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RESUMO 
 
 

ANÁLISE DO EMPREGO DO PELOTÃO DE CARROS DE COMBATE NO 
INVESTIMENTO À LOCALIDADE 

 
 

AUTOR: Lucca Torres Rodrigues de Sousa 
ORIENTADOR: Vinicius Venturini Silva 

 
 

A presente pesquisa buscou estudar a técnica de progressão do pelotão de carros de 
combate no combate em áreas edificadas, abordando o seu emprego no contexto de 
uma força-tarefa blindada. Nesse contexto, a intenção do trabalho foi explorar as 
peculiaridades do ambiente urbano e como elas influenciam nas técnicas, táticas e 
procedimentos do pelotão de carros de combate em seu emprego tático. Inicialmente, 
o trabalho se aprofundou em relação às áreas edificadas, abordando suas 
características como ambiente operacional e as especificidades das operações 
ofensivas conduzidas nesse ambiente. Em um segundo momento, a pesquisa tratou 
especificamente sobre o pelotão de carros de combate, em que se destacou suas 
características básicas (organização, possibilidades e limitações), seu emprego no 
combinado carros de combate – fuzileiro dentro da força-tarefa blindada valor 
subunidade e também no âmbito das operações ofensivas. Além disso, também foi 
explorado seu principal meio, a viatura blindada de combate – carro de combate 
Leopard 1A5 BR e suas principais características, assim como as técnicas de 
progressão e defesa anticarro do pelotão. Por último, foram feitos dois estudos de 
caso relativos às batalhas de Suez (1973) e Grozny (1994-1995), que permitiram 
complementar o estudo teórico e visualizar de forma mais prática a doutrina estudada. 
Com base nisso, o trabalho pode concluir sobre as características peculiares do 
emprego dos pelotões de carros de combate nas áreas edificadas e sua técnica de 
progressão, particularmente sobre a importância da segurança aproximada prestada 
pelos fuzileiros blindados aos blindados, sugerindo ainda uma forma de articulação 
dos fuzileiros para essa missão. 
 
 
Palavras-chave: Carro de combate. Blindado. Força-tarefa. Área edificada. Fuzileiro. 
Técnica, Tática e Procedimento. Operações Ofensivas. 
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RESUMEN 
 
 

ANÁLISIS DEL EMPLEO DEL PELOTÓN DE TANQUES EN EL ATAQUE A 
LOCALIDADES 

 
 

AUTOR: Lucca Torres Rodrigues de Sousa 
TUTOR: Vinicius Venturini Silva 

 
 

Esta pesquisa buscó estudiar la técnica de combate del pelotón/sección de tanques 
en el combate en zona urbana, exponiendo su empleo encuadrada en un equipo de 
combate blindado. En ese contexto, la intención de este trabajo fue explorar las 
peculiaridades del ambiente urbano y como ellas influyen en las técnicas, tácticas y 
procedimientos de los pelotones/secciones de tanques en su empleo táctico. 
Primeramente, el trabajo se profundizo en relación a las zonas urbanas, explicando 
sus características i especificidades del combate ofensivo en esas zonas. En un 
segundo momento, la búsqueda trató específicamente sobre los pelotones/secciones 
de tanques, en que se destacó sus características básicas (organización, 
posibilidades y limitaciones), su empleo en conjunto con infantería mecanizada en la 
constitución de equipos de combate blindados. Además, fue explorado su principal 
medio de combate, el tanque Leopard 1A5 BR y sus principales características, así 
como las técnicas de combate y desplazamiento, y de defensa antitanque del 
pelotón/sección. Por último, fueron estudiados las batallas de Suez (1973) y Grozny 
(1994-1995), que permitieron complementar el estudio teórico y visualizar la forma 
más practica la doctrina estudiada. Con base en eso, este trabajo concluyo acerca de 
las características peculiares del empleo del pelotón/sección de tanques en la zona 
urbana y su técnica de combate, en particular en relación a la importancia de la 
seguridad aproximada dada por los fusileros mecanizados a los blindados, sugiriendo 
aún una forma de articulación de los fusileros para cumplir esta misión. 
 
 
 
 
Palabras-clave: Tanque. Blindado. Equipo de combate. Ambiente urbano. Infantería. 
Técnica, táctica y procedimiento. Combate ofensivo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O combate urbano não é uma característica inerente somente aos conflitos 

contemporâneos, em particular aqueles pós-1ª Guerra Mundial. Desde as primeiras 

guerras travadas pela humanidade, há episódios de embates centrados em centros 

populacionais, os quais eram, principalmente até o final da Idade Média, 

caracterizados pelos cercos a cidades e fortalezas (MESQUITA, 2008, p. 2). 

Ao longo das eras os então feudos da Idade Média deram origem aos atuais 

centros urbanos, metrópoles e megalópoles, sendo isso uma resultante dos diversos 

processos históricos pelos quais a humanidade passou nesse tempo. Nesse sentido, 

a cidade passou a ser o centro das decisões dos Estados além de concentrar sua 

população e recursos, o que aumentou sua importância estratégica e tornou 

fundamental seu controle durante os conflitos. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento 

das áreas urbanas tornou sua estrutura complexa e multidimensional, trazendo 

diversas implicações no nível tático, o que causou adaptações na forma de combater 

dos exércitos no século XX, processo este ainda em curso atualmente. 

Simultaneamente à evolução dos ambientes operacionais, ocorre a evolução 

dos meios empregados pelas tropas terrestres. Nesse contexto, a 1ª Guerra Mundial 

foi responsável por várias inovações tecnológicas fruto da necessidade de irromper a 

situação estática imposta pela então guerra de trincheiras. É dessa forma, então, que 

surge o carro de combate (CC). No período entreguerras (1918-1939), a doutrina do 

combate blindado é aperfeiçoada, em particular pelos alemães, com o General Heinz 

Guderian, arquiteto da Divisões Panzer, unidades que empregavam combinadamente 

os CC, fuzileiros embarcados e artilharia autopropulsada, tropas essas que foram as 

bases para a Blietzkrieg, a guerra-relâmpago alemã (GEOVANINI, 2011, p. 2). Ao final 

da 2ª Guerra estava consolidado o protagonismo do CC e das tropas blindadas no 

combate convencional. 

O emprego de forças militares estribadas em viaturas blindadas e a 

consolidação das áreas urbanizadas como um ambiente operacional rotineiro das 

operações militares foram dois quadros que caminharam em paralelo. No período 

posterior à 1945, os meios blindados passaram a ser empregados em diversos, 

robustecendo as operações no ambiente urbano contemporâneo. 
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O emprego de carros de combate nesse novo ambiente operacional exige 

mudanças nas técnicas, táticas e procedimentos (TTP) das forças blindadas para 

fazer frente às particularidades e às ameaças que são catalisadas por esse ambiente. 

Nesse contexto, este trabalho irá verificar a aplicabilidade da doutrina das 

forças blindadas no combate convencional nas operações em áreas edificadas, 

peculiaridades deste ambiente operacional para o emprego de viaturas blindadas e 

possíveis lacunas a serem preenchidas. Para isso, no capítulo 2 será estabelecido o 

referencial teórico do trabalho, delimitando o tema do trabalho e estipulando o 

problema, hipóteses, justificativa e objetivos deste. No capítulo 3 será esclarecida a 

metodologia utilizada, estabelecendo os métodos, tipos e instrumentos de pesquisa 

utilizadas e seu faseamento. 

No capítulo 4, será feita a revisão da literatura selecionada. Em um primeiro 

momento será abordada as características das áreas edificadas como ambiente 

operacional e das operações em áreas edificadas no quadro das operações ofensivas. 

No subcapítulo 4.2 o trabalho estudará os pelotões de carros de combate e seu 

enquadramento nas forças-tarefas blindadas, suas características, possibilidades e 

limitações nesse contexto, as características do seu meio principal, a Viatura 

Blindadas de Combate – Carros de Combate Leopard 1A5 BR (VBC CC Leopard 1A5 

BR) e a maneabilidade do combinado CC – fuzileiro (Cbn CC – Fuz Bld). Findando a 

revisão da literatura será realizado dois estudos de caso referentes às Batalhas de 

Suez (1973) e Grozny (1994-1995) de forma a ampliar o escopo do trabalho com 

exemplos práticos de aplicação da doutrina. 

No capítulo 5, o trabalho irá consolidar as informações obtidas através da 

revisão da literatura e apresentar os resultados, apresentando a solução da 

problemática apresentada e as considerações finais no capítulo 6. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A presente pesquisa trata do assunto técnicas, táticas e procedimentos do 

pelotão de carros de combate, campo de pesquisa inserido na área de Doutrina e 

Operações Militares, conforme definido nas Diretrizes Gerais para a Governança da 

Pesquisa Acadêmica e da Doutrina na AMAN (AMAN, 2017). 

 

2.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O escopo da pesquisa consistirá em analisar o emprego do pelotão de carros 

de combate (Pel CC) orgânico do regimento de carros de combate (RCC) enquadrado 

em uma força-tarefa subunidade blindada (FT SU Bld) em operações de investimento 

com foco nas técnicas, táticas e procedimentos para progressão em áreas edificadas. 

Dessa forma, este trabalho não considerará a ação da fração em outras fases 

do ataque à localidade assim como seu emprego no contexto de outras operações em 

áreas edificadas. 

Além disso, este trabalho também não abrangerá os Pel CC orgânicos de 

regimento de cavalaria blindado, visto que empregam meios distintos dos RCC e em 

números menos expressivos que estes. 

 

2.2 PROBLEMA 

 

Inicialmente, é importante constatar que as peculiaridades de um ambiente 

operacional com características especiais impõem a necessidade de se adaptar parte 

das técnicas, táticas e procedimentos de uma tropa, seja ela de qualquer natureza. 

Seguindo essa linha de raciocínio, as técnicas de progressão do Pel CC quando este 

é empregado em áreas edificadas terão que ser modificadas para atender 

condicionantes impostas por este ambiente. 

Esse fator é ainda mais agravado ao se considerar que nas operações 

realizadas por diversas forças armadas ao redor do mundo, percebe-se que a atuação 

em áreas edificadas é hoje uma tendência crescente e provavelmente irreversível. As 

cidades tornaram-se os centros de gravidade dos conflitos modernos, e por isso tem 

ocupado posição de destaque no desenvolvimento doutrinário, posto que as 

peculiaridades do ambiente urbano anulam, de forma significativa, as possibilidades 
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e vantagens das tropas convencionais, forçando-as a atuar de forma mais flexível e 

menos convencional. 

Desta forma, com a finalidade de cooperar com o desenvolvimento da doutrina 

militar terrestre, cabe problematizar: as técnicas, táticas e procedimentos do pelotão 

são compatíveis com o emprego em ambiente urbano? 

Por fim: quais técnicas, táticas e procedimentos do pelotão de carros de 

combate enquadrado em uma força-tarefa subunidade blindada numa operação de 

investimento são capazes de aumentar sua eficiência operacional na progressão e 

proporcionar maior segurança para a fração? 

 

2.3 HIPÓTESE 

 

Com a finalidade de nortear a solução da problemática proposta, algumas 

hipóteses podem ser apontadas: 

H0 – as atuais técnicas, táticas e procedimentos previstas nas fontes 

doutrinárias do Exército Brasileiro (EB) oferecem eficiência operacional na progressão 

e segurança compatíveis com o emprego do pelotão de carros de combate 

enquadrado em uma força-tarefa subunidade blindada numa operação de 

investimento. 

H1 – as atuais técnicas, táticas e procedimentos previstas nas fontes 

doutrinárias do Exército Brasileiro não oferecem eficiência operacional na progressão 

e segurança compatíveis com o emprego do pelotão de carros de combate 

enquadrado em uma força-tarefa subunidade blindada numa operação de 

investimento, necessitando de maior detalhamento e revisão. 

 

2.4 JUSTIFICATIVA 

 

Como já colocado, o combate em áreas edificadas é uma faceta predominante 

dos conflitos da Era do Conhecimento, sejam eles em situação de guerra ou não-

guerra. O emprego de forças blindadas nesse ambiente operacional traz consigo 

diversas vantagens oriundas das características de seus meios. Entretanto, o 

ambiente peculiar é capaz de impor sérias restrições ao uso de blindados, além de 

favorecer o emprego de armas anticarro (AC), altamente letais contra essa tropa. 
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Operacionalmente, este trabalho se justifica por permitir determinar as 

situações mais adequadas ao emprego do pelotão de carros de combate no ambiente 

urbano, a partir de suas técnicas, táticas e procedimentos e da doutrina relativa a 

operações em áreas edificadas em vigor. Além disso, possibilita verificar como as 

características físicas desse ambiente operacional, dentre elas os espaços 

seccionados e a multidimensionalidade, impõem condicionantes para a progressão 

dos carros de combate. 

Do ponto de vista doutrinário e acadêmico, a pesquisa também se mostra 

relevante por contribuir com a geração de conhecimento acerca de operações em 

áreas edificadas, tema com crescente produção doutrinária, que tem por base o 

manual de campanha EB70-MC-10.303 Operação em Áreas Edificadas, publicado em 

2018. 

Além disso, aborda também o tema de operações com forças blindadas, cuja 

doutrina, em que pese os manuais recentes pós anos-2000, ainda não foram 

atualizados formalmente após o recebimento de novos meios e materiais frutos do 

Projeto Leopard. Dessa maneira, as publicações-base sobre o assunto são o C 17-20 

Forças-Tarefas Blindadas e o caderno de instrução CI 17-30/1 Operações 

Combinadas com Carros de Combate – Fuzileiros Blindado, ambos confeccionados 

em 2002, isto é, anteriormente à aquisição das VBC CC Leopard 1A5 BR. 

Tudo isso para concluir sobre técnicas, táticas e procedimentos peculiares das 

técnicas de progressão do Pel CC no ambiente urbano para aumentar a eficiência 

operacional e proporcionar maior segurança para o pelotão de carros de combate 

nessa situação de emprego. 

 

2.5 OBJETIVOS 

 

Os objetivos da investigação a ser realizada podem ser assim descritos: 

 

2.5.1 Objetivo geral 

 

Levando-se em consideração o contexto proposto, o objetivo geral desta 

pesquisa é verificar quais técnicas, táticas e procedimentos do pelotão de carros de 

combate enquadrado em uma força-tarefa subunidade blindada são capazes de 
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aumentar sua eficiência operacional e proporcionar maior segurança em um 

investimento à localidade. 

 

2.5.2 Objetivos específicos 

 

Serão observados os seguintes objetivos específicos: 

a) Caracterizar as áreas edificadas como ambiente operacional e as operações 

em áreas edificadas, com foco nas particularidades capazes de influenciar 

diretamente a progressão da tropa blindada em um investimento à localidade; 

b) Caracterizar o pelotão de carros de combate orgânico dos RCC do Exército 

Brasileiro, quanto a sua organização, meios, características possibilidades e 

limitações e técnicas de progressão quando enquadrados em uma FT SU Bld; e 

c) Visualizar o emprego da doutrina relativa ao pelotão de carros de combate e 

às operações em áreas edificadas de forma prática em batalhas passadas. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Para chegar à solução do problema proposto, este trabalho utilizou o método 

hipotético-dedutivo, em que o autor, norteado pelo problema e pelas hipóteses 

propostas, analisou criticamente a bibliografia utilizada de forma a constatar se a 

doutrina do Exército Brasileiro é coerente no que se refere ao emprego do pelotão de 

carros de combate nas operações em áreas edificadas, se necessita de atualizações 

ou há claros a serem preenchidos. 

A pesquisa realizada foi do tipo exploratória, buscando aprofundar-se no tema 

das operações em áreas edificadas e do emprego do pelotão de carros de combate. 

A abordagem foi do tipo qualitativa, analisando-se a influência dos aspectos típicos do 

ambiente operacional para a progressão dos carros de combate. 

No tocante à coleta de dados, o trabalho foi essencialmente documental, 

extraindo e analisando os dados constantes dos manuais de campanha e cadernos 

de instrução em vigor do Exército Brasileiro. Na primeira fase do trabalho, dissertou-

se sobre as características das áreas edificadas e das operações militares conduzidas 

neste ambiente operacional, de forma a elencar peculiaridades que influenciem 

diretamente no emprego de tropas blindadas. A principal fonte sobre esse tema foi o 

manual EB70-MC-10.303 Operação em Área Edificada, publicado no ano de 2018. 

