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RESUMO 

A pesquisa empreendida consiste em contextualizar a crescente importância que as áreas 

urbanas têm no combate moderno, o alto valor de combate das forças blindadas nesse ambiente 

operacional e o quão perigosa a área urbana é para os carros de combate. Considerando a 

facilidade que as áreas urbanas fornecem aos operadores de armas anticarro, possibilitando 

emboscadas e oferecendo cobertas e abrigos que facilitam a progressão destes combatentes 

contra aos carros. Os objetivos do trabalho são mostrar a importância das forças tarefas 

blindadas nos ataques às áreas urbanas, e apresentar a utilização do caçador como uma solução 

econômica e doutrinariamente viável à vulnerabilidade dos carros de combate inseridos neste 

tipo de área de combate. Vulnerabilidade essa que tem raiz na defasagem da capacidade de 

monitoramento dos blindados dentro de áreas edificadas, juntamente com o alcance limitado 

do armamento de dotação dos fuzileiros que fazem a proteção aproximada dos carros de 

combate. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os temas em questão, expondo as 

capacidades e limitações dos carros de combate, dos fuzileiros que os apoiam, dos caçadores e 

das armas anticarro, além dos efeitos que o ambiente urbano tem sobre as tropas blindadas. Por 

meio da pesquisa, foi possível constatar que as capacidades de fuzileiros, caçadores e carros de 

combate compensam as vulnerabilidades que cada uma dessas peças apresentam. A conclusão 

do presente estudo é que a adição de equipes de caçadores ao combinado carro de 

combate/fuzileiro, compensa as defasagens que o ambiente urbano impõe e aumenta a 

segurança para este tipo de tropa, tornando-a mais efetiva. 

 

Palavras-chave: Carro de combate; área urbana; caçador; arma anticarro. 

  



 

 

ABSTRACT 

The undertaken research consist in contextualize the rising importance of the urban 

areas in the modern warfare, the high combat value of armored forces in this operational 

environment and how dangerous is the urban area for the combat cars. Considering the facility 

that the urban areas provides to the anti tank weapons operators, making ambushes possible and 

offering cover for the advance of this fighters against the armored cars. The objectives of this 

academic work are show the importance of the armored task forces on the attack of urban areas, 

and to present the use of the sniper as an economic and doctrinal viable solution to the tank’s 

vulnerability when inserted in this kind of combat area. That vulnerability has roots on the lag 

of the moving and monitoring capacity of the tanks inside constructed areas, addicted of the 

limited reach of the weapons used by the infantryman that make the close protection of the 

armored cars. Was realized a bibliographic research about those themes in question, exposing 

the limitations and capacities of the tanks, the infantryman that support them, the snipers and 

the anti tank weapons, and also the effects that the urban environment has on the armored forces. 

Through the research, was possible verify that the capacities of the infantryman, snipers and 

tanks compensate the vulnerabilities of each one of them. The conclusion of the present study 

is that the addiction of sniper teams to the combined tank/infantryman, pays off the lags that 

the urban environment imposes and increase the safety of this kind of troop, making it more 

effective. 

 

Keywords: Tank; urban area; sniper; anti tank weapon.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONTEXTO 

 

Idealizados nos tempos da Primeira Guerra Mundial, os carros de combate (CC) 

tinham o objetivo de romper o impasse vivido pelos beligerantes que viam suas linhas de 

frente praticamente estagnadas, devido às novas armas desenvolvidas naquela época, como 

as metralhadoras e as cada vez mais poderosas peças de artilharia, além do extenso uso de 

trincheiras, que juntos impediam a ação de choque da cavalaria hipomóvel. Desde sua 

concepção, os carros de combate se encarregam da ação de choque, empregando as 

características de alto poder de fogo e movimento. 

