implementados procedimentos 

técnicos para poder extrair uma viatura blindada rapidamente, acoplando-a da 

maneira mais fácil possível, sem colocar excessiva ou permanentemente em risco a 

vida das guarnições. 

 

5.3 REABASTECIMENTO – EVACUAÇÕES 
 

5.3.1 O risco de entrar em áreas urbanas inseguras com tanques ou caminhões de 

munição requer duas soluções para reabastecimento: 

 

- A realocação interna de unidades blindadas que serão reabastecidas fora da zona 

de perigo, o que pode ser uma oportunidade para aliviar a tripulação ou para 

descansar um pouco; 

 

- A instalação de veículos blindados para o transporte de munições (difíceis de obter 

para o combustível). 

As evacuações médicas sofrem o mesmo problema e, portanto, devem: 

 

- Ser sistematicamente realizado sob proteção blindada (reforços em veículos 

especializados); 

 

- Ser escoltado independentemente da situação de segurança. 

 

5.3.2 Finalmente, é necessário levar em consideração as necessidades da população, 

e o retorno (inicialmente em qualquer caso) para a força: 
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- Para protegê-lo; 

 

- Reabastecer (especialmente água potável, comida); 

 

- Fornecer suporte médico de emergência; 

 

- De um modo mais geral, corrigir as eventuais deficiências decorrentes dos combates 

ou anteriores à presença militar, mas que põem em risco a sobrevivência dos 

habitantes. 

 

5.3.3 São inicialmente os meios blindados orgânicos desviados de sua missão 

principal que terão que realizar essas ações de assistência, depois meios 

especializados, se estiverem disponíveis, e quando a situação de segurança permitir. 

 

5.4 DOTAÇÃO INICIAL 
 

5.4.1 O consumo excessivo de munição (Canhão 105 mm, metralhadoras e armas 

individuais em particular), e provavelmente peças sobressalentes para veículos 

blindados, deve incentivar o estabelecimento de reservas 50% maiores que as 

dotações regulares, como antes de ações ofensivas em larga escala nas áreas 

humanizadas. Além disso, a intensidade do combate em áreas humanizadas e as 

probabilidades de perfurar a blindagem (sem destruição das guarnições) envolvem o 

fornecimento de veículos blindados sobressalentes em maior quantidade, de modo a 

não inibir as ações de tropas amigas ou ocorrer atraso. durante os reparos. 

 

5.4.2 Além disso, os procedimentos para ressuprimento devem incluir a probabilidade 

de ressuprimento de emergência, a fim de lidar com: 

 

- O isolamento de qualquer elemento que precise ser reabastecido sob pressão do 

inimigo (munição, água, alimentos, baterias, entre outros); e 

 

- O consumo excessivo ocasional de um elemento sob grande volume de fogo de 

ataques sucessivo. 