Ainda como parte da pesquisa, essa bibliografia foi complementada por dados de 

manuais de campanha norte-americanos, particularmente o ATP 3-06 Urban 

Operations e o FM 3-90.1 Tank and Mechanized Infantry Company Team. 

Em uma segunda fase, a pesquisa expôs o emprego tático do pelotão de carros 

de combate compondo as forças-tarefas blindadas, as características dos seus meios, 

bem como de suas técnicas de maneabilidade no combate convencional, já 

comparando essa doutrina com elementos constatados na fase anterior para 

visualizar o emprego do pelotão em operações em áreas edificadas. As principais 

fontes sobre esse tema foram o CI 17-36/1 Operações Combinadas com Carro de 

Combate – Fuzileiro Blindado e o CI 17-30 O Pelotão de Carros de Combate. 

Além disso, esta fase do trabalho também considerou as técnicas de defesa 

anticarro do Pel CC, abordando também as armas anticarro, seus tipos, 

características e funcionamento com a finalidade de verificar se as técnicas aplicadas 

no combate convencional pela tropa blindada podem ser replicadas nas operações 

em áreas edificadas. Nessa temática foram consultados particularmente os cadernos 



16 
 

de instrução CI – Armas Anticarro e no CI 17-1/3 Maneabilidade das Viaturas 

Blindadas. 

Por último, na última fase do trabalho também foram feitos dois estudos de caso 

referente às Batalhas de Suez (1973) e Batalha de Grozny (1994-1995) com o objetivo 

de verificar a doutrina analisada em situações práticas. Como fontes para esses 

eventos foram utilizados trabalhos acadêmicos e livros, dentre eles The Yom Kippur 

War de Abraham Rabinovich. 

Além da parte doutrinária, produções acadêmicas sobre os temas tratados 

também foram utilizadas para embasar o estudo. A doutrina estrangeira consultada, 

particularmente norte-americana, foi utilizada para complementar o ponto de vista da 

doutrina brasileira quando foi o caso. 

Além das fontes já citadas, outras que vieram a ser utilizadas foram obtidas via 

bibliotecas eletrônicas, tais como a Biblioteca Digital do Exército (BDEx) e o sítio do 

Army Publishing Directorate, do Exército Americano, assim como do periódico 

eletrônico Ação de Choque, publicado pelo Centro de Instrução de Blindados do EB. 

Também foram utilizadas fontes obtidas através de acervos pessoais de militares do 

EB consultados. Para sistematizar os dados, o principal instrumento de pesquisa 

utilizado foi o fichamento do conteúdo, haja vista a pesquisa ser eminentemente 

documental. Dessa forma os dados considerados relevantes acerca de cada uma das 

fontes bibliográficas consultadas foram registrados em fichas de leitura. 

Através dos resultados obtidos, o trabalho concluiu sobre as técnicas de 

progressão do pelotão de carros de combate no combate em localidade, a fim de 

determinar quais técnicas, táticas e procedimentos do pelotão de carros de combate 

enquadrado em uma força-tarefa subunidade blindada são capazes de aumentar sua 

eficiência operacional e proporcionar maior segurança em uma ação de investimento. 

Por fim, foram confrontados os dados obtidos com as hipóteses propostas, 

propondo uma solução, a fim de determinar se a doutrina acerca do assunto é 

suficiente. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 ÁREAS EDIFICADAS 

 

Antes de abordar a temática do ambiente operacional em si, é necessário um 

esclarecimento em relação a terminologia utilizada referente a esse ambiente. 

Atualmente, há algumas expressões as quais são comumente empregadas como 

sinônimas e não necessariamente o são, como por exemplo, “áreas edificadas” e 

“ambiente urbano”. O EB20-MF-03.109 Glossário de Termos e Expressões para Uso 

no Exército (BRASIL, 2018a, p. 27 a 39) estabelece as seguintes definições para os 

termos citados: 

 

AMBIENTE URBANO – Conjunto das condicionantes físicas, sociais e 
humanas em um espaço ocupado por uma cidade, caracterizado pela 
edificação contínua e pela existência de infraestrutura urbana, que 
compreende o conjunto de serviços públicos que possibilita a vida da 
população. 
[...] 
ÁREA EDIFICADA – Áreas geográficas em que estão inseridos elementos 
distintos que se inter-relacionam de forma intensa, tais como: população, 
infraestruturas, terreno, meios de comunicação de massa. 

 

Além desses termos, pode se citar outros como “áreas humanizadas”, também 

utilizado nesse contexto. Independente da definição a rigor do termo, cabe ressaltar 

que as últimas publicações do EB indicam a adoção do termo “áreas edificadas” como 

terminologia oficial para o tema, o que pode ser constatado de forma clara pela 

publicação do EB70-MC-10.233 Operações (BRASIL, 2017b, p. 4-1), que estabelece 

as operações em áreas edificadas, e mais recentemente do próprio EB70-MC-10.303 

Operação em Áreas Edificadas (BRASIL, 2018b), que trata especificamente do tema. 

Para fins conceituais e sem prejuízo da terminologia em vigor, os termos que 

serão cunhados neste trabalho tais quais “áreas edificadas”, “urbano”, “cidades”, entre 

outros serão utilizados como sinônimos e se referem de forma genérica ao ambiente 

operacional das áreas edificadas. 

 

4.1.1  Caracterização do Ambiente Operacional 

 

Na dimensão física das áreas edificadas observa-se as características 

peculiares das áreas edificadas, notadamente marcada pela intervenção humana e a 
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infraestrutura oferecida pelas cidades. O ATP 3-06 Urban Operations (USA, 2017, p. 

1-4) destaca um primeiro ponto importante ao afirmar que não há como descrever um 

modelo de cidade-padrão já que as edificações e ruas existentes podem ter diversos 

formatos e padrões, que se transformam ao longo do tempo. Além disso, o tamanho 

da cidade altera diretamente a complexidade do ambiente. Mesmo com essa 

diversidade, cabe observar algumas características que podem ser observadas nesse 

ambiente de forma geral. 

As áreas edificadas podem ser definidas basicamente pelo conjunto formado 

pelas estruturas de alvenaria, concreto armado e aço. O EB70-MC-10.303 Operação 

em Áreas Edificadas (BRASIL, 2018b) e o ATP 3-06 Urban Operations (USA, 2017) 

fazem uma série de observações a respeito da influência das estruturas físicas das 

cidades no combate. 

Durante as operações em áreas edificadas as estruturas transformam-se 

facilmente em posições defensivas fortificadas (BRASIL, 2018b, p. 2-1). Quando 

reduzidos a escombros, estas mantem seu valor defensivo (podem ser utilizadas para 

emboscadas) e restringem ainda mais o movimento de tropas blindadas (BRASIL, 

2018b, p. 2-5). 

Outra característica marcante das áreas edificadas é a tridimensionalidade, que 

advém da existência de áreas subterrâneas (estações de metrô, redes de esgoto, 

garagens em subsolos) e diversos pavimentos em prédios, assim como outras 

estruturas verticais. Esse aspecto afeta de forma única e significativamente o 

combate. Em relação as vias de acesso (VA), enquanto as áreas de superfície 

constituem as vias primárias, essas áreas subterrâneas e os pavimentos e andares 

dos prédios proporcionam vias secundárias para o movimento de tropas leves (USA, 

2017, p. 1-6) Além disso, as posições elevadas oferecidas pelas edificações podem 

ser utilizadas para observação e vigilância, assim como posicionamento de 

metralhadoras, armas anticarro e caçadores (BRASIL, p. 2-5). 

As edificações e demais estruturas canalizam naturalmente o movimento para 

as ruas e avenidas existentes (USA, 2017, p. 1-6). Essa característica, catalisa o efeito 

de obstáculos posicionados nas vias, que podem obrigar a drásticas mudanças na 

direção de progressão das tropas (BRASIL, 2018b, p. 2-5). Ademais, as estruturas 

também proporcionam cobertas e abrigos para quem as ocupa e limitam os campos 

de tiro e observação, tornando o combate caracterizado pelas ações aproximadas 

(BRASIL, 2018b, p. 2-1; USA, 2017, p. 1-6). 
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Essas características expostas permitem inferir que o terreno urbano, de 

maneira geral, possui características que favorecem a ação do defensor. Na defesa 

de uma localidade, os fuzileiros inimigos empregando largamente armas anticarro e 

outros armamentos coletivos ocupam as estruturas existentes, que constituem 

posições fortificadas, e são capazes de emboscar forças blindadas as quais progridem 

pelas ruas e avenidas. 

No lado do atacante, a presença de grande quantidade de obstáculos e 

escombros, assim como a predominância do combate aproximado torna as operações 

em áreas edificadas mais indicadas para tropas de infantaria (BRASIL, 2018b, p. 3-

1). Apesar disso, os fuzileiros devem sempre que possível contar com o apoio de 

viaturas blindadas para prover proteção blindada, apoio de fogo e reforço, sendo 

imperativo que essas viaturas contem sempre com segurança aproximada por parte 

desses fuzileiros (BRASIL, 2018b, p. 2-4). 

O EB70-MC-10.303 Operação em Áreas Edificadas (BRASIL, 2018b) e o ATP 

3-06 Urban Operations (USA, 2017) também abordam a importância estratégica dos 

centros urbanos nas operações. 

Os centros urbanos em geral são considerados acidentes capitais e dispõe de 

estruturas importantes em termos de transporte (portos e aeroportos), recursos (zonas 

industriais) e energéticos (usinas nucleares e refinarias de petróleo) (BRASIL, 2018b, 

p. 2-1). O controle dessas infraestruturas críticas por vezes é fundamental para a 

logística de ambas as forças oponentes e por isso comumente balizam os objetivos 

das operações (BRASIL, 2018b, p. 2-1). Em razão disso, é comum que as tropas 

blindadas, devido ao seu alto poder de combate, sejam encarregadas de conquistar 

tais objetivos. 

Além de infraestruturas estratégicas, nas cidades também se fazem presentes 

diversos patrimônios histórico-culturais, assim como hospitais, igrejas e outras 

estruturas que não podem ser atacadas segundo o Direito de Haia, o que limita as 

ações em seu entorno e restringem o emprego dos armamentos dos CC. 

O quadro 1 organiza as características acima de acordo com o EB70-MC-

10.307 Planejamento e Emprego da Inteligência Militar (BRASIL, 2016, p. 7-29), que 

considera os seguintes aspectos para análise do terreno: observação e campos de 

tiro, cobertas e abrigos, acidentes capitais e outros aspectos complementares. 
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Observação e Campos de 
Tiro 

Áreas subterrâneas assim como andares dos prédios podem ser 
utilizadas para observação e vigilância, assim como posicionamento 
de sistemas de armas (metralhadoras e anticarro) (BRASIL, p. 2-5). 
As estruturas limitam os campos de tiro e observação (BRASIL, 
2018b, p. 2-1; USA, 2017, p. 1-6). 

Cobertas e Abrigos 

As estruturas de alvenaria, concreto armado e aço podem ser 
utilizadas como posições defensivas (fortificadas) (BRASIL, 2018b, 
p. 2-1). 
As estruturas proporcionam cobertas e abrigos para quem as ocupa 
(BRASIL, 2018b, p. 2-1; USA, 2017, p. 1-6). 

Obstáculos 

As edificações e demais estruturas restringem, canalizam ou 
impedem o movimento (USA, 2017, p. 1-6). Essa característica, 
catalisa o efeito de obstáculos posicionados nas vias (BRASIL, 
2018b, p. 2-5). 
As estruturas quando reduzidas a escombros, mantem seu valor 
defensivo e restringem ainda mais o movimento de tropas 
motorizadas, mecanizadas e blindadas (BRASIL, 2018b, p. 2-5). 

Acidentes Capitais 

Com relação a infraestrutura, os centros urbanos em geral são 
considerados acidentes capitais e muitas vezes dispõe de estruturas 
importantes em termos de transporte, recursos e energia (BRASIL, 
2018b, p. 2-1). 

Outros Aspectos 
Complementares 

As áreas de superfície constituem vias primárias, entretanto áreas 
subterrâneas e pavimentos/andares dos prédios proporcionam vias 
secundárias para movimento de tropas leves (USA, 2017, p. 1-6). 

QUADRO 1 – Análise do Terreno da Áreas Edificadas 
Fonte: O AUTOR, 2020. 

 

Um ponto complementar em relação ao estudo do terreno urbano refere-se as 

consequências para o poder aéreo. As edificações de alturas variadas e a presença 

de torres, antenas e linhas de transmissão são obstáculos à utilização do espaço 

aéreo e consequentemente do apoio de fogo das aeronaves (BRASIL, 2018b, p. 2-5). 

Isso favorece os CC já que a ameaça aérea é um inimigo mortal da tropa blindada. 

Tal fato é corroborado na prática pela Guerra do Golfo (1990-1991), na qual as 

aeronaves de caça e helicópteros de ataques da coalização foram responsáveis pela 

destruição de mais de 2000 carros de combate do Exército Iraquiano (FROSTIC, 

1994). 

O ATP 3-06 Urban Operations (USA, 2017, p. 1-9 a 1-13) em sua análise das 

áreas edificadas, subdivide-as em porções menores de acordo com a característica 

central daquela área. Dessa forma, há seis zonas principais que podem ser 

encontradas no interior de um centro urbano1: zona central, zonas de edifícios 

periféricos, zonas militares, zonas comerciais, zonas industriais e zonas residenciais. 

 
1 Traduções livre do autor 
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A zona central é o centro comercial e financeiro da cidade e contém importantes 

estruturas culturais e governamentais. Essa zona é caracterizada pela existência de 

edificações antigas que podem estar mescladas a grandes arranha-céus (USA, 2017, 

p. 1-10). As operações nessa área são desfavoráveis ao emprego de tropas 

mecanizadas e blindadas devido à grande concentração de edifícios e ausência de 

espaços abertos (USA, 2017, p. 1-11). O emprego de forças blindadas em áreas como 

essa exige maiores medidas de segurança para garantir a segurança das viaturas. 

Por sua vez, as zonas de edifícios periféricos mesclam a paisagem entre 

edifícios altos (residenciais ou comerciais) e grandes áreas abertas, como 

estacionamentos, parques, estruturas menores e estradas (USA, 2017, p. 1-11). Já as 

zonas comerciais são aquelas conformadas por lojas e restaurantes, e são 

caracterizadas por edificações não maiores que três andares (USA, 2017, p. 1-11). 

As zonas militares por sua vez consistem em instalações utilizadas pelas forças 

armadas daquele Estado. O propósito militar dessas instalações a tornam variáveis 

importantes no planejamento das operações militares a serem conduzidas (USA, 

2017, p. 1-11). As forças blindadas podem eventualmente ser empregadas em zonas 

militares caso estas constituam posições defensivas bem organizadas (fortificações), 

dessa maneira exigindo tropas com potência de fogo para neutralizar o inimigo que ali 

esteja alojado. 

As zonas residenciais são áreas onde predominam casas e prédios que são 

moradias da população. As zonas residenciais podem ter as mais variadas formas e 

estar localizadas em regiões distintas em um centro urbano (USA, 2017, p. 1-12). A 

concentração de civis nesses locais, particularmente não-combatentes, aumenta mais 

a relevância das considerações civis nas operações conduzidas nessas áreas, 

podendo restringir o emprego de viaturas blindadas nessas áreas com o propósito de 

evitar baixas de não-combatentes. 

Por último, as zonas industriais em geral estão localizadas nas regiões 

periféricas dos centros urbanos e podem ser descritas pelas fábricas e armazéns de 

grande comprimento e perfil baixo intercaladas por grandes pátios e estacionamentos. 

Normalmente, essas zonas propiciam acesso facilitado às redes de transporte como 

portos, ferrovias e estradas, visto que são utilizados para escoamento de produtos e 

chegada de matérias-primas Além disso, as vias e espaços dessas áreas são 

construídos para permitir a movimentação de veículos pesados (USA, 2017, p. 1-11).  
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Esses aspectos favorecem o emprego de CC nessas zonas, pois as vias 

permitem a movimentação dos blindados, enquanto as áreas abertas e estruturas 

baixas proporcionam melhores campos de tiro e observação, favorecendo o uso dos 

optrônicos dos CC e o tiro a distâncias maiores. Ademais, as zonas industriais 

constituem locais adequados para instalação de bases logísticas, tornando-as 

objetivos relevantes de serem conquistados pela força atacante. 