“Em seu design original, os carros de combate eram uma arma de suporte à infantaria, 

armados com metralhadoras e canhões leves e equipados com uma blindagem que os permitia 

aproximar-se do inimigo sem sofrer danos” (GOTT, 2006, p. 10, tradução nossa). Ao passo 

que os tanques da 1ª Guerra Mundial serviam para dar apoio de fogo, romper barreiras de 

obstáculos e permitir que a infantaria se aproximasse das trincheiras, os carros de combate 

atuais tem, nas cidades, funções muito parecidas, dando base de fogos ao avanço dos 

fuzileiros, podendo ser usados para derrubar paredes e muros rapidamente, além fornecer 

proteção blindada à tropa em avanço. 

 Nos conflitos atuais, as áreas de operações abrangem cada vez mais as áreas 

urbanas, onde os carros de combate oferecem as seguintes vantagens: proteção blindada, 

poder de fogo e o efeito psicológico que causam no inimigo (ANNES, Daniel Bernardi. 

Entrevista concedida a Vitor Chemim Viezzer. Resende, 11/06/2020 [A entrevista encontra-

se transcrita no Apêndice “A” deste Trabalho de Conclusão de Curso]). O entrevistado 

também comentou: caso sejam corretamente empregados, os CC podem trazer enormes 

vantagens aos atacantes, tendo em vista sua capacidade de destruição, a capacidade de 

engajar alvos a longas distâncias e a sua proteção blindada. 

Portanto, se observa cada vez mais a atuação dos CC nestas áreas, para aproveitar sua 

blindagem em prol das tropas a pé e seu grande poder de fogo. A atuação dos carros feita de 

forma incorreta vem causando a completa destruição de carros de combate (CC), como 

respondeu ANNES, Daniel Bernardi. Entrevista concedida a Vitor Chemim Viezzer. 

Resende, 11/06/2020 [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” deste Trabalho 

de Conclusão de Curso].  
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A maior causa é a utilização de armas anticarro (AC) por parte da infantaria inimiga, 

que usa das inúmeras cobertas para engajar a tropa CC, antes que esta tenha a chance de 

avistar o atacante.  

Então como minimizar essas baixas? 

 Visto isso adicionado à limitada capacidade da guarnição de um CC observar o espaço 

que rodeia o carro, conclui-se que, se faz necessário um aumento da capacidade de 

observação da tropa que acompanha o carro e do próprio carro. Sendo uma solução viável o 

uso de caçadores, que além de observar o compartimento que o CC ocupa de maneira mais 

detalhada, podem neutralizar qualquer ameaça de tropa de infantaria que faça uso de armas 

AC.1 

 Caçadores são um tipo de tropa que normalmente atuam em duplas, dotada de um fuzil 

de precisão equipado com luneta, e uma luneta de observação, para realizar tiros a longas 

distâncias, e de uma luneta de grande capacidade de aproximação, para observar seus alvos a 

longas distâncias. As características desse tipo de tropa permitem que além de sua missão 

principal (tiros de precisão), ela faça a observação do inimigo em ambientes urbanos, 

posicionando-se em pontos com dominância sobre o resto do terreno. 

 

 O Caçador é um "sistema de armas" de extrema valia para às forças 

militares e órgãos de segurança civis, sendo de suma importância no 

atual cenário mundial eivado de conflitos regionais, terrorismo e 

violência urbana. No contexto do emprego da Força Terrestre o Caçd é 

um multiplicador de combate eficiente a disposição de um comandante. 

A filosofia para o emprego do Caçador pode ser traduzida pela seguinte 

frase: "Um tiro, uma baixa". (BRASIL, 1998, página 1-1). 

 

  

 
1
AC: Arma Anticarro 
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1.2 JUSTIFICATIVA E LIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 O problema que inspirou esta pesquisa é a vulnerabilidade dos carros de combate em 

relação às armas anticarro, quando inseridos em ambientes urbanos. 

O objetivo geral é comparar as características das tropas blindadas (combinado 

CC/fuzileiro) e das turmas de caçadores, concluindo que as qualidades dos caçadores  

compensam as limitações da tropa blindada. Em caráter de contextualização do problema, estão 

expostas neste trabalho as características das áreas urbanas e das armas anticarro. 

Mais especificamente, a intenção é diminuir as baixas dos carros de combate nos 

ambientes edificados, visto que os CC são meios nobres, caros e de valor estratégico para as 

operações militares.  

A justificação da pesquisa é dar à tropa blindada uma maior efetividade e segurança nas 

operações em ambiente urbano, mantendo os CC no combate e, ao mesmo tempo, aumentar a 

letalidade da tropa, resultando em economia de meios e redução de efeitos colaterais. Objetivos 

alcançados através do uso de caçadores, visto que alvos podem ser engajados a maior distância 

do que o armamento de dotação dos fuzileiros permite e sem o uso do canhão do carro de 

combate, que utiliza munições de alto custo e grande poder de destruição. 

Desta forma, o trabalho tem seus capítulos compostos pelos seguintes temas: área 

urbana, arma anticarro, carro de combate e caçador. Contextualizando, sempre que possível, os 

temas dentro do objetivo específico deste trabalho. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Comparação das características destes dois tipos de tropa, concluindo que suas 

qualidades cobrem as limitações da outra, com a intenção de diminuir as baixas dos carros de 

combate nos ambientes edificados. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a atuação dos caçadores, caracterizar a atuação dos carros de combate, o 

que são e como são do ponto de vista militar as áreas urbanas, expondo esses temas 

contextualizados entre si. Por fim comparar estas características e propor um emprego conjunto 

que visa diminuir as vulnerabilidades dos CC, com relação às armas AC, quando atuam em 

áreas edificadas.  
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2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Será realizada uma pesquisa bibliográfica, com objetivo de expor as capacidades e 

limitações dos carros de combate e dos caçadores, caracterizar o ambiente urbano e expor os 

perigos que as armas anticarro neste ambiente, oferecem aos carros de combate. Para embasar 

a conclusão de que caçadores podem ser bem utilizados em apoio ao combinado CC/Fuzileiro 

dentro de ambientes urbanos. 

 

2.2 MÉTODOS 

 

 Primeiramente serão expostas uma problemática e as variáveis que nela influenciam.  

Serão expostos dados de fontes diversas, juntamente com experiências expostas em 

artigos e entrevistas, para caracterizar a atuação dos componentes da pesquisa de forma 

contextualizada entre eles.  

 Com base nesses dados, será feita uma comparação entre eles, com o objetivo de 

evidenciar a conveniência do emprego de caçadores nas forças-tarefas blindadas, e como ele 

pode ser um multiplicador do poder de combate do combinado CC/Fuzileiro em ambiente 

urbano. 

O objetivo será atingido pelo método dedutivo que, a partir de ideias gerais, permite 

chegar a novas ideias. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 ÁREA URBANA OU EDIFICADA 

  

Este capítulo aborda as os fatores que caracterizam as áreas urbanas, mostrando as 

diferentes formas deste ambiente operacional e mostrando as influências que ele tem sobre o 

combate. 

 

3.1.1 HISTÓRICO 

 

 Desde a primeira revolução industrial, ocorrida por volta de 1760 e 1850, a população 

mundial vem se concentrando nas cidades, desde então esta concentração só vem aumentando. 

Atualmente, grande parte da população mundial reside em áreas urbanas (logo edificadas), 

como mostra a tabela 1: 

 
Tabela 1

Fonte: Globo2 

 
2
  Disponível em: <http://educacao.globo.com/geografia/assunto/urbanizacao/urbanizacao-mundial.html>. 

Acesso em dia 02/10/2019. 

http://educacao.globo.com/geografia/assunto/urbanizacao/urbanizacao-mundial.html
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 Visto isso, fica evidente que essas áreas aumentaram seu valor estratégico nos conflitos, 

pois, além de uma grande massa da população, concentram indústrias, polos tecnológicos, 

bancos e outras estruturas de grande importância.  

 
Quando se deseja derrotar um inimigo, se faz necessário assumir o 

controle de seus principais centros urbanos, uma vez que as cidades, 

cada vez mais, são representações do poder e da riqueza das nações. 