Referente ainda às áreas industriais, o ATP 3-06 Urban Operations (USA, 2017, 

p. 1-12) aborda a possibilidade de contaminação com materiais industriais tóxicos. 

Nessas regiões podem ser encontradas diversos tipos de substâncias, que podem ser 

asfixiantes, incendiárias, envenenadoras ou agentes nervosos e podem ser liberadas 

acidentalmente no transcurso de operações militares ou de maneira deliberada pelo 

inimigo. Esse aspecto não é contemplado na doutrina brasileira consultada e afeta 

diretamente o emprego de tropas nessas áreas. 

Cabe ressaltar que os Pel CC são aptos a atuarem em áreas contaminadas por 

resíduos tóxicos visto que as VBC CC Leopard 1A5 BR contam com sistema de 

proteção contra agentes químicos, que protege a guarnição contra possíveis 

contaminações. Por outro lado, os fuzileiros que atuam juntos aos CC não possuem 

proteção orgânica, exigindo planejamento e preparação específicos para que 

consigam acompanhar os CC. 

Além da dimensão física, o combate em áreas edificadas exige também o 

estudo aprofundado da dimensão humana, a qual compreende as estruturas sociais 

que no contexto das operações em áreas edificadas, influenciam direta e/ou 

indiretamente no transcurso das operações. O EB70-MC-10.303 Operação em Áreas 

Edificadas (BRASIL, 2018b) e o ATP 3-06 Urban Operations (USA, 2017) também 

fazem considerações a respeito dessa temática. 

A densidade populacional é o que torna o meio urbano um ambiente 

operacional único (USA, 2017, p. 1-3). Uma implicação primária disto está contida no 

manual norte-americano FM 3-90.1 Tank and Mechanized Infantry Company Team 

(USA, 2002, p. 7-4) que cita que a concentração de população nos centros urbanos 

aumenta os riscos de baixas de não-combatentes, especialmente em conflitos de alta 

intensidade. Dessa forma, há a necessidade de regras de engajamento bem 

elaboradas, difundidas e fielmente cumpridas. As forças blindadas são 

particularmente envolvidas nesse esforço visto que empregam armamentos coletivos 

com elevado poder de destruição e capazes de causar elevados danos colaterais. 
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Além disso, a concentração de civis facilita o surgimento de grupos favoráveis, 

neutros ou contrários às forças amigas e capazes de influenciar diretamente nas 

ações da força militar (USA, 2017, p. 1-3). É possível afirmar que um grupo social 

contrário a ação da Força Terrestre pode dificultar as ações desta mobilizando 

multidões e realizando protestos, assim como apoiar diretamente forças inimigas 

através de ações indiretas, apoios logísticos e podendo ainda pegar em armas 

constituindo forças irregulares (milícias). Por isso, nesse contexto de operações as 

forças blindadas devem estar aptas a tomar medidas para se proteger e combater 

possíveis ações de sabotagem e emboscadas de forças irregulares. 

É possível afirmar então que nas operações em áreas edificadas a dimensão 

humana adquire a mesma relevância que a dimensão física (BRASIL, 2018b, p. 2-11), 

motivo pelo qual as considerações civis adquirem especial protagonismo no 

planejamento e condução das operações. 

 

4.1.2  Operações em Áreas Edificadas 

 

O manual de campanha EB70-MC-10.223 Operações (BRASIL, 2017b) 

estabelece a doutrina básica do Exército Brasileiro com relação as operações, 

conceituando-as e classificando-as. Esta publicação estabelece um primeiro rol de 

operações básicas, que são as operações ofensivas, defensivas e de cooperação e 

coordenação com agências. 

As operações básicas são secundadas por operações complementares, onde 

estão enquadrada as operações em áreas edificadas, as quais são definidas como 

aquelas com (BRASIL, 2017b, p. 4-12): “o propósito de obter e manter o controle, total 

ou parcial, de uma área edificada ou negá-la ao inimigo”. Como as operações em 

áreas edificadas tratam das ações militares conduzidas em um ambiente operacional 

específico, elas podem estar inseridas no contexto de qualquer operação básica. 

Especificamente o investimento à localidade é abrangido pelas operações ofensivas. 

O manual EB70-MC-10.202 Operações Ofensivas e Defensivas (BRASIL, 

2017a) é a publicação que explora de forma aprofundada as operações ofensivas. 

Este pontua os tipos de operações ofensivas que podem ser conduzidas: marcha para 

o combate; reconhecimento em força; ataque; aproveitamento do êxito; e perseguição. 

No que se refere às operações em áreas edificadas, esse manual é complementado 
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pelo EB70-MC-10.303 Operação em Áreas Edificadas (BRASIL, 2018b), o qual 

aborda as peculiaridades das operações ofensivas neste ambiente operacional. 

Os cinco tipos de operações ofensivas podem ocorrer concomitantemente às 

operações em áreas edificadas, quer sejam estas estando dentro daquelas ou vice-

versa. É no ataque propriamente dito no qual ocorre o investimento à localidade 

especificamente. 

O ataque é definido como a ação ofensiva contra o inimigo que tem a finalidade 

de destruí-lo ou neutralizá-lo (BRASIL, 2017a, p. 3-7). Ele se subdivide em dois tipos: 

coordenado ou de oportunidade, os quais se diferenciam pelo tempo de planejamento, 

em que o último abdica deste em prol de impulsão no ataque. Normalmente, nas 

operações em áreas edificadas predomina o ataque coordenado, em razão da 

complexidade do ambiente em questão e em geral justificado pela importância tática 

ou estratégica da localidade e pelo vulto do inimigo no local (BRASIL, 2018b, p. 3-8). 

O ataque a uma área edificada pode ser dividido em três etapas: isolamento da 

localidade; conquista de uma área de apoio em sua periferia; e progressão no interior 

da localidade (BRASIL, 2018b, p. 3-5). O isolamento da localidade consiste na 

conquista de regiões e edificações que dominem as vias de acesso ao seu interior 

com o objetivo de impedir que o inimigo receba reforços ou suprimentos. A conquista 

de uma área de apoio, por sua vez, objetiva a captura de edificações ou acidentes 

capitais no perímetro mais externo da localidade para permitir o deslocamento de 

armas de apoio e reserva (BRASIL, 2018b, p. 3-5). 

A progressão no interior da localidade é a fase do investimento em si. Existem 

três métodos para execução do investimento (BRASIL, 2018b, p. 3-6 a 3-8): o método 

seletivo, sistemático e o misto (ver figura 1). O método seletivo consiste em uma rápida 

penetração para conquistar as regiões-chave da posição defensiva inimiga para, em 

seguida, executar a limpeza dos pontos fortes. Já o método sistemático representa o 

modelo casa-por-casa, quando todas as estruturas da localidade são vasculhadas. O 

emprego simultâneo de ambos configura o modelo misto (BRASIL, 2018b, p. 3-7). 

Além dos métodos de progressão utilizado, um investimento, por se tratar de 

um ataque, também compreende uma ou diversas dentre as seguintes formas de 

manobra: o desbordamento, o envolvimento, a penetração, a infiltração e o ataque 

frontal (BRASIL, 2017a, p. 3-18). 
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FIGURA 1 – Métodos de progressão 
Fonte: BRASIL, 2018b. 

 

Os desbordamentos e penetrações são as mais adequadas para as forças 

blindadas, podendo ainda combinar as duas formas. O CC e fuzileiros blindados 

podem explorar sua mobilidade superior para buscar os flancos ou outros pontos mais 

vulneráveis da defesa inimiga e, a partir disso, abrir brechas na linha defensiva do 

inimigo para conquistar de forma rápida objetivos situados no interior da localidade. 

 

FIGURA 2 – Desbordamento e Penetração 
Fonte: BRASIL, 2018b. 

 

Em relação ao ataque, também devem ser consideradas as peculiaridades das 

ações noturnas. Os combates em áreas edificadas ocorrem em geral durante o dia, 

seja devido a limitações tecnológicas, seja em razão da fadiga (BRASIL, 2018b, p. 3-

14). O combate noturno, por sua vez, ainda acarreta dificuldades na manutenção do 

comando e controle e eleva os riscos de fratricídio (BRASIL, 2018b, p. 3-14). 

Por outro lado, uma força que estiver dotada com sistemas de visão, 

monitoramento e vigilância noturna e com adestramento necessário tem grande 
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probabilidade de obter êxito em operações contra forças inimigas as quais carecem 

desses meios (BRASIL, 2018b, p. 3-14). Nas operações noturnas conduzidas em 

áreas edificadas faz-se necessário considerar a absorção de calor pelas estruturas, 

luzes das vias urbanas e outras fontes de luz existentes, as quais podem afetar a 

eficácia dos equipamentos de visão noturna (BRASIL, 2018b, p. 3-14). 

Nas operações em áreas edificadas também é comum a ocorrência combates 

de encontro, que se bem é certo não é um tipo de operação, é considerado uma ação 

ofensiva. O combate de encontro “ocorre quando uma força em deslocamento, ainda 

não completamente desdobrada [...], engaja-se com uma força inimiga sobre a qual 

dispõe de poucas informações” (BRASIL, 2017a, p. 3-25). O ambiente de áreas 

edificadas favorece a ocorrência desses enfrentamentos, os quais devem ser 

previstos durante os planejamentos (BRASIL, 2018b, p. 3-3). 

Além das peculiaridades em relação à manobra, cabe destacar uma 

característica marcante na condução das operações em áreas edificadas que é a 

execução decentralizada com ênfase no emprego das pequenas frações de maneira 

independente (BRASIL, 2018b, p. 3-1). Dessa maneira, é normal que um pelotão ou 

mesmo um grupo de combate progrida isolado por determinada via de acesso. Esse 

aspecto cria desafios para manter a capacidade de comando e controle das peças de 

manobra, tornando imprescindível o estabelecimento de comunicações efetivas em 

todos escalões (BRASIL, 2018b, 2-3). 

 

4.2 O PELOTÃO DE CARROS DE COMBATE 

 

4.2.1  Organização e Características 

 

O pelotão de carros de combate é, conforme afirma o manual C 17-20 Forças-

Tarefas Blindadas (BRASIL, 2002a, p. 1-14), a menor fração do EB organizada, 

equipada e adestrada para combater empregando carros de combate. A organização 

do pelotão é definida no caderno de instrução CI 17-30/1 O Pelotão de Carros de 

Combate – 1ª Parte (BRASIL, 2006, p. 1-3), estando constituído por quatro VBC CC 

e respectivas guarnições.  

Para facilitar o comando e controle da fração, o pelotão ainda é dividido em 

duas seções a dois carros cada. A 1ª seção é comandada pelo comandante de pelotão 

e a 2ª, pelo seu adjunto, sendo as demais viaturas chamadas de alas (BRASIL, 2006, 
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p. 1-3). Cabe constatar que o efetivo do pelotão varia de acordo com o meio utilizado. 

No caso brasileiro, todas as VBC CC empregadas são guarnecidas por quatro 

militares, o que faz com o Pel CC seja conformado por 16 militares. 

 

 Viatura Guarnição 

1ª 
 

S 
e 
ç 
ã 
o 

 

Cmt Pel/Cmt 1ª Seção/Cmt CC (1º ou 2º Ten) 

Cabo Atirador 

Cabo Motorista 

Soldado Auxiliar do Atirador 

 

3º Sgt Cmt CC (1º Ala) 

Cabo Atirador 

Cabo Motorista 

Soldado Auxiliar do Atirador 

2ª 
 

S 
e 
ç 
ã 
o 

 

Adjunto Pel/Cmt 2ª Seção/Cmt CC (1º ou 2º Sgt) 

Cabo Atirador 

Cabo Motorista 

Soldado Auxiliar do Atirador 
 

3º Sgt Cmt CC (2º Ala) 

Cabo Atirador 

Cabo Motorista 

Soldado Auxiliar do Atirador 

QUADRO 2 – Constituição do Pelotão de Carros de Combate 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2006, p. 1-3. 

 

Os esquadrões de carros de combate, subunidades a que pertencem os Pel 

CC, são orgânicos dos regimentos de cavalaria blindado e dos regimentos de carros 

de combate, o primeiro presente nas brigadas de cavalaria mecanizada e o último, 

nas brigadas blindadas. 

Os Pel CC exercem uma função chave nas FT Bld, o que é constatado no CI 

17-36/1 Operações Combinadas com Carro de Combate – Fuzileiro Blindado 

(BRASIL, 2002c, p. 1-5), pois são seus elementos eminentemente ofensivos. É esta 

fração que confere à essas forças-tarefas suas principais características. Apesar de 

seu poder ofensivo, o Pel CC não deve atuar sozinho, sendo apoiado e/ou precedido 

pelos fuzileiros blindados através do combinado carro de combate – fuzileiro blindado, 

o que permite o máximo aproveitamento das características de ambos (BRASIL, 

2002a, p. 1-2). 

O CI 17-30/1 O Pelotão de Carros de Combate – 1ª Parte (BRASIL, 2006, p. 1-

1) cita as características do Pel CC, a qual provêm do próprio CC: mobilidade, 

flexibilidade, potência de fogo, proteção blindada, ação de choque e comunicações 

amplas e flexíveis. 
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A mobilidade é a capacidade de realizar manobras rápidas e flexíveis em 

terreno diversificado permitindo a aplicação do princípio da surpresa (BRASIL, 2018a, 

p. 2-1). Os carros de combate, devido ao seu chassi montado sobre lagartas e suas 

capacidades mecânicas, podem transitar por terrenos inclusive não asfaltados e 

transpor diversos obstáculos. 

A potência de fogo é derivada da variedade e dos diversos calibres dos 

armamentos de dotação das viaturas blindadas, bem como da capacidade de 

estocagem de munição no interior dos blindados (BRASIL, 2018a, p. 2-1). Os carros 

de combate em si são plataformas de armas. Os CC ocidentais são tipicamente 

dotados de um canhão principal de calibre 105 ou 120 milímetros e de metralhadoras 

de emprego coletivo de calibre 7,62 mm e/ou 12,7 mm (.50). 

A proteção blindada é advinda da blindagem das viaturas que oferece relativo 

grau de segurança aos elementos de manobra (BRASIL, 2018a, p. 2-1). Os carros de 

combate são as viaturas com a blindagem mais pesada, capazes de resistir a 

munições anticarro provenientes de lança-rojões e inclusive de canhões de outros CC 

de acordo com a tecnologia da blindagem utilizada. 

A ação de choque é o efeito causado pela ação das forças blindadas sobre o 

inimigo e que é resultado da combinação das três características anteriores (BRASIL, 

2018a, p. 2-1). As comunicações amplas e flexíveis advêm dos equipamentos de 

comunicações orgânicos dos meios blindados. A facilidade dos CC em serem dotados 

com equipamento rádio possibilita o estabelecimento de ligações rápidas entre os 

elementos de manobra nos diversos níveis, tornando a coordenação das ações e a 

transmissão das informações mais eficiente (BRASIL, 2018a, p. 2-1). 

A flexibilidade é fruto da mobilidade e das comunicações amplas e flexíveis, as 

quais agregadas da própria estrutura organizacional das forças blindadas, permitem 

adaptar a organização para o combate para atender às peculiaridades de uma 

operação (BRASIL, 2018a, p. 2-1). Essa característica é particularmente explicitada 

nas tropas blindadas pela organização de seus meios em forças-tarefas. 

 

4.2.2  Forças-Tarefa Blindadas – Conceituação e Classificação 

 

Apesar das características próprias do pelotão de carros de combate, a doutrina 

básica de operações de blindados repousa sobre o emprego de forças-tarefa 
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blindadas, as quais estão definidas no CI 17-36/1 Operações Combinadas com Carro 

de Combate – Fuzileiro Blindado da seguinte forma (BRASIL, 2002c, p. 1-12): 

 

Força-tarefa é um grupamento temporário de forças de valor unidade ou 
subunidade, sob comando único, integrado por peças de manobra de 
natureza e/ou tipos diferentes, formado com o propósito de executar uma 
operação ou missão específica [...]. Em qualquer caso, é organizada em torno 
de um núcleo de tropas de infantaria ou cavalaria, acrescido dos apoios 
necessários. 