Não só por serem a sede dos governos constituídos, mas também por 

terem em si toda a base industrial e logística de qualquer país, além de 

serem o coração de sua economia e serem centros culturais. (GOTT, 

2006, p.9) 

 

 Comprovação disso foi a importância que estas áreas tiveram nos combates, desde a 

Segunda Guerra Mundial como na batalha de Stalingrado e nos conflitos contemporâneos, em 

Saigon (1975), Beirute (1982), Cidade do Kwait (1991), Mogadíscio (1993), Grozny (1994 e 

1999) e Bagdá (2003), dentre outras, também a importância do controle de cidades nos conflitos 

ocorridos no Oriente Médio envolvendo o Estado Islâmico para projetar poder sobre as regiões 

adjacentes. 

 

3.1.2 CONTEXTO ATUAL 

 

Tendo em vista a grande urbanização presente em todo o globo, o campo de batalha 

passa a ser cada vez mais urbano. Em acréscimo, a demanda por operações de paz ao redor do 

mundo leva à necessidade de operações com objetivo de estabilização e de suporte às 

populações, sendo a ocupação e controle de áreas urbanas inerentes a isso. Por terem alto valor 

estratégico, as áreas urbanas não podem simplesmente ser evitadas pelos comandantes da 

atualidade. Indo contra um dos ensinamentos de Sun Tzu, 544aC - 496aC, que diz ser a pior 

política de todas atacar cidades, já que demandam o empenho de muito tempo, recursos e tropas. 

Trazendo novos desafios para qualquer tropa. 

Portanto, mesmo com todas as dificuldades que o ambiente urbano impõe à tropa, cada 

vez mais a necessidade de combater neste ambiente operacional. Pela importância estratégica 

das cidades, pelo crescimento delas, e pela concentração de estruturas logísticas e industriais 

nessas áreas.  

As batalhas por cidades no futuro serão repletas dos mesmos perigos 

que fizeram os exércitos evitá-las no passado. Ruas estreitas são os 

locais perfeitos para emboscadas, então o risco de haver um grande 

número de baixas é enorme. Raramente o desenrolar da operação será 

rápido. Nas cidades, o inimigo normalmente se mistura com a 
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população civil, ou seja, é muito mais difícil detectá-lo. (GOTT, 2006, 

p. 9) 

 

Assim, os conflitos tendem a ser cada vez mais perigosos, voláteis, incertos, complexos 

e ambíguos.  

Durante a 2ª Guerra Mundial, os blindados ainda eram utilizados como 

armas de suporte à infantaria, no início do conflito, a maioria dos 

centros urbanos era simplesmente contornada. Isto mudou quando os 

soviéticos adotaram a tática de segurar suas grandes cidades e forçar os 

alemães a atacarem o seu interior. Exemplo disso é a batalha de 

Stalingrado, que custou aos alemães enormes quantidades de homens e 

veículos blindados. (GOTT, 2006, p. 10) 

 

Todo esse aumento de perdas em combate ocorre pelo aumento das variáveis que podem 

decidir o resultado de um combate. Como a maior possibilidade de manobras, como 

emboscadas e manobras de flanqueamento, a presença de obstáculos e construções que reduzem 

a permeabilidade da tropa blindada que, quando somadas à falta de simetria do terreno, 

influenciam em muito o planejamento das operações.  

Somado a isso, o combate passa a ser medido por ganhos de edificações, que são ganhas 

andar por andar, que são conquistados cômodo por cômodo. Dentro deste contexto, vale 

ressaltar que cada janela pode conter uma ameaça em potencial aos carros de combate que 

estiverem transitando nas ruas abaixo. 

Além de não ser uma linha de ação ideal desde a antiguidade, por fatores de decisão 

básicos, o combate urbano, por suas características e peculiaridades, como efeitos colaterais 

sobre a população civil e à estrutura física da cidade, a redução dos espaços abertos, diminuindo 

o espaço para manobra e o emprego de velocidade por parte dos carros, impõe uma série de 

limitações às capacidades dos carros de combate. Contudo, o uso dos carros de combate 

combinados com os fuzileiros, ainda traz benefícios e multiplicação de poder de combate. 