 

A concepção das FT Bld visa uma complementariedade entre os elementos de 

manobra “de forma que as deficiências de uns sejam anuladas ou mitigadas pelas 

possibilidades e características dos outros” (BRASIL, 2002a, p. 1-2). Considerando 

ainda que o foco deste subcapítulo é o estudo do pelotão de carros de combate, as 

FT Bld serão tratadas especificamente no âmbito subunidade. 

As FT Bld são classificadas de acordo com predominância de elementos de 

carros de combate ou fuzileiros blindados. Podendo ser forte em CC, forte em Fuz Bld 

ou, ainda, equilibrada (ver figura 3). 

 

FIGURA 3 – Classificação das Forças-Tarefa Blindadas 
Fonte: O AUTOR, 2020. 

 

Apesar de doutrinariamente as FT Bld serem organizadas no nível subunidade 

e unidade, os combates em áreas edificadas são caracterizados por ações abaixo do 

escalão SU. Dessa maneira, as forças blindadas devem ser capazes de constituir FT 

Bld inclusive no nível pelotão. O FM 3-90.1 Tank and Mechanized Infantry Company 
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Team (USA, 2002, p. 7-14) reforça esta ideia e é ainda mais abrangente ao afirmar 

que as FT SU Bld devem estar aptas a organizar seus meios de diferentes modos 

como por exemplo uma seção CC em reforço a um pelotão de fuzileiros. 

 

Forte em Carros de Combate 
Forte em Fuzileiros 

Blindados 
Equilibrada 

− Terreno limpo e com poucos 
obstáculos 

−  Terreno possui muitos 
obstáculos e/ou áreas 
edificadas 

−  Necessidade equivalente 
de emprego de CC e fuzileiros 

− Posição do inimigo 
sumariamente organizada 

−  Visibilidade restrita (CC não 
possuem equipamentos de 
visão termal) 

−  Missões de defesa contra 
forças blindadas 

− Inimigo forte em blindados 
−  Inimigo forte em defesa 
anticarro 

−  Situação do inimigo vaga 

−  Velocidade e ação de 
choque são fatores 
preponderantes 

−  Necessidade de limpeza das 
posições inimigas ou zona de 
ação 

 

−  Em missões de contra-
ataque 

−  Missão exige organização 
pormenorizada do terreno 

QUADRO 3 – Fatores para organização da FT Bld 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2002c, p. 1-13 a 1-17. 

 

O tipo de força-tarefa a ser empregada varia conforme fatores expostos no CI 

17-36/1 Operações Combinadas com Carro de Combate – Fuzileiro Blindado 

(BRASIL, 2002c, 1-13 a 1-17) e podem ser verificados conforme o quadro 3. Com 

base no quadro acima, pode-se verificar que a FT Bld forte em fuzileiros é a mais apta 

a ser empregada em áreas edificadas e também quando o inimigo é forte em defesa 

anticarro. Nesse sentido, o Pel CC em operações em áreas edificadas estará 

normalmente compondo uma FT SU Bld forte em fuzileiros. 

 

4.2.3  Missão, Possibilidades e Limitações das FT Bld 

 

O pelotão de carros de combate cumpre as missões do Cbn CC – Fuz Bld, ao 

passo que compartilha suas possibilidades e limitações com este já que estas advêm 

do emprego de viaturas blindadas. As missões do Cbn CC – Fuz Bld variam de acordo 

com a FT Bld que compõe, sendo as da FT forte em fuzileiros blindados as seguintes 

(BRASIL, 2002c, p. 1-17): 

 

a. Cerrar sobre o inimigo, a fim destruí-lo, neutralizá-lo ou captura-lo, 
utilizando o fogo, a manobra e o combate aproximado. 
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b. Manter o terreno, impedindo, resistindo e repelindo o ataque inimigo por 
meio do fogo, do combate aproximado e de contra-ataques  

 

O CI 17-36/1 Operações Combinadas com Carro de Combate – Fuzileiro 

Blindado (BRASIL, 2002c, p. 1-17 a 1-18) enumera as possibilidades e limitações do 

combinado no cumprimento dessas missões. As de maior relevância no âmbito do 

trabalho estão enumeradas no quadro 4: 

 

Possibilidades Limitações 

− Participar de operações ofensivas 

continuadas, se apoiada por um sistema 

logístico adequado e oportuno 

− Vulnerabilidade aos ataques aéreos 

− Conduzir amplos desbordamentos e 

envolvimentos 
− Sensibilidade ao emprego de minas, armas 
anticarro e obstáculos artificiais 

− Participar de operações de aproveitamento 

do êxito e perseguição do inimigo 

− Necessidade de volumoso apoio logístico e 
suprimento classe III (combustível e óleos), V 
(armamento e munição), e IX (material de 
motomecanização) 

− Conquistar e manter o terreno 
− Manutenção permanente requerida pelo 
material 

− Participar de ações contra forças irregulares.  

QUADRO 4 – Fatores para organização da FT Bld 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2002c, p. 1-13 a 1-24. 

 

As possibilidades supracitadas demonstram as capacidades ofensivas das FT 

Bld. Cabe considerar que a possibilidade de participar de ações contra forças 

irregulares demonstra também que a tropa blindada pode ser empregada mesmo 

contra milícias e outros elementos paramilitares que se organizem no interior de áreas 

edificadas. Conforme mostrado no subcapítulo anterior a ação de forças irregulares é 

uma característica das áreas edificadas e está diretamente relacionada ao 

protagonismo da dimensão humana nesse ambiente operacional. 

As limitações citadas explicitam as vulnerabilidades do combinado em relação 

ao inimigo e sua demanda por apoio logístico continuado (suprimento e manutenção) 

durante as operações. Especificamente em relação ao inimigo, constata-se que as 

edificações conferem ao combinado uma proteção adicional contra os meios aéreos. 
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Em contrapartida, este é mais sujeito a ação de armas anticarro que contam com boas 

cobertas e abrigos e posições de vantagem para montar emboscadas. 

Além das possibilidades da força-tarefa blindada, o CI 17-36/1 Operações 

Combinadas com Carro de Combate – Fuzileiro Blindado (BRASIL, 2002c, p. 1-18 a 

1-25) elenca as ações das quais os carros de combate ou os fuzileiros podem tomar 

parte no combinado, dentre as quais algumas estão destacadas no quadro 5. 

 

Carros de Combate Fuzileiro Blindados 

− Neutralizar ou destruir armas e blindados 

inimigos pelo fogo; 

− Cooperar na destruição ou neutralização de 

armas anticarro 

− Neutralizar ou destruir posições fortificadas 

pelo fogo direto; 
− Destruir pequenos bolsões de resistência 

− Apoiar pelo fogo a progressão dos fuzileiros 

blindados; 

− Apoiar, quando embarcados a progressão dos 

CC 

− Abrir passagem para os fuzileiros em 

obstáculos antipessoal 

− Abrir ou remover obstáculos, dentro de suas 

possibilidades 

− Liderar a ação sempre que possível; − Liderar a ação quando necessário; 

− Conquistar posição inimiga; 
− Conquistar, realizar a limpeza, consolidação 

dos objetivos e manter o terreno. 

− Proporcionar ação de choque para conquista 

e consolidação de objetivos 
− Combater a pé; 

− Utilizar fumígenos, proporcionando segurança 

às operações, inclusive para os Fuz Bld 
− Designar alvos para os CC 

− Conduzir operações de combate sob 

condições de pouca visibilidade quando 

dotados de equipamento de visão termal 

− Proteger os CC contra o inimigo a pé em 

bosques, localidades  

− Conduzir operações que requeiram poder de 

fogo, mobilidade, proteção blindada e ação de 

choque 

− Atacar ou defender localidades 

QUADRO 5 – Emprego dos Carros de Combate e Fuzileiros Blindados 

Fonte: adaptado de BRASIL, 2002c, p. 1-18 a 1-25 

 

O estudo realizado permite inferir que os fuzileiros blindados são o elemento 

principal no ataque a localidades e lideram a ação. Os fuzileiros combatem a pé ou 

embarcados e são os principais responsáveis pela conquista, limpeza e consolidação 

dos objetivos. Os CC são empregados principalmente para apoiar os fuzileiros pelo 

fogo, destruindo posições defensivas e blindados inimigos que entrem em contato com 

a tropa amiga durante a progressão. 
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Para aumentar a eficiência e garantir a segurança dos CC, os fuzileiros 

blindados apoiam os carros de combate designando alvos, destruindo possíveis 

posições de armas AC e provendo a segurança aproximada a eles. 

 

4.2.4  VBC CC Leopard 1A5 BR 

 

Fica evidente nos tópicos anteriores, que as características das forças 

blindadas estão atreladas as viaturas que estas empregam. Apesar das similaridades 

em sua concepção, as viaturas podem agregar capacidades à um FT Bld ou mesmo 

impor limitações fruto de suas deficiências ou atrasos tecnológicos. Por isso, faz se 

necessário um estudo mais aprofundados da VBC em uso no Exército Brasileiro. 

Os atuais Leopard 1A5 empregados nos RCC são resultado do Projeto 

Leopard, iniciado em 2007, com o propósito de padronizar o CC em uso no Brasil com 

uma viatura dotada de modernos capacidades tecnológicas, particularmente ao que 

se refere ao sistema de controle de tiro, optrônicos e torre (BRASIL, 2007, p. 9). Para 

isso, o Brasil adquiriu 220 VBC CC Leopard 1A5 BR revitalizadas provenientes dos 

estoques alemães. 

A Diretriz de Reorientação da Implantação do Projeto Leopard 1, publicada em 

portaria do Estado-Maior do Exército no Boletim do Exército nº 06, de 10 de fevereiro 

(BRASIL, 2012, p. 16) estabelece a distribuição dos carros de combate no Exército 

Brasileiro em vigor quase em sua totalidade até o presente momento. Segundo esta 

diretriz, os quatro RCC orgânicos das brigadas blindadas seriam mobiliados 

unicamente pelo Leopard 1A5 BR. 

Pela quantidade de viaturas em operação, sua centralização nas brigadas 

blindadas e suas capacidades aprimoradas, a VBC CC Leopard 1A5 BR passou a 

constituir a espinha dorsal das forças blindadas do EB. O Leopard 1 é um projeto da 

década de 1950, o que o torna defasado em relação aos carros de combate da última 

geração, que começaram a entrar em operação na década de 1980. Dessa forma, 

quando foi adquirido pelo Exército Brasileiro, o Leopard 1 já era definitivamente 

limitado em relação a outros CC em atuação mundo afora. 

Entretanto, a adoção do Leopard 1A5 BR representou um grande avanço 

tecnológico e incrementou a operacionalidade das nossas forças blindadas. Uma 

razão para isto está em um dos principais aprimoramentos da versão A5 BR, o sistema 

de controle de tiro EMES 18, que inclui um computador balístico, pontaria laser e 
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dispositivo de imagem termal, o qual, em conjunto com a estabilização da torre 

aumenta significativamente a precisão e expectativa de impacto no primeiro tiro do 

CC. 

De forma a expor o Leopard 1A5 de maneira didática, este será abordado 

segundos os aspectos de mobilidade, potência de fogo e proteção. No quesito 

mobilidade o Leopard 1A5 se sobressai, visto que em sua própria concepção, o projeto 

priorizava este aspecto em detrimento da potência de fogo e proteção blindada 

(ANNES, 2017). O Leopard possui um peso de 40,2 t e um motor de 830 hp, 

resultando em uma relação peso/potência de 20 hp/ton. Isso se reflete, na prática, em 

uma velocidade máxima de 45 km/h em terreno irregular e 60 km/h na estrada 

(ANNES, 2010). 

 

FIGURA 4 – VBC CC Leopard 1A5 BR 

Fonte: FORTE, 2009. 

 

No que se refere a potência de fogo, diversos fatores devem ser levados em 

conta além do armamento da VBC, entre eles o sistema de controle de tiro, optrônicos 

e capacidade de busca, aquisição e transferência de alvos (ANNES, 2010). O 

armamento principal do Leopard 1A5 é um canhão raiado 105 mm L7A3 Royal 

Ordnance, de origem britânica, com alcance de 4000 m e capacidade para disparar 

munições de energia cinética, anticarro e outras (ANNES, 2010; BRASIL, 2010). O 

empaiolamento da VBC é 55 tiros, sendo 13 a disposição da guarnição na cinta de 

primeira intervenção (BRASIL, 2011). 

A torre do Leopard 1A5 BR é estabilizada hidraulicamente e possui o sistema 

de controle de tiro EMES 18, que é composto, conforme exposto, por optrônicos e um 
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computador balístico, proporcionando elevada expectativa de impacto no primeiro tiro 

a até 2500 m no período diurno (ANNES, 2010; BRASIL, 2011). Esse sistema também 

permite o combate noturno ou sob baixas condições de visibilidade com elevada 

expectativa de impacto a 1800 metros (PIMENTEL, 2014). 

 

Especificações VBC CC Leopard 1A5 BR 

Guarnição - 4 militares 

Comandante CC 

Atirador 

Motorista 

Auxiliar do Atirador 

Dimensões 

Largura 3,37 m 

Altura 2,70 m 

Altura (com antenas) 4,80 m 

Comprimento (canhão 6h) 8,29 m 

Comprimento (canhão 12h) 9,50 m 

Peso 

Peso 40.200 Kg 

Peso de combate 42.200 Kg 

Peso total permitido 42.800 Kg 

Classe 45 

Pressão sobre o solo 0,88 kg/cm2 

Conjunto Força 

Motor MTU Daimler-Benz MB 838 CAM 500 

Potência 830 hp (a 2200 RPM) 

Velocidade Máxima 62 Km/h (a frente) e 24 Km/h (a ré) 

Combustível – Diesel ou Querosene de Aviação 

Capacidade Total 985 L 

Consumo através campo 330 m/L 

Consumo na estrada 610 m/L 

Autonomia 450 Km 

Limitações 

Rampa 60% 

Inclinação Lateral 30% 

Degrau 1,15 m 

Fosso 2,50 m 

Transposição de Curso d’Água 

Sem preparação 1,20 m 

Com preparação 2,25 m 

Armamento 

Principal Canhão 105 mm L7A3 (55 munições) 

Secundário 

Metralhadora Coaxial 7,62 mm MG3 5500 
Cartuchos Metralhadora Antiaérea 7,62 mm MG 3 

2 Lançadores de Granada Fumígena (16 granadas) 

4 Granadas de Mão 

QUADRO 6 – Dados técnicos da VBC CC Leopard 1A5 BR 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2011. 

 

Além dos optrônicos já citados, a VBC possui a luneta TRP para o comandante 

de carro, que aumenta a capacidade de detecção da guarnição e permite a 
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transferência de alvos deste para o atirador. Entretanto, cabe ressaltar que a 

transferência de alvos é manual, retardando esse procedimento (ANNES, 2010). 

As capacidades do sistema de controle de tiro da VBC CC Leopard 1A5 BR 

aumentam as possibilidades desta quando atuando em operações em áreas 

edificadas, já que permite a execução de tiros precisos, evitando efeitos colaterais e 

contribuindo para o cumprimento das regras de engajamento, ao passo que seu 

dispositivo de imagem termal permite empregar a viatura na observação do campo de 

batalha, vigiando setores e vias de acesso (BRASIL, 2018b, p. 3-15). 

No quesito proteção, a blindagem do Leopard 1 é do tipo de Face Endurecida 

de 2ª geração, sendo sua porção frontal protegida por 70 mm de blindagem, enquanto 

que as laterais possuem o equivalente a 35 mm de blindagem (ANNES, 2010, 2017). 

Em termos práticos, essa proteção impede apenas a penetração de projéteis de 

metralhadoras, canhões de pequeno calibre e fragmentos de granadas de artilharia 

(ANNES, 2010). Além disso, a versão A5 possui também um reforço de blindagem 

espaçada na torre e saias laterais nas lagartas, os quais aumentam a proteção do 

carro contra munição de carga oca (ANNES, 2010). Mesmo com esse incremento, o 

Leopard 1 tem proteção quase que nula contra os armamentos de outros CC ou armas 

anticarro, tornando a blindagem sua principal deficiência, resultado de sua concepção 

e até das limitações tecnológicas da época de seu projeto. 