A Guerra do Iraque, comprovou estas afirmações: 

 

A Guerra do Iraque, de 2003, e a subsequente ocupação mostrou que 

em vez de ser um caixão ambulante, como diziam alguns teóricos da 

doutrina americana, os blindados pesados ainda provêm esmagadoras e 

letais capacidades e possibilidades a qualquer força. Seu poder de fogo, 

mobilidade e ação de choque combinadas são capazes de derrotar até os 

inimigos dotados de armas anticarro modernas. Apesar disso, há 

desvantagens. O enorme peso e tamanho dos carros de combate 

normalmente restringem sua velocidade e as áreas em que podem ser 

usados. Pontos cegos e frequentes restrições ao giro e elevação da torre 

impedem o uso total do poder de fogo dos blindados. No entanto, 

exemplos históricos mostram que no emprego de blindados combinados 

com infantaria, apoio de fogo da artilharia e de meios aéreos, os 
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blindados são protagonistas no combate urbano.” (GOTT, 2006, 
página XII). 

 

 Ao mesmo tempo que são de alto valor estratégico, as cidades promovem um ambiente 

operacional que apresenta inúmeras cobertas e abrigos o que facilita o emprego de armas 

anticarro combinadas com um efeito de surpresa que não se tem em outros ambientes 

operacionais. Além disso, há um elevado número de compartimentos e setores de tiro mais 

afunilados e com alvos mais próximos, o que impede os carros de combate de fazerem uso do 

longo alcance de seu armamento, ao mesmo tempo que a sua mobilidade é afetada pelas 

diversas construções presentes nas áreas edificadas. 

 Enquanto que, para os caçadores, a grande quantidade de cobertas, abrigos e edifícios 

proporciona um multiplicador de poder de combate, permitindo que eles se posicionem bem no 

terreno, para literalmente caçar inimigos que tentem fazer o uso de armas anticarro contra os 

blindados da tropa amiga, assim aumentam a capacidade de monitoramento da tropa. 

  

3.1.3 CONSTITUIÇÃO DE UMA ÁREA URBANA 

 

 Aqui serão expostos como as áreas urbanas são compostas, expondo como são dispostas 

as edificações nas diferentes composições das cidades quais são os principais tipos de 

edificações 

. 

3.1.4 CATEGORIAS DE ÁREAS URBANIZADAS 

 

 Segundo o IBGE, as áreas urbanas são classificadas em dois tipos: áreas densas e áreas 

pouco densas. 

 Áreas densas: 

As manchas classificadas como densas caracterizam-se por uma 

ocupação urbana contínua, com pouco espaçamento entre as 

construções e maior capilaridade de vias. São as áreas mais 

consolidadas das concentrações urbanas, compostas por edificações que 

geralmente não possuem áreas livres em seu entorno, ou que possuem 

apenas pequenos quintais. O arruamento costuma ser bem-definido, à 

exceção de algumas áreas de aglomerados subnormais. (IBGE, 2015, p. 

13). 

 

Em resumo, são áreas onde não há grandes espaçamentos entre áreas edificadas, consistindo 

em uma mancha urbana homogênea, resultando em um ambiente operacional extremamente 

compartimentado, o que facilita emboscadas e dificulta o reconhecimento. Como resultado o 
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avanço da tropa blindada é mais lento e menos seguro nesse meio, apesar da abundante 

disponibilidade de vias. Vale ressaltar que os efeitos colaterais do deslocamento dos carros de 

combate em vias urbanas costumam ser grandes, visto que sua pressão sobre o solo (kg/cm²) é, 

na grande maioria dos casos, muito superior à capacidade que essas vias são projetadas para 

suportar. 

 

 Áreas pouco densas: 

As áreas classificadas como pouco densas caracterizam-se pela 

presença de feições urbanas, porém com uma ocupação mais espaçada. 