Cabe destacar ainda no aspecto da proteção que o Leopard 1A5 BR conta com 

um sistema de defesa química, biológica e nuclear (QBN). Este sistema permite a 

sobrevivência da guarnição em um ambiente contaminado por agentes QBN, 

impedindo a entrada de ar contaminado no interior da viatura (BRASIL, 2011, p. 5-13). 

 

4.2.5  A FT Bld nas Operações Ofensivas 

 

Uma FT SU Bld tem a capacidade de participar de todas as operações 

ofensivas. As FT devem sempre evitar abordar a posição inimiga frontalmente ou na 

sua porção mais bem defendida, buscando explorar seu flanco e sua retaguarda 

(BRASIL, 2002c, p. 2-1). 

No ataque, o combinado CC – fuzileiro pode estar enquadrado no escalão de 

ataque, na base de fogos ou na reserva (BRASIL, 2002c, p. 2-8). Assim, os CC podem 

compor a base de fogos, utilizando seus meios optrônicos para observar o terreno a 

frente e seu armamento orgânico para prover fogos de cobertura para o escalão de 
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ataque. Podem ainda, realizar o assalto ao objetivo como parte do escalão de ataque 

empregando a progressão pelo fogo e movimento ou, alternativamente, integrar a 

reserva, sendo conservadas para serem empregadas pelo comandante como forma 

de influir na ação e reforçar os elementos em 1º escalão. 

Durante o assalto ao objetivo, os CC devem sempre que possível liderar a ação 

(BRASIL, 2002c, p. 2-8). Os fuzileiros devem desembarcar o mais próximo do objetivo 

o quanto possível, exceção feita quando houver a presença de obstáculos, armas AC 

ou a necessidade de prover segurança aproximada aos CC (condições de pouca 

visibilidade, matas, localidades) (BRASIL, 2002c, p. 2-8). Dessa forma, o ambiente 

operacional das áreas edificadas, o qual é marcado pelas exceções supracitadas, cria 

uma situação atípica em que os fuzileiros por vezes progredirão desembarcados 

inclusive durante o assalto ao objetivo. 

Após a conquista do objetivo, segue-se a consolidação e reorganização das 

forças atacantes. Durante a consolidação, os CC são posicionados de forma a barrar 

as principais vias de acesso do inimigo, de forma a fazer frente a possíveis contra-

ataques. Em seguida, ocorre a reorganização, na qual as frações confeccionam 

relatórios, realizam recompletamentos, ressuprimento (na posição ou fora de posição), 

evacuação e tomam medidas de coordenação e controle (BRASIL, 2002, 2-11). 

 

4.2.6  Maneabilidade do Combinado CC - Fuzileiro 

 

O combinado CC – fuzileiro pode progredir por três processos: CC e fuzileiros 

pela mesma via de acesso, por vias de acesso distintas ou com os CC apoiando a 

progressão pelo fogo (BRASIL, 2002c, p. 1-26). 

Quando progridem por vias de acessos distintas, a FT pode se dividir de forma 

que haja CC e fuzileiros em cada VA, neste caso cresce de importância a coordenação 

para que os elementos alcancem os objetivos simultaneamente em cada VA (BRASIL, 

2002c, p. 1-33). Os CC também podem progredir por uma VA distinta dos fuzileiros, o 

que pode ocorrer particularmente quando estes exploraram uma VA impraticável para 

as VBC (BRASIL, 2002c, p. 1-33). 

Como última situação, os CC podem permanecer apoiando a progressão dos 

fuzileiros pelo fogo, constituindo uma base de fogos. Esse dispositivo é adotado mais 

especificamente quando o inimigo (armas AC) ou terreno forem impeditivos a 

progressão das VBC (BRASIL, 2002c, p. 1-33). Nesse tipo de progressão, a atenção 
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deve recair sobre as margens de segurança para execução de tiro sobre e no intervalo 

de tropa, para assim mitigar a possibilidade de fratricídio (BRASIL, 2002c, p. 1-33). 

Uma comparação entre as características e as condições que favorecem a 

progressão pela mesma via de acesso ou em vias de acesso diferentes estão 

descritas pelo quadro 7. 

 

Mesma via de acesso Vias de acesso distintas 

Características 

−  Melhor coordenação e controle 
−  Máximo efeito surpresa 

−  Apoio mútuo cerrado 

Condições Favoráveis 

−  Objetivo não pode ser flanqueado com 

facilidade 
−  Possibilidade de flanqueamento do objetivo 

−  Necessidade de maior controle da operação 
−  Possibilidade de manutenção do controle a 

despeito das dificuldades 

−  Terreno que dificulta mascarar movimentos 

(limpo e plano)  

−  Existência de apenas uma via de acesso 

QUADRO 7 – Comparação dos processos de progressão do Cbn CC – Fuz 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2002c. 

 

A escolha do processo de progressão deve levar em consideração as tarefas a 

serem executadas pelos elementos do combinado, a velocidade de progressão (deve 

ser a máxima permitida pelo inimigo e pelo terreno) e também prezar por manter os 

fuzileiros embarcados o máximo de tempo possível (BRASIL, 2002c, p. 1-26). Cabe 

ressaltar que em áreas edificadas a grande demanda por fuzileiros blindados 

prestando segurança aproximada aos CC dificulta o emprego destes isolados por vias 

de acesso distintas. 

A manutenção dos fuzileiros embarcados se faz necessária para permitir que 

os fuzileiros progridam na mesma velocidade dos CC, assim como minimizar as baixas 

dos fuzileiros e evitar o desgaste prematuro destes (BRASIL, 2002c, p. 1-27). 

Entretanto, os fuzileiros podem vir a desembarcar eventualmente de acordo com os 

itens abaixo (BRASIL, 2002c, p. 1-27): 

 

Os Fzo Bld desembarcam quando for necessário: 
a) Evitar sua destruição por armas AC inimigas; 
b) Abrir ou remover obstáculos; 
c) Cooperar na neutralização ou destruição de armas AC do inimigo; 
d) Participar do ataque de regiões densamente matosas, terreno acidentado 
ou através de localidades; 
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e) Auxiliar a progressão dos CC sob condições de visibilidade e campos de 
tiro restrito; e 
f) Realizar a limpeza de um objetivo e auxiliar na consolidação. 

 

Quando os fuzileiros progridem embarcados, as viaturas blindadas de 

transporte de pessoal (VBTP) se posicionam à retaguarda dos CC ou nos intervalos 

deste, podendo apoia-los com seus fogos (BRASIL, 2002c, p. 1-29). A progressão 

embarcada depende particularmente que o inimigo seja deficiente em armas AC 

(BRASIL, 2002c, p. 1-29). 

Quando progridem desembarcados, os fuzileiros se posicionam entre os carros 

ou imediatamente à retaguarda destes, não devendo permanecer à frente dos CC em 

movimento (BRASIL, 2002c, p. 1-31). Os fuzileiros podem também seguir à 

retaguarda dos CC executando lanços, o que aumenta a segurança, entretanto é 

necessário que haja coordenação para que os CC não assaltem o objetivo sem o 

apoio dos fuzileiros (BRASIL, 2002c, p. 1-30). 

Com os fuzileiros progredindo desembarcados as VBTP seguem logo à 

retaguarda de modo a estarem disponíveis a qualquer momento para os fuzileiros e 

podendo apoiar com seus fogos a progressão (BRASIL, 2002c, p. 1-31). Uma 

limitação da progressão com os fuzileiros desembarcados é a consequente redução 

da velocidade dos blindados, tornando-os mais vulneráveis ao fogo AC (BRASIL, 

2002c, p. 1-31). 

Em relação a progressão dos fuzileiros nas operações em áreas edificadas, 

estes tendem a permanecer mais tempo desembarcados em função das 

peculiaridades do ambiente operacional, assim como do inimigo, o qual tende a 

maximizar o emprego de armas AC. 

No que tange às formações de combate utilizadas durante a progressão, o CI 

17-36/1 Operações Combinadas com Carro de Combate – Fuzileiro Blindado 

(BRASIL, 2002c, p. 1-34) coloca que estas são definidas de acordo com os fatores de 

decisão, com mais relevância para o inimigo, terreno e missão. Em alguns casos, ela 

pode também ser imposta pelo comandante da FT (BRASIL, 2002c, p. 1-34). As 

distâncias entre as viaturas devem ser em torno de 100 metros, entretanto um dos 

aspectos mais importantes na adoção das formações é priorizar o aproveitamento do 

terreno em detrimento da rigidez geométrica da formação (BRASIL, 2002c, 1-34), o 

que constitui inclusive uma medida passiva de defesa antiaérea. 
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Durante os deslocamentos, o pelotão de carros de combate pode adotar sete 

formações: coluna, linha, escalão (à direita ou à esquerda), cunha, cunha invertida e 

losango (BRASIL, 2006, p. 2-1 a 2-6). Nas diversas formações, em geral é utilizada a 

técnica de esquadrilha em que um “líder” orienta toda a fração enquanto as demais 

VBC seguem a orientação de seu respectivo “líder”, o qual pode ser a viatura testa ou 

outra que também está sendo orientada. 

Nas operações em áreas edificadas, como a progressão de viaturas é 

canalizada pelas ruas e avenidas, o Pel CC majoritariamente adotará a formação em 

coluna. Essa formação facilita o controle da progressão, mas diminui o poder de fogo 

à frente (BRASIL, 2002c, p. 1-35). Em situações esporádicas, o Pel CC pode adotar 

outras formações de frente mais larga, particularmente em rodovias de múltiplas 

pistas, zonas industriais e outras áreas abertas. Nesse caso, o Pel CC tipicamente 

utiliza a formação em esquadrilha ou em cunha, que possibilitam bom controle e bom 

poder de fogos à frente. 

Referente a técnica de progressão, o Pel CC pode empregar três técnicas, as 

quais são: contínua, protegida e por lanços (BRASIL, 2002c, p. 1-43 a 1-45). A escolha 

da técnica adequada é condicionada a análise dos fatores abaixo descritos (BRASIL, 

2002c, p. 1-43): 

 

1) Possibilidade de contato com o inimigo. 
2) Tipo de contato esperado. 
3) As condições do terreno. 
4) Disponibilidade de apoio de fogo. 
5) Equilíbrio entre velocidade e segurança necessárias no combate. 
6) Premência de tempo. (BRASIL, 2002c, p. 1-43). 

 

O quadro 8 resume a técnica de progressão empregada com base na 

possibilidade de contato com o inimigo (BRASIL, 2002c, p. 1-43). 

 

TÉCNICA DE PROGRESSÃO POSSIBILIDADE DE CONTATO 

Contínua Remoto 

Protegida Provável 

Por Lanços Iminente 

QUADRO 8 – Técnica de Progressão vs. Possibilidade de Contato 
Fonte: BRASIL, 2002c, p. 1-43 

 

Na progressão contínua, a FT se desloca como um todo, sem paradas para 

observação (BRASIL, 2002c, p. 1-43). É empregada quando a velocidade é priorizada, 
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sendo o contato com o inimigo improvável ou no caso em que há apoio de fogo 

disponível com capacidade de neutralizá-lo (BRASIL, 2002c, p. 1-43). A distância 

entre as viaturas é determinada pelo terreno e as condições de visibilidade, sem 

comprometer a dispersão entre as VBC. 

A técnica da progressão protegida é utilizada quando o contato com o inimigo 

é possível, entretanto há um equilíbrio entre a segurança e a velocidade. Consiste em 

dispersar a fração em profundidade, permitindo que haja paradas para observar e 

monitorar o terreno. Dessa forma, propicia-se que o contato inicial com o inimigo 

ocorra com a menor fração possível, dando flexibilidade ao dispositivo e mantendo a 

capacidade de manobrar (BRASIL, 2002c, p. 1-43). As distâncias devem estar 

pautadas na apropriada utilização do terreno e na manutenção da capacidade de 

observar e prestar apoio de fogo entre as viaturas (BRASIL, 2002c, p. 1-43). 

O Pel CC pode ainda progredir por lanços, que é a técnica mais segura, sendo 

empregada quando o contato com o inimigo é iminente, resultando também na perda 

de velocidade durante a progressão (BRASIL, 2002c, p. 1-44). Essa técnica consiste 

em um revezamento entre as seções, com uma delas posicionada com um setor de 

tiro delimitado provendo segurança, enquanto a outra seção progride no terreno 

(BRASIL, 2002c, p. 1-44). Cabe destacar que o lanço deve terminar em uma posição 

de tiro, a qual deve estar dentro da distância de apoio da seção que está realizando a 

segurança (BRASIL, 2002c, p. 1-44). Essa última, por sua vez, deve estar em 

condições de apoiar a seção que progride quando a mesma estabelecer contato com 

o inimigo (BRASIL, 2002c, p. 1-45). 

A progressão por lanços ainda pode ser subdividida em lanços alternados ou 

sucessivos. Na primeira, a seção que progride ultrapassa a que está realizando 

segurança, ocupando uma posição mais à frente da outra seção (BRASIL, 2002c, p. 

1-44). Na última, a seção que progride ocupa uma posição nas imediações da que 

está realizando segurança, não ocorrendo ultrapassagem (BRASIL, 2002c, p. 1-45). 

A execução de lanços alternados dá mais celeridade a progressão que os lanços 

sucessivos, enquanto estes priorizam a segurança ao dispor melhores condições para 

observar o terreno e o inimigo a frente. 

A adoção da técnica de progressão mais adequada nas operações em áreas 

edificadas segue os fatores acima expostos, entretanto cabe destacar algumas 

particularidades desse tipo de operação que influenciam nessa escolha. Conforme já 

explicado, os fuzileiros progredirão grandes trechos desembarcados, diminuindo a 



42 
 

velocidade de progressão da FT e dificultando a adoção da técnica de progressão 

contínua visto que as VBC por vezes terão que cessar o movimento para permitir o 

acompanhamento e a varredura dos fuzileiros. Além disso, a técnica de progressão 

por lanços alternados também é de difícil implementação, visto que o terreno urbano 

dificulta a execução da ultrapassagem entre os lanços. Dessa maneira, a progressão 

das viaturas blindadas tende a ocorrer pela técnica protegida ou por lanços 

sucessivos, variando de acordo com possibilidade de contato com o inimigo. 

Além da técnica de progressão, o CI 17-1/3 Maneabilidade das Viaturas 

Blindadas (BRASIL, 2002b, 2-3 a 2-4) descreve outras prescrições relativas à 

utilização do terreno: 

 

a. Para minimizar suas vulnerabilidades face ao inimigo, [...] todos devem 
seguir a seguintes regras: 
1) Evite expor-se – não permita que o inimigo possa lhe observar. 
2) Neutralize o inimigo – não permita que o inimigo ajuste fogos sobre a 
tropa; 
3) Destrua o inimigo antes que ele o destrua. [...] 
f. A tropa blindada em combate executa três tarefas básicas. Destas tarefas 
[...] decorre todo o adestramento da tropa. 
1) Observar o campo de batalha e o inimigo. 
2) Progredir com rapidez e segurança. 
3) Atirar com rapidez e precisão. 

 

Essas mesmas regras se aplicam ao combate em áreas edificadas, entretanto 

nota-se que há algumas restrições em sua aplicação no interior do ambiente 

urbanizado. As áreas edificadas oferecem poucas cobertas e abrigos para as viaturas 

blindadas, o que somado ao ambiente tridimensional, deixa-as sempre expostas em 

alguma direção. Nesse sentido, as VBC devem sempre utilizar as próprias edificações 

como abrigo, evitando ficar expostas em cruzamentos e entroncamentos. 

As áreas edificadas também diminuem a velocidade de progressão devido as 

restrições de mobilidade impostas pelas vias apertadas e pelos obstáculos existentes. 

O tiro, por sua vez, é afetado pelos campos de tiro limitados, que por vezes impedirão 

um rápido engajamento. É essencial o monitoramento contínuo do terreno (apesar 

dos limitados campos de observação) com os optrônicos do CC (imagem termal) para 

aumentar sua segurança assim como a dos fuzileiros. 

Além da doutrina básica sobre a maneabilidade do combinado CC – fuzileiro, o 

EB70-MC-10.303 Operação em Áreas Edificadas (BRASIL, 2018b) traz algumas 

especificidades sobre a progressão de viaturas blindadas no interior das localidades. 

As VBC podem ser empregadas tanto no método de progressão seletivo, quanto no 
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método sistemático (BRASIL, 2018b, p. 3-17). O método seletivo é mais vantajoso por 

explorar mais as características das viaturas blindadas. 