As manchas pouco densas podem representar áreas em processo de 

ocupação ou áreas de condomínios ou loteamentos com ocupação 

esparsa. Elas também podem caracterizar áreas de transição entre a 

paisagem rural e urbana, situando-se geralmente nas bordas das 

manchas densas. Existem casos onde são encontradas manchas pouco 

densas em pequenas ocupações isoladas, como, por exemplo, nas sedes 

de distritos municipais. ( IBGE, 2015, p. 13) 

 

 

 Áreas pouco densas são algo intermediário entre o ambiente urbano e rural, tendo 

características de ambos. Temos então, vias mais longas e amplas do que nas cidades, porém 

menos contínuas e compartimentos menores do que encontramos no ambiente rural, com 

edificações menores e mais dispersas, em comparação com as áreas densas. Resultado disso é 

uma aplicação das técnicas de combate urbano em uma área um pouco mais aberta, obrigando 

tanto os carros de combate quanto os fuzileiros a executarem lanços mais longos.  

Outra característica das áreas menos densas é a atenuação das limitações e riscos que 

uma área densa impõe, principalmente aos carros de combate. 

 Há diversas formas de classificar os tipos de áreas urbanas. “Podemos dividir uma área 

urbana por Zonas consoante à proximidade dos edifícios, classificar o tipo de área urbana 

segundo o número de habitantes que nela existe, o tipo de construções e o tipo de edifícios com 

que as forças se poderão deparar” (Monteiro, 2012, p.11) 

 Não só de aglomerados de edifícios são compostas as cidades, também existem áreas 

não ocupadas por construções, consistindo em campos abertos e regiões matosas como no caso 

de parques ou até grandes massas d’água, como lagoas e rios largos, como cita o IBGE no livro 

Áreas Urbanas do Brasil. O livro também cita áreas diferentes daquelas residenciais, como 

usinas, fábricas, aeroportos, em resumo são grandes estruturas afastadas no máximo 3 km do 

polígono urbano mais próximo. 

 Quanto ao formato dos polígonos urbanos, podemos classificá-los em modelos urbanos. 

“Em relação aos modelos urbanos, podemos destacar quatro tipos que influenciam a forma de 
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emprego das unidades no terreno e, consequentemente, o planeamento do comandante: Satélite, 

em Rede, Linear e Segmentado”. (Marques, 2004).  

 

É comum em toda esta tipologia de modelos existir uma área edificada 

denominada “aglomerado central”. Um aglomerado central é todo o 

tipo de área edificada que está presente em qualquer um dos modelos 

urbanos, podendo variar a sua dimensão, mas o seu efeito permanece 

constante. O aglomerado central constitui-se um obstáculo à progressão 

de uma força. (Marques, 2004, p. 8-11).  

 

 

O modelo satélite se caracteriza por uma área principal ao centro e conglomerados a 

volta da área principal. “Centro urbano com áreas mais pequenas na periferia que sustentam na 

sua maioria a área central principal. Estas áreas adjacentes suportam na sua maioria os meios 

de apoio a uma força.” (Marques, 2004, p. 9). 

Áreas urbanas que se dispõe como diferentes centros integrados entre si são 

classificadas como de modelo em rede, sendo cada centro de certa forma independente em 

relação aos outros, resultando em uma disposição caracterizada por certa independência entre 

si. O modelo urbano em rede consiste em: “O tipo de modelo urbano em Rede representa centros 

urbanos dispersos ligados entre si, tornando-se menos solidários e autossuficientes.” Marques, 

2004, p. 9).  

Modelos lineares são áreas urbanas que se desdobram no terreno com uma forma 

delgada e contínua. “O tipo de modelo urbano Linear “resulta de pequenos centros ao longo de 

uma confinação natural do terreno.” (Marques, 2004, p. 9).  

Há também as cidades que são divididas por elementos nítidos no terreno, como estradas 

e rios, estas correspondem ao modelo segmentado. 