No método sistemático o avanço é mais lento e as ameaças em todas as 

direções aumentam a vulnerabilidade dos CC (BRASIL, 2018b, p. 3-18). Nesse caso, 

o acompanhamento pelos fuzileiros para prover segurança se torna ainda mais 

imprescindível (BRASIL, 2018b, p. 3-18). 

Além de proteger os CC contra a atuação inimiga propriamente dita, os 

fuzileiros complementam a observação dos carros, ficando responsáveis pelos 

ângulos mortos (figura 5), que são as além dos ângulos de elevação e depressão do 

canhão, assim como os arredores da viatura, onde a VBC não consegue observar ou 

fazer fogos. Cabe ressaltar que para uma atuação eficiente do combinado CC – 

fuzileiro é necessária uma coordenação eficaz entre esses dois elementos através da 

utilização de mensagens visuais, emprego do telefone à retaguarda dos CC e 

padronização da designação de alvos (BRASIL, 2018b, p. 3-16). 

A progressão do combinado prioriza os carros de combate à frente, entretanto 

o avanço destes deve ser de quarteirão em quarteirão, com os fuzileiros executando 

a limpeza das edificações à medida que as viaturas avançam (BRASIL, 2018b, p. 3-

19). 

 

FIGURA 5 – CC progredindo em áreas edificadas 
Fonte: BRASIL, 2018b, p. 3-18. 

 

Apesar de não constituir a situação normal, os fuzileiros podem também vir a 

progredir a frente dos CC, nesse caso buscando utilizar o interior das edificações para 

o seu avanço, deixando assim as vias livres para o apoio de fogo dos blindados 
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(BRASIL, 2018b, p. 3-19). Nessa situação cresce de importância a coordenação para 

controlar os avanços de ambos assim como os fogos (BRASIL, 2018b, p. 3-19). 

Apesar de as fontes doutrinárias colocarem a progressão com os CC à frente 

como preferível, nas operações em áreas edificadas isto deixa as viaturas suscetíveis 

a emboscadas com armas AC. Dessa forma, é interessante que os fuzileiros 

progridam a frente, não só para limpar as edificações e tomar as intersecções, mas 

também para identificar possíveis emboscadas e presença do inimigo. Para isso, os 

fuzileiros podem progredir pelas laterais das vias utilizando postes, muros, escombros 

e outros como abrigo, sem prejudicar os campos de tiro dos CC e evitando colocar a 

própria segurança em risco. Ao mesmo tempo, outros fuzileiros devem permanecer 

junto às VBC para garantir sua segurança mais próxima. 

 

FIGURA 6 – Progressão dos fuzileiros em escalões 
Fonte: adaptado de BRASIL (2002c, p. 1-28) 

 

Dessa maneira, um combinado CC – Fuzileiro no nível pelotão ou mesmo SU 

progrediria com os fuzileiros compondo dois escalões: um escalão de esclarecimento 

(a frente dos CC) e um escalão de segurança aproximada (em conjunto com os CC). 

O escalão de esclarecimento teria a função de verificar a área a frente permanecendo 

a uma distância segura dos carros, sem, no entanto, perder o apoio mútuo, 

identificando a presença do inimigo, obstáculos e impedindo que os CC se exponham 
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a emboscadas. Nos contatos, caso não estejam engajados, esse escalão poderia ser 

empregado para manobrar e desbordar o inimigo. O escalão de segurança 

aproximada permaneceria acompanhando os CC, vasculhando a área ao redor e 

impedindo que estes sejam surpreendidos por elementos que tentem utilizar 

explosivos e granadas ou tropas com armas anticarro que tenham se ocultado do 

escalão de esclarecimento. As figuras 6 e 7 ilustram a progressão do combinado 

empregando esses dois escalões. 

 

FIGURA 7 – Progressão do combinado CC - Fuz (visão de cima) 
Fonte: O AUTOR (2020) 
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Por último, no aspecto tático o EB70-MC-10.303 Operação em Áreas 

Edificadas (BRASIL, 2018b, p. 3-19) coloca a possibilidade de o Pel CC ser 

empregado de forma descentralizada em áreas urbanas visto as restrições de espaço 

neste ambiente operacional. Dessa forma, os carros podem progredir por vias 

distintas, podendo uma seção progredir junta com um carro de cada lado da via caso 

o terreno permita (BRASIL, 2018b, p. 3-19). Não está abordado explicitamente, mas 

isso abre a possibilidade inclusive de as VBC serem empregadas sem seus pares, 

apenas com a proteção de fuzileiros de acordo com as restrições das vias de acesso. 

Esse aspecto não está alinhado com o CI 17-30/1 O Pelotão de Carros de Combate – 

1ª Parte (BRASIL, 2006, p. 1-4), o qual afirma que as seções são indivisíveis, com os 

CC não se separando além da distância necessária para manter a dispersão. 

Por outro lado, essa possibilidade evita a formação de largas colunas 

blindadas, as quais são facilmente suscetíveis a emboscadas e ineficientes nesse 

ambiente operacional, o qual é caracterizado pela restrição dos campos de tiro. 

 

4.2.7  Defesa Contra Armas Anticarro 

 

Desde o surgimento do CC, diversos engenhos foram desenvolvidos com o 

objetivo de barrar o avanço das viaturas blindadas, evoluindo paralelamente a estas 

ao longo das décadas. Para compreender as medidas defensivas empregadas pelos 

blindados contra as armas AC é necessário primeiramente entender o funcionamento 

destes armamentos. As armas anticarro podem ser classificados segundo o caderno 

de instrução CI – Armas Anticarro – Experimental (BRASIL, 2000) como: lança-rojões, 

canhões sem recuo (CSR) e mísseis anticarro. 

Os lança-rojões, em primeiro lugar, são armamento leves de curto alcance (300 

a 600 metros) e são destinados a serem empregados pelos combatentes de infantaria 

em geral, sendo descartáveis após seu uso (BRASIL, 2000). Essas armas são 

caracterizadas por sua munição, que é impulsionada por meio de um turbo-motor 

(foguete) e pela sua abertura à retaguarda, que permite que parte dos gases se 

escape nessa direção, anulando seu recuo, o que é conhecido como “efeito de sopro” 

(BRASIL, 2000, p. 2-2). Como exemplos de lança-rojões pode-se citar o AT-4, de 

origem sueco e muito utilizado pelos exércitos ocidentais. 

Os canhões sem recuo se assemelham aos lança-rojões por utilizarem do 

mesmo “efeito de sopro” que estes, entretanto se diferenciam pelo seu princípio de 
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funcionamento similar ao dos canhões comuns. Apesar de menos portáteis que os 

lança-rojões, possuem maior alcance (BRASIL, 2000, p. 3-2) e não são descartáveis, 

podendo ser utilizados continuamente de acordo com a munição disponível. A título 

de exemplo pode-se destacar o RPG-7, soviético e amplamente utilizado em conflitos 

de baixa intensidade por insurgentes. 

 

FIGURA 8 – AT-4 (à esquerda) e RPG-7 (à direita) 
Fonte: FORTE, 2018; WIKIPEDIA, 2020. 

 

O míssil anticarro (MAC), por último, é a mais letal das três armas, o que se 

deve particularmente a seu grande alcance, que chega aos 4000 metros, e precisão, 

que lhe é conferida por sua dirigibilidade em voo (BRASIL, 2000). O MAC consiste em 

um projétil propulsionado por um motor à jato e que conta com um sistema eletrônico 

e mecânico que permite o voo dirigido ou guiado. O MAC é, assim como o CSR, 

necessita de uma guarnição para ser transportado e operado. 

O contínuo avanço da tecnologia permitiu o aperfeiçoamento desse armamento 

ao longo dos anos, levando a classificação dos MAC em três gerações. As duas 

primeiras gerações do MAC e necessitam ser guiadas durante o voo por joysticks ou 

pelo dispositivo de pontaria do atirador. A título de exemplo pode ser citado o míssil 

MILAN, de origem franco-alemã e utilizado pelo EB. 

A geração mais avançada dos mísseis anticarro caracteriza-se por 

aperfeiçoamento no sistema de guiamento dos mísseis e pela não mais dependência 

de fios. De acordo com o sistema utilizado, esses MAC podem ser subdivididos em 

bean-riding (guiamento indireto por feixe laser) ou Fire and Forget (guiamento 

autônomo após o disparo) (BRASIL, 2000, p. 4-3). Dentro dessa concepção podem 

ser citado o míssil norte-americano FGM-148 Javelin. 
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FIGURA 9 – MILAN (à esquerda) e FGM-148 Javelin (à direita) 
Fonte: FORTE, 2014; DEFENSE WORLD, 2018. 

 

Exposto os tipos de armas AC, o CI 17-1/3 Maneabilidade das Viaturas 

Blindadas (BRASIL, 2002b) aborda algumas medidas a serem tomadas pelas 

guarnições de modo a se defender dessa ameaça. As medidas contidas nesse 

caderno de instrução buscam de forma simplificada impedir a observação sobre a 

VBC, concentrar fogos sobre as posições inimigas para reduzir a precisão de suas 

armas AC e por último neutralizar as ameaças em si. Para impedir a observação, após 

ser engajado por armas AC, a guarnição deve buscar mover-se imediatamente para 

trás de uma coberta ou abrigo podendo também empregar fumígenos nessa intenção 

(BRASIL, 2002b, p. 6-3). O objetivo é impedir que o inimigo observe o CC e, portanto, 

consiga fazer pontaria sobre o mesmo (BRASIL, 2002b, p. 6-3). Na ausência de 

cobertas e abrigos, o CC deve realizar manobras bruscas, já que uma mudança de 

direção repentina nos últimos segundos de voo do míssil não possibilita tempo hábil 

para uma correção por parte do atirador (BRASIL, 2002b, p. 6-3). 

Além disso, quando um dos CC é engajado, as demais viaturas devem abrir 

fogo contra as posições dos mísseis, e, se possível direcionar fogos indiretos contra 

elas de forma a partir os fios de guiamento e/ou obrigue os atiradores a se abrigarem, 

levando a perda de controle dos mísseis (BRASIL, 2002b, p. 6-3). 

As posições de armas AC em geral possuem bons campos de tiro e 

observação, estão cobertas e abrigadas (arbustos e construções) e estão protegidas 

por fuzileiros e minas (BRASIL, 2002b, p. 6-3). Por esse último motivo, os CC devem 

sempre buscar engajar as posições inimigas por fogos de longa distância (BRASIL, 

2002b, p. 6-4). Ademais, as forças AC exploram três características: tiro de flanco 

(atingir as partes mais levemente blindadas), apoio mútuo e defesa em profundidade 
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(BRASIL, 2002b, p. 6-3). Dessa forma, uma tropa CC tipicamente pode ser engajada 

por uma arma AC com o objetivo de atraí-la e fazê-la se expor a fogos de 

flanqueamento de outras armas melhores posicionadas (BRASIL, 2002b, p. 6-4). 

Considerando isso, para neutralizar posições AC inimiga, os CC devem sempre 

empregar o fogo direto e buscar manobrar buscando seu flanco ou retaguarda, 

utilizando fumígenos para evitar a ação de outras posições (BRASIL, 2019b, p. 6-3) 

Cabe constatar que os procedimentos acima ensejados foram modelados para 

o combate convencional, onde as FT Bld progridem em terrenos pouco acidentados e 

com espaço para manobra. Em áreas edificadas, a restrição de mobilidade imposta 

pelas ruas e avenidas limita significativamente a capacidade dos CC realizarem 

manobras evasivas. Além disso, os campos de tiro limitados dificultam a concentração 

de fogos sobre as posições de armas AC, ainda que isso deva ser sempre buscado. 

Como resultado dessa problemática o emprego de fumígenos cresce de 

importância como medida defensiva a ser utilizada pelos CC. Mais ainda, essa análise 

reforça a dependência que as viaturas blindadas tem dos fuzileiros blindados para 

garantir a sua segurança, com estes elementos atuando de forma a evitar ao máximo 

que as VBC sejam engajadas por armas AC e sendo empregados para neutralizar 

essas posições caso isso ocorra. 

 

4.3 CASOS HISTÓRICOS 

 

Conforme já exposto, os conflitos em cidades e regiões urbanas não se tratam 

de um fenômeno recente senão que uma realidade existente desde guerras travadas 

na Idade Antiga e Medieval. Entretanto, o modelo existente nos dias de hoje tem 

origem direta na Segunda Guerra Mundial, quando após o fim das Guerras 

Napoleônicas e da guerra de trincheiras, a guerra de movimento é retomada com a 

utilização de inovações tecnológicas da Primeira Guerra Mundial aperfeiçoadas no 

período entreguerras. 

A partir disso, muitos dos combates passam a ocorrer no interior das 

localidades e centros urbanos. Cabe destacar dentre estes embates, a Batalha de 

Stalingrado, na qual o Exército Alemão atacou a cidade de Stalingrado com o objetivo 

de conquistá-la e continuar seu avanço para o interior da União Soviética. O massivo 

bombardeio da cidade pela Luftwaffe tornou a cidade em ruínas, com os 

enfretamentos ocorrendo no interior das casas a curtas distâncias. 
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Desde então, os combates em áreas edificadas se tornaram constantes nos 

conflitos travados ao redor do mundo. As forças blindadas, paralelamente, passaram 

também a ser empregadas nesse ambiente operacional, aproveitando-se de sua 

mobilidade, potência de fogo e proteção blindada para obter avanços nesse terreno. 

Assim, após analisar a teoria acerca do emprego desta tropa em áreas edificadas, é 

relevante abordar exemplos históricos desse emprego com o objetivo de visualizar a 

aplicação da doutrina estudada. 

 

4.3.1  Batalha de Suez (1973) 

 

Em 18 de outubro 1973, durante a Guerra do Yom Kippur, as forças israelenses 

haviam logrado transpor o Canal de Suez e seguiam em aproveitamento do êxito com 

o objetivo de destruir o 2º e 3º Exércitos egípcios (ver figura 12). No dia 22 de outubro, 

o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução que 

determinava o cessar-fogo entre as partes. Entretanto, o fato de as posições 

israelenses e egípcias ainda não estarem consolidadas tornavam a implementação 

do cessar-fogo impossível, já que ações conduzidas nesse intuito levariam 

invariavelmente a combates de encontro (DUPUY, 2002, p. 538). No dia 23 de 

outubro, os israelenses retomaram a ofensiva sob pretexto de violações cometidas 

pelas tropas egípcias. A divisão de exército do General Adan prosseguiu na direção 

geral Sul com o objetivo de cercar o 3º Exército egípcio a leste do Canal de Suez, para 

isso devendo cortar seu principal eixo de suprimento na estrada Suez-Cairo e 

posteriormente conquistar ou isolar a cidade de Suez em si. Ciente de que um novo 

cessar-fogo seria imposto em pouco tempo, o General Adan se viu obrigado a rumar 

para Suez antes do que o esperado (DUPUY, 2002 p. 538-539). 

Ao final do dia 23, a vanguarda do General Adan havia chegado nas periferias 

de Suez e isolado a cidade. Taticamente, isso cercava o 3º Exército na outra margem 

do canal de Suez, entretanto, politicamente ainda era interessante a tomada de Suez, 

pois seu controle seria útil nas negociações pós-guerra (RABINOVICH, 2017). 

Naquela madrugada, Adan recebeu a ordem de investir contra a localidade ao 

amanhecer do dia 24, tendo em vista que às 07h00 entrava em vigor o novo cessar-

fogo, e a cidade deveria ser conquistada antes da chegada dos observadores 

internacionais (DUPUY, 2002 p. 540-541). 
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FIGURA 12 – Mapa da Campanha do Sinai (1973) 
Fonte: WIKIPEDIA, 2019. 

 

O ataque principal seria executado por um batalhão blindado e acompanhado 

por um batalhão de infantaria paraquedista, reforçado por VBTP egípcias capturadas 

com o objetivo de ocupar interseções conquistadas pela vanguarda (RABINOVICH, 

2017). Os informes indicavam que os egípcios não haviam preparado nenhuma 

defesa organizada na cidade e as observações antes do início do ataque reforçavam 

isso, já que soldados egípcios eram vistos desarmados e inclusive levantavam as 

mãos ao observar as tropas israelenses (DUPUY, 2002, p. 541; RABINOVICH, 2017). 

Rabinovich (2017) descreve o início do ataque, no qual a coluna blindada 

israelense se estendia por mais de um quilômetro e que a progressão se assimilava a 

um desfile militar, inclusive com os comandantes de CC e VBTP desescotilhados. Na 

segunda interseção, a coluna foi emboscada por fogos de granadas e lança-foguetes, 

dois carros de combate foram destruídos, quase todos os comandantes de viatura 

foram mortos ou feridos logo no início dos enfretamentos e o choque se instaurou nas 

guarnições (RABINOVICH, 2017). 
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Os carros de combate lograram se reorganizar em uma praça e novos 

comandantes foram designados dentre atiradores e auxiliares remanescentes, 

recebendo setores de tiro sob sua responsabilidade. Enquanto isso, as tropas 

paraquedistas também tiveram seu avanço interrompido e se viram obrigadas a 

abandonar suas viaturas e se abrigar em edifícios adjacentes (RABINOVICH, 2017). 

Tentativas de resgate foram realizadas, entretanto, não obtiveram sucesso, 

exceto pelo resgate de parte dos feridos. Na noite do dia 24, o General Adan ordenou 

que as tropas atacantes retraíssem da cidade de Suez por meios próprios, obrigando-

os a deixar diversas viaturas para trás. No total, cerca de 80 militares morreram e 

outros 120 ficaram feridos (RABINOVICH, 2017). 

 

4.3.2  Batalha de Grozny (1994-1995) 

 

A dissolução da União Soviética em 1991 reacendeu questões separatistas 

motivadas por diferenças étnicas no recém-formado território da Rússia. Nesse 

contexto se enquadrava a região da Chechênia, cujas buscas por emancipação datam 

ainda dos tempos do Império Russo. Em setembro de 1991, os chechenos, sob o 

comando de Djokhar Dudaiev, declararam sua independência, o que fez eclodir nos 

anos seguintes uma guerra civil entre separatistas e pró-russos, sendo estes últimos 

apoiados material e financeiramente pelo Estado Russo. As seguidas falhas dos 

grupos anti-Dudaiev em obter o controle de regiões da Chechênia levou ao Governo 

Russo a optar por uma intervenção militar para restaurar o controle da região. 

O planejamento russo previa quatro fases, das quais as duas primeiras 

consistiam no isolamento e posterior retomada do controle sobre Grozny através da 

ocupação de objetivos estratégicos no interior da cidade, como o palácio presidencial, 

aeroportos e a estação central de trem (FAURBY; MAGNUSSON, 1999, p. 76). A 

operação estava a cargo do Distrito Militar do Norte do Cáucaso, que se organizou 

quatro grupos de exército para o investimento em Grozny (JENKINSON, 2002, p. 37-

46). 

Entretanto, conforme afirmam Faurby e Magnunsson (1999, p. 77), essas 

unidades haviam sido organizadas especificamente para a operação e eram 

conformadas por militares de diferentes unidades e em sua maioria não estavam com 

o efetivo completo, o que leva a conclusão que as unidades russas empregadas não 

denotam com fidelidade o efetivo em ação. Como dado mais confiável, Faurby e 
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Magnunsson (1999, p. 77) expõem que foram mobilizados inicialmente 19.000 

militares do Exército Russo com cerca de 300 blindados, sendo 80 carros de combate, 

ainda assim um número significativo. Apesar disso, as forças russas estavam 

extremamente mal preparadas, muitos soldados eram conscritos e tinham 

pouquíssima instrução básica, quanto mais adestramento para combater em áreas 

edificadas. Os próprios oficiais possuíam deficiências no que tange ao planejamento 

das operações (JENKINSON, 2002, p. 33-36). 

Faz-se importante também caracterizar o inimigo dos russos. O número de 

combatentes chechenos é controverso, no entanto, em geral as fontes apontam 3.000 

como número mais próximo. Cabe destacar que muitos desses combatentes haviam 

servido nas Forças Armadas Soviéticas e estavam familiarizados com suas táticas e 

material, assim como detinham conhecimento da região de Grozny (JENKINSON, 

2002, p. 28-29). O conhecimento militar prévio detido pelos chechenos também 

permitiu a eles se organizar em uma guerrilha urbana, utilizando como elemento 

básico uma fração valor grupo de combate, geralmente dotadas com duas armas 

anticarro (RPG), uma metralhadora leve e um fuzil de precisão (JENKINSON, 2002, 

p. 49). 

Os insurgentes tinham largo acesso aos armamentos supracitados, assim 

como grande quantidade de outros armamentos leves, cerca de 100 blindados e 

também peças de artilharia (JENKINSON, 2002, p. 28-29). Esse material havia sido 

deixado pelas forças russas por ocasião de sua retirada da região em 1992 (FAURBY; 

MAGNUSSON, 1999, p. 78). 

O conceito de operação russo previa um investimento simultâneo em quatro 

eixos de progressão com origem nas direções norte, nordeste, leste e oeste, deixando 

uma rota de fuga para os chechenos na direção sul (JENKINSON, 2002, p. 46). 

Jenkinson (2002, p. 54) descreve algumas das emboscadas aplicada pelos 

chechenos: os guerrilheiros tipicamente destruíam a primeira e última viatura dos 

comboios, deixando o restante das forças russas presa no interior da área de 

destruição. Enquanto, as armas anticarro atacavam os blindados, o fogo automático 

das metralhadoras e caçadores neutralizavam os fuzileiros em apoio, que em geral se 

deslocavam embarcados (GRAU, 1997). As emboscadas muitas vezes resultavam em 

reações desesperadas e pânico entre os soldados russos, que careciam de 

adestramento para a situação (JENKINSON, 2002, p. 54-56). 
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Como parte de suas táticas, os chechenos também utilizavam sempre cinco ou 

seis desses grupos em suas emboscadas para causar um efeito de saturação sobre 

a área. Além disso, elas se posicionavam nos segundos e terceiros andares dos 

prédios e nos subsolos, obtendo assim boa visada, mas permanecendo fora dos 

alcances dos ângulos de elevação e depressão dos carros de combate russos (GRAU, 

1997). Como resultado, os russos perderam cerca de 1000 homens e 200 blindados 

em seu ataque inicial à Grozny (JENKINSON, 2002, p. 58). 

 

FIGURA 13 – Investimento à Grozny (1994) 
Fonte: JENKINSON, 2002. 

 

Após esse fracasso, os russos alteraram suas táticas para fazer frente às 

emboscadas inimigas. Os fuzileiros passaram a progredir desembarcados a frente dos 

CC, os quais foram incrementados com blindagens do tipo gaiola para reduzir o efeito 

dos lança-foguetes. viaturas blindadas de combate de defesa antiaérea passaram a 

reforçar os comboios para compensar as limitações dos canhões dos CC. Além disso, 

para conquistar a cidade as forças russas passaram a utilizar a progressão 

sistemática, isto é, casa-por-casa e a manobrar suas tropas blindadas para conduzir 

os chechenos para emboscadas previamente estabelecidas (GRAU, 1997). 
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4.3.3  Análise dos Casos Históricos 

 

Apesar de fora do objeto de estudo, cabe constatar que tanto em Suez como 

em Grozny as deficiências na fase de planejamento e preparo foram determinantes 

para os fracassos ocorridos. Fatores como tempo de planejamento, inteligência, moral 

e adestramento foram decisivos para o resultado dos confrontos. Entretanto, mesmo 

assim, é possível verificar implicações desses aspectos na execução e 

especificamente quanto às técnicas de progressão. 

Em ambos os casos, pôde-se verificar que os CC tiveram um apoio de fuzileiros 

deficiente. Como primeiro problema possível de ser apontado, pode-se citar a 

progressão embarcada, que apesar de inicialmente dar velocidade a progressão e 

evitar o desgaste dos fuzileiros, abdicava de um esclarecimento detalhado a frente 

dos blindados e aumentava o tempo de reação dos fuzileiros em caso de contato. 

Além disso, constatou-se que tanto a tropa israelense quanto a russa careciam 

de adestramento. Os primeiros compuseram uma força de fuzileiros blindados 

improvisada a partir de tropas de natureza paraquedista, enquanto os últimos 

empregaram conscritos com deficiências ainda na instrução básica (JENKINSON, 

2002, p. 33-36; RABINOVICH, 2017). Isso mostra que a eficiência dos fuzileiros 

blindados depende de esses estarem adestrados e, pode se dizer, especializados nas 

operações com blindados e familiarizados com suas viaturas e com as demais que 

atuam junto com eles, particularmente os carros de combate. 

Outro ponto a ser observado é que os dois casos apresentados mostram as 

forças atacantes sendo empregadas de maneira concentrada, com os israelenses 

avançando por um único eixo de progressão com elementos valor unidade e os 

russos, apesar de atuar em quatro eixos distintivos, utilizavam massiva quantidade de 

meios em cada um. Essa forma de emprego contradiz a ideia de concentrar o combate 

no âmbito das pequenas frações. Como consequência, há a formação de grandes 

comboios blindados, o que as torna suscetíveis a emboscadas, particularmente 

àquelas utilizadas pelos chechenos buscando destruir as primeiras e últimas viaturas 

e imobilizando o restante do comboio (JENKINSON, 2002, p. 54). Em contrapartida, 

esperava-se um maior poder de fogo nesses largos comboios, entretanto isso não 

ocorre tendo em vista que os blindados à retaguarda têm o campo de tiro restringido 

não só pelas construções como também pelas viaturas amigas a frente. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho analisou as técnicas de progressão do pelotão de carros 

de combate quando empregado em um investimento à localidade. A temática 

abordada tem seu embasamento por um lado na doutrina das operações militares e 

por outro, no emprego de forças blindadas. 

Primeiramente, a pesquisa se aprofundou no ponto de vista das operações, 

caracterizando o ambiente operacional das áreas edificadas e abordando as 

operações ofensivas e operações em áreas edificadas, ambas nas quais o 

investimento à localidade está inserido. 

No subcapítulo seguinte, a pesquisa abordou especificamente as forças 

blindadas. O foco está no pelotão de carros de combate, menor fração organizada 

para empregar CC como plataforma de combate. Foram exploradas a organização e 

características básicas do Pel CC, seu emprego compondo forças-tarefas blindadas 

em operações ofensivas, de forma a embasar o estudo da maneabilidade e defesa 

anticarro dos combinados abordados ao final do subcapítulo. 

Para contextualizar a análise, há que se compreender como CC e fuzileiros são 

empregados em operações em áreas edificadas. Nesse sentido, no subcapítulo 4.1, 

verificou-se que as tropas de infantaria são mais aptas a operar nesse ambiente, pois 

sofrem menos interferência por parte dos obstáculos, limitação de vias de acesso e 

podem explorar melhor o ambiente tridimensional. Apesar disso, sempre que possível 

essas frações devem ser apoiadas por viaturas blindadas que lhes proporcionem 

apoio de fogo e proteção blindada, ao passo que os fuzileiros necessitam prover 

segurança aproximada a estas viaturas. 

O subcapítulo 4.2, por sua vez, ao introduzir os tipos de força-tarefa blindada 

explana que os fuzileiros devem predominar sobre o CC em localidades e quando o 

inimigo é forte em armas AC. A comparação de ambos os subcapítulos leva a 

conclusão que normalmente uma FT Bld constituída para operações em áreas 

edificadas é forte em fuzileiros blindados. 

Com isso, considera-se que os pelotões de carros de combate serão 

empregados para apoiar a progressão dos fuzileiros. O subcapítulo 4.2 ao explorar as 

possibilidades do CC e fuzileiros compondo o Cbn CC – Fuz permite inferir que os CC 

atuarão principalmente destruindo blindados inimigos, neutralizando posições 

inimigas fortificadas (armas automáticas) e apoiando pelo fogo a progressão dos 
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fuzileiros blindados, inclusive com uso de fumígenos. Vê-se que as missões do CC no 

combate convencional são cumpridas na íntegra também nas operações em áreas 

edificadas. Pode também ser acrescentado a esse rol a observação, monitoramento 

e a vigilância do terreno com o emprego de optrônicos embarcados, possibilidade 

estas que vem das novas capacidades da VBC Leopard 1A5 BR, conforme abordado 

também no subcapítulo 4.2. 

Os fuzileiros, como elemento principal da progressão cumprem diversas tarefas 

e missões nas operações em áreas edificadas também abordadas no subcapítulo 4.2. 

Para fins desse estudo cabe ressaltar que os fuzileiros são responsáveis por fornecer 

segurança aproximada aos CC. Dessa forma, os fuzileiros neutralizam armas AC, 

impedem a aproximação de elementos a pé, removem obstáculos, etc. 

Visualizado o básico da forma de emprego do CC nas operações em áreas 

edificadas, deve-se retomar o subcapítulo 4.1, que verifica as peculiaridades do 

ambiente operacional e consequente implicações para o emprego da tropa blindada. 

No aspecto do terreno, foi abordado os efeitos da tridimensionalidade e concluiu-se 

que os espaços podem ser melhor aproveitados pelas forças de defesa, que 

transformas as estruturas em posições fortificadas e podem posicionar caçadores, 

armas automáticas e anticarro para barrar o avanço do atacante, empregando 

principalmente emboscadas tal qual na Batalha de Grozny. 

Particularmente cabe ressaltar as armas AC, que é uma das maiores 

vulnerabilidades dos CC conforme exposto no subcapítulo 4.2. Na defesa da 

localidade, o defensor tende a empregar largamente essas armas para barrar o 

avanço de blindados utilizando os princípios destacados no subcapítulo 4.2, como 

apoio mútuo, defesa em profundidade e especialmente o tiro de flanco, pois as 

edificações permitem atingir pontos vulneráveis da blindagem como a parte superior 

da torre do CC). 

Em paralelo a isso, verifica-se ao longo de todo o trabalho e particularmente no 

subcapítulo 4.2 ao tratar sobre a maneabilidade do combinado, que para os CC o 

ambiente urbano restringe os campos de tiro (ângulos mortos), dificulta a mobilidade 

e dispõe de poucas cobertas e abrigos. Constata-se que o ambiente operacional 

favorece a atuação da infantaria na defesa e ainda enfraquece as características do 

CC na ofensiva. 

Por outro lado, observou-se no subcapítulo 4.1 que as edificações também 

dificultam a ação do poder aéreo. Esse aspecto é relevante, pois as forças blindadas 
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também são extremamente vulneráveis à ação da aviação e de helicópteros de 

ataque. Ressalta-se que ainda que executadas em menor intensidade, as medidas de 

defesa antiaérea não podem ser negligenciadas nas operações em áreas edificadas. 

O estudo da dimensão física permitiu ainda mapear as cidades de acordo com 

o ATP 3-06 Urban Operations (USA, 2017), que subdivide os centros urbanos em seis 

regiões: zona central, zonas de edifícios periféricos, zonas militares, zonas 

comerciais, zonas industriais e zonas residenciais. 

Os CC podem ser empregados em quaisquer áreas dos centros urbanos ainda 

que algumas apresentem alguns aspectos mais desfavoráveis que outras. Nesse 

quesito, pode se destacar, por exemplo, as zonas centrais que tendem a possuir vias 

mais apertadas e as zonas residenciais, que por concentrarem civis favorecem a 

ocorrência de baixas de não-combatentes. Das subdivisões estudadas, as zonas 

industriais são favorecem mais o emprego de blindados. Isso se deve ao fato de serem 

concebidas para permitir a movimentação de veículos pesados, assim como pela 

predominância de estruturas mais baixas que melhoram os campos de tiro. 

Entretanto, as zonas industriais oferecem um risco no que se refere a exposição 

a materiais industriais tóxicos fruto de vazamentos acidentais ou mesmo a partir de 

ações provocadas pelo inimigo no transcurso das operações (USA, 2017, p. 1-12). 

Nesse sentido, o subcapítulo 4.2 ao tratar da VBC Leopard 1A5 BR demonstra que os 

pelotões de carros de combate estão relativamente aptos a atuar nesse ambiente, 

visto que a VBC possui um sistema de defesa química, biológica e nuclear, o qual 

impede a exposição da guarnição a agentes dessa natureza. 

Entretanto, além de necessitar de um planejamento e adestramento mais 

específico para atuar nessas condições, trata-se de uma questão que pode ser melhor 

explorada em outras pesquisas visto que há problemáticas ainda não trabalhadas 

como as TTP do Pel CC nessas condições, já que as VBP possuem possibilidades 

limitadas em um ambiente contaminado, e o emprego dos fuzileiros que, em princípio, 

não contam com a mesma proteção dos CC. 