 

Por fim, o tipo de modelo urbano Segmentado corresponde a um centro 

urbano que é dividido por um rio, estradas, montanhas ou caminho-de-

ferro. Estes acidentes naturais ou não, do terreno, na maioria das vezes 

facilitam a atribuição de um sector por parte do comandante às suas 

subunidades. (Marques, 2004, p. 9). 

 

3.1.5 TIPOS DE EDIFÍCIO 

 

 Segundo o PDE-3-07-14 (2011), podemos considerar:  Edifícios Tipo Bloco: são 

construções em cujas paredes exteriores assenta o peso do edifício. De uma forma geral, este 

tipo de edifícios apresenta paredes densas, o que permite a sua utilização como posições 
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defensivas. Dentro deste tipo de edifício podemos considerar ainda os Edifícios de Tijolo, sendo 

estes os mais usuais dentro dos Edifícios Tipo Bloco. Por norma são revestidos exteriormente, 

de forma a que os tijolos não se apresentem à vista. São frequentes em lojas vulgares, nas ruas 

das áreas urbanizadas. Edifícios de Cimento Armado, feitos no local e reforçados com uma 

armação de aço, ou podendo ser montados no local com paredes pré-fabricadas, muito usuais 

em armazéns. Conferem boa proteção, com vulnerabilidade para a cobertura superior e com 

espaços abertos disponíveis, que permitem o fogo de mísseis anticarro. Edifícios Tipo Túnel, 

são os edifícios característicos em hotéis ou apartamentos, localizando-se nas áreas residenciais 

e nos subúrbios das cidades. São construídos com base em placas de betão pré-fabricados, com 

uma espessura de 15 a 20 cm. Os compartimentos são normalmente demasiado pequenos para 

que possam ser disparados mísseis anticarro no seu interior. A forma como estão construídos 

possibilita a fácil circulação no seu interior. Lugares de Reunião Pública, são características 

destes edifícios serem lugares públicos, como igrejas e teatros, com largos espaços interiores 

abertos. Apresentam boa proteção ao nível das paredes, mas deficiente ao nível do teto. Devido 

ao seu amplo espaço interior, permitem o disparo de mísseis anticarro.  Edifícios Tipo Estrutura: 

este tipo de edifícios é assente num esqueleto de madeira, aço ou cimento, que suportam a sua 

construção. Por norma, as suas paredes apenas servem para proteger das condições 

meteorológicas. Podemos distinguir duas variedades deste tipo de estrutura: Revestimento 

Forte, constituído por blocos de argamassa, não garantindo uma proteção eficaz e Revestimento 

Ligeiro, o qual possui uma ligeira proteção, mas facilita o uso de mísseis, devido ao maior 

comprimento em relação aos anteriores. 

 

3.1.6 INFLUÊNCIA DAS ÁREAS URBANAS NO COMBATE 

 

 Feita a junção das informações apresentadas a respeito das áreas urbanas, conclui-se que 

este ambiente operacional propicia vantagens à tropa que se opõe aos carros de combate, e 

dificuldades aos blindados que nele atuem, sendo algumas delas: 

● Permitir que esta se desloque coberta pelo campo de batalha, tendo mais chances de se 

aproximar até o alcance útil de suas armas anticarro;  

● Fazer uso do elemento surpresa, já que pode disparar armas AC a partir do interior de 

edifícios antes de ser avistada pela guarnição do CC e muitas vezes da tropa que faz sua 

segurança aproximada; 
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● A mobilidade de qualquer blindado passa a ser limitada, já que muitos edifícios são 

obstáculos para a sua movimentação, muitas vezes canalizando seu movimento, 

permitindo ao inimigo determinar os corredores de passagem que serão usados pelos 

carros, facilitando emboscadas; 

● A ação de choque dos CC fica restrita a determinadas áreas, uma vez que seu poder não 

pode ser empregado à revelia, devido às considerações civis; 

● O monitoramento do campo de batalha passa a ser mais complexo, uma vez que não só 

em largura e profundidade se deve procurar o inimigo