Além da dimensão física, o trabalho também estudou no subcapítulo 4.1 a 

dimensão humana das áreas edificadas, já que particularmente nelas a população 

exerce um papel preponderante, influenciando diretamente nas operações. Nesse 

aspecto duas implicações são mais impactantes para a tropa blindada. A primeira 

delas refere-se ao maior risco de baixas de não-combatentes, que afeta forças 

blindadas já que estas empregam armamentos com elevada potência de fogo, e que 
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por isso, são capazes de causar elevados danos colaterais. Dessa forma, as tropas 

blindadas precisam seguir rígidas e bem elaboradas prescrições quanto às regras de 

engajamento. 

O segundo quesito em relação à dimensão humana refere-se à formação de 

grupos organizados que interferem diretamente na condução das operações. Nesse 

sentido, a ação de grupos contrários às tropas amigas pode resultar em 

manifestações, ações indiretas e na constituição de milícias. Em contrapartida, no 

subcapítulo 4.2, as possibilidades das FT Bld demonstram que estas estão aptas a 

atuar contra forças irregulares, devendo estar adestradas para fazer frente a esse tipo 

de ameaça quando empregadas em operações em áreas edificadas. 

Após abordar as características do ambiente operacional, o subcapítulo 4.1 se 

aprofundou em relação as operações em áreas edificadas. Nesse subcapítulo foram 

abordadas características dessa operação complementar e também peculiaridades da 

condução de operações ofensivas em um quadro de operações em áreas edificadas. 

Para isso, foi feito um estudo de forma inserir o investimento à localidade dentro 

das operações ofensivas, levando a conclusão que o mesmo compõe uma fase do 

ataque quando executado em operações em áreas edificadas. O subcapítulo 4.2, por 

sua vez, justifica o emprego das FT Bld nas operações ofensivas através das 

possibilidades da mesma que demonstram sua capacidade e vocação para esse tipo 

de operação. 

Estando inserido no contexto do ataque, o investimento pode se valer das 

formas de manobra previstas para esse tipo de operação. Entretanto, ressalta-se que 

as forças blindadas são inaptas para a infiltração visto que estas exploram vias 

secundárias existentes como dutos e passagens entre os edifícios. 

No investimento à localidade, as forças blindadas podem combinar a utilização 

de desbordamentos e penetrações, realizando manobras que exploram a mobilidade 

superior de suas viaturas para buscar pontos mais vulneráveis da defesa inimiga 

situados no seu flanco ou retaguarda, a partir do qual abrem uma brecha e penetram 

para conquistar de forma rápida objetivos situados no interior da localidade, inclusive 

em profundidade. 

O subcapítulo 4.1, por sua vez, mostra também que os objetivos a serem 

conquistados são em geral estruturas políticas que permitem o controle da cidade ou 

estruturas estratégicas para a logísticas das tropas oponentes, como aeroportos, 

armazéns, central de energia, rotas de suprimento, etc. 
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Além das operações ofensivas clássicas, também foram consideradas neste 

estudo, os ataques noturnos e os combates de encontro. Os combates de encontro 

são característicos das operações em áreas edificadas e por isso devem ser sempre 

previstos nos planejamentos. Os ataques noturnos, por sua vez, não possuem esse 

mesmo protagonismo, as forças blindadas podem vir a ser empregada nessas ações 

visto que a VBC CC Leopard 1A5 BR possui optrônicos de imagem termal que 

permitem o combate nessas condições. Apesar disso, ressalta-se que a infantaria 

blindada não possui a mesma capacidade. 

As operações noturnas aumentam a diferença de poder de combate entre duas 

tropas caso apenas uma delas esteja adestrada e possua os equipamentos 

necessários, entretanto, faz-se necessário considerar alguns fatores peculiares das 

áreas urbanizadas como absorção de calor pelas estruturas e fontes de luzes 

artificiais. 

O subcapítulo 4.2 também aborda as operações ofensivas, discorrendo sobre 

a atuação do combinado CC – fuzileiro no ataque. Nesse contexto, o combinado pode 

compor qualquer um dos grupamentos que executam o ataque. Na base de fogos, os 

CC utilizam seus meios optrônicos para observar o terreno a frente e seu armamento 

orgânico para prover fogos de cobertura para o escalão de ataque. 

Como parte do escalão de ataque, o combinado tem como missão principal 

realizar o assalto ao objetivo empregando a progressão pelo fogo e movimento. As 

operações em áreas edificadas constituem uma exceção a técnica de assalto do 

combinado visto que a necessidade imposta pelo ambiente operacional de prover 

segurança aproximada aos CC obriga os fuzileiros a progredir desembarcados 

inclusive durante o assalto ao objetivo. 

Por último, como foco principal do trabalho, foi estudada no subcapítulo 4.2, a 

doutrina que trata especificamente sobre as técnicas, táticas e procedimentos 

relativas à progressão da FT Bld. Nas operações em áreas edificadas, essas TTP são 

influenciadas particularmente ênfase no emprego de pequenas frações de maneira 

independente conforme colocado no subcapítulo 4.1. 

Para as FT Bld isso implica na necessidade de combinar seus elementos CC 

com fuzileiros já no nível pelotão, o que possibilita, a título de exemplo, a formação de 

uma FT com um pelotão de fuzileiros a dois grupos de combate reforçado por uma 

seção CC para apoiar sua progressão. O emprego centrado nas pequenas frações 

tem como principal desvantagem a dificuldade de se manter o comando e controle, 
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tornando imprescindível o estabelecimento de comunicações efetivas em todos 

escalões. 

Além disso, a doutrina atual já possibilita a atuação descentralizada dos meios 

do Pel CC na progressão em áreas edificadas, empregando o pelotão em seções ou 

mesmo por apenas com uma VBC por via. Quando em empregada aos pares (seção), 

cada carro progride de um lado da via. Essa técnica é uma resposta as restrições de 

espaço para progressão, que levam a formação de largas colunas blindadas, as quais 

são facilmente suscetíveis a emboscadas. Cabe ressaltar que nesse ponto há um 

desalinhamento entre os manuais, visto que o CI 17-30/1 O Pelotão de Carros de 

Combate – 1ª Parte (BRASIL, 2006) afirma que as seções são indivisíveis. 

Em relação às TTP de progressão propriamente ditas, o subcapítulo 4.1 aborda 

especificamente as formações de combate, técnica de progressão, método de 

progressão e a progressão do CC acompanhado pelos fuzileiros 

Nas operações em áreas edificadas, como a progressão de viaturas é 

canalizada pelas ruas e avenidas, o Pel CC majoritariamente adotará a formação em 

coluna. Essa formação facilita o controle da progressão, mas diminui o poder de fogo 

à frente. Em situações esporádicas, o Pel CC pode adotar outras formações de frente 

mais larga, particularmente em rodovias de múltiplas pistas, zonas industriais e outras 

áreas abertas. Nesse caso, o Pel CC tipicamente utiliza a formação em esquadrilha 

ou em cunha, que possibilitam bom controle e bom poder de fogos à frente. 

Referente a técnica de progressão, o Pel CC pode empregar a técnica contínua, 

protegida e por lanços (sucessivos ou alternados). Em que pese os demais fatores 

normais também se aplicarem nas operações em áreas edificadas, nessas operações 

deve ser considerado também a progressão dos fuzileiros desembarcados assim 

como as restrições de espaço, o que leva a adoção majoritariamente da progressão 

protegida ou por lanços sucessivos. A progressão contínua pode vir a ser adotada 

particularmente quando os fuzileiros estiverem progredindo embarcados. 

Conforme o subcapítulo 4.1, nas operações em áreas edificadas há três 

métodos de execução do investimento à localidade, o seletivo, sistemático e o misto 

(combinação dos dois anteriores). O método seletivo é mais vantajoso para as VBC 

por explorar mais as características das viaturas blindadas, entretanto as forças 

blindadas também podem estar presentes no método sistemático, em que pese que o 

avanço lento e as ameaças em todas as direções aumentam a vulnerabilidade dos 

CC. 
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Em relação aos processos de progressão, o combinado CC – Fuzileiro pode 

progredir com CC e fuzileiros pela mesma VA ou por vias de acesso distintas. Nas 

localidades, dificilmente CC e fuzileiros progridem por vias distintas isolados, visto que 

deixar as VBC sem segurança aproximada durante as operações em áreas edificada 

expõe em demasia os carros. Dessa forma, o combinado normalmente progride com 

CC e fuzileiros pela mesma via de acesso. Como alternativa, caso o inimigo (armas 

AC) ou terreno forem impeditivos a progressão das VBC, os CC podem permanecer 

apoiando a progressão dos fuzileiros pelo fogo, constituindo uma base de fogos. 

Na progressão no interior da localidade, os fuzileiros tendem a permanecer 

quase que a totalidade do tempo desembarcados para esclarecer e vasculhar as 

áreas ao redor das viaturas blindadas e atuando contra posições de armas AC. Essa 

técnica visa proporcionar mais segurança à progressão, acarretando por outro lado 

em velocidade de progressão reduzida. Cabe destacar que essa não é a situação 

usual dos fuzileiros, que no combate convencional permanecem o máximo de tempo 

embarcados de forma a evitar o desgaste prematuro e baixas desnecessária. 

É no tocante a progressão dos fuzileiros desembarcados onde ocorre o 

principal questionamento da pesquisa relativo à doutrina. Desembarcados, os 

fuzileiros devem se posicionar entre os carros ou à retaguarda destes, enquanto o 

avanço dos CC deve ser de quarteirão em quarteirão, para que os fuzileiros executem 

a limpeza das edificações à medida que as viaturas avançam. Por outro lado, a 

doutrina relativa às operações em áreas edificadas explora com mais profundidade a 

possibilidade de os fuzileiros progredirem a frente dos CC. Nesse caso, a infantaria 

deve utilizar o interior das edificações para o seu avanço, deixando assim as vias livres 

para o apoio de fogo dos blindados. 

Ainda assim, todas as fontes consultadas defendem que os CC devem sempre 

que possível liderar a progressão. Essa técnica, no entanto, deixa as viaturas 

suscetíveis à fogo AC proveniente de emboscadas. Dessa maneira, no subcapítulo 

4.2, há uma sugestão para a progressão do combinado CC – fuzileiro, dividindo estes 

em um escalão de esclarecimento e outro de segurança aproximada. 

O escalão de esclarecimento progrediria a frente dos CC para esclarecer a 

situação a frente e impedir que os blindados sejam engajados de surpresa. Já o 

escalão de segurança aproximada teria por missão permanecer acompanhando os 

CC de perto para protege-los da ação de fuzileiros e armas AC e complementando a 

observação das VBC. 



63 
 

Ainda o subcapítulo 4.2 também abordou técnicas de defesa AC e sua 

aplicação nas operações em áreas edificadas. Como já constatado, as armas AC são 

largamente empregadas nas operações em áreas edificadas pela força defensora. 

Nesse sentido, o trabalho explorou os principais tipos de armas AC empregadas 

atualmente e seu funcionamento (lança-rojões, canhões sem recuo e mísseis 

anticarro). 

Nas operações em ambiente urbano, algumas das técnicas de defesa anticarro 

dificilmente poderiam ser aplicadas. A título de exemplo, o movimento canalizado por 

ruas e avenidas restringe a capacidade dos CC de executarem manobras evasivas e 

os campos de tiro limitam a possibilidade de as VBC concentrarem fogos sobre as 

posições AC. Consequentemente, há uma carência de técnicas de defesa AC nesse 

ambiente. Algumas técnicas tendem a ser mais utilizadas como emprego de 

fumígenos. Como principal conclusão, essa problemática reforça a dependência das 

VBC em relação aos fuzileiros para prover sua segurança aproximada. 

Por fim, no subcapítulo 4.3 foi feito um estudo de caso com base em conflitos 

recentes de forma a verificar a aplicação da doutrina. Para isso foram estudadas as 

Batalhas de Suez (1973) e Grozny (1994-1995), notadamente batalhas malsucedidas 

para as forças atacantes. Apesar do foco do estudo estar em identificar problemáticas 

relacionadas aos aspectos doutrinários, em ambas se verificou que o planejamento 

deficiente e a falta de adestramento, particularmente dos fuzileiros foram os fatores 

determinantes nos resultados. 

Ainda assim, o estudo permitiu verificar que no aspecto tático a segurança foi 

negligenciada ao deixar os fuzileiros adentrarem as localidades ainda embarcados 

nas viaturas, ao mesmo tempo que as frações não foram empregadas 

descentralizadas, formando comboios valor unidade ou superior e por isso muito 

vulneráveis a emboscadas. 

Com base na análise realizada, foi possível inferir os seguintes resultados: 

a. As ações devem ser realizadas com emprego de pequenas frações. As 

forças blindadas devem conformar FT Bld no nível pelotão e o Pel CC pode 

descentralizar seus meios de acordo com a restrição de espaço. 

b. As comunicações são essenciais, dada a dificuldade de manutenção do 

comando e controle das ações, que tendem a ser descentralizadas. 
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c. Os Pel CC necessitam de elevado apoio de infantaria para operar nas 

cidades. Os fuzileiros devem progredir desembarcados na maior parte do tempo para 

prover segurança aproximada para os fuzileiros. 

d. As FT Bld podem ser empregadas em ações noturnas e em ambientes 

contaminados nas operações em áreas edificadas. Ações como essas requerem 

adestramento específico da tropa e necessidade de equipamento especializados para 

os fuzileiros. 

e. Os CC necessitam de regras de engajamento estritas para evitar as baixas 

de não-combatentes. 

f. As ações defensivas são extremamente favorecidas no ambiente urbano, 

permitindo a utilização de estruturas existentes para posicionamento de armas 

anticarro. 

g. A ação da aviação inimiga é menor devido a restrição imposta pelas 

edificações, diminuindo sua ameaça para os CC. 

h. As operações em áreas edificadas são caracterizadas pela ação de forças 

irregulares. Os Pel CC devem estar aptos a combater esses tipos de elementos 

quando empregados nesse ambiente. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Após revisar os temas abordados pelo trabalho e as conclusões obtidas, é 

possível retomar o problema proposto de forma a pontuá-lo. Dessa maneira, o 

presente estudo buscou responder a seguinte problemática: 

As técnicas, táticas e procedimento do pelotão são compatíveis com o emprego 

em ambiente urbano? Quais técnicas, táticas e procedimentos do pelotão de carros 

de combate enquadrado em uma força-tarefa subunidade blindada numa operação de 

investimento são capazes de aumentar sua eficiência operacional na progressão e 

proporcionar maior segurança para a fração? 

O primeiro questionamento está diretamente relacionado as hipóteses do 

trabalho. O estudo das fontes doutrinárias permite concluir que por mais que a doutrina 

em vigor esteja voltada para operações em ambiente rural ou convencional, a maior 

parte das TTP podem ser facilmente adaptadas para as operações em áreas 

edificadas. Entretanto, há sem dúvidas alguns pontos que carecem de um maior 

detalhamento e revisão, particularmente no tocante à progressão dos fuzileiros 

blindados desembarcados no contexto do combinado CC – fuzileiro e também 

referente à defesa anticarro. 

Relativo ao segundo questionamento, existem diversas situações onde o 

emprego do Pel CC é mais favorável no contexto das operações em áreas edificadas, 

conferindo-lhe maior eficiência operacional e segurança. Pode-se citar dentre elas: 

a. Emprego de forma descentralizada em seções ou mesmo VBC formando FT 

no nível pelotão; 

b. Emprego das tropas blindadas em ações de desbordamento e penetração 

utilizando o método de progressão seletivo; 

c. Emprego das forças blindadas em zonas com campos de visão e observação 

mais amplos e com vias mais abertas (zonas industriais); 

d. Progressão dos CC e fuzileiros pelas mesma VA utilizando a técnica de 

progressão protegida ou por lanços sucessivos com fuzileiros blindados progredindo 

desembarcados. 

Como ressalva, cabe destacar que as técnicas e situações acima não são 

restritivas ou exclusivas, podendo o Pel CC ser empregado de outras formas caso o 

estudo dos fatores de decisão indique a possibilidade ou a necessidade de alterar a 

forma de emprego acima.   
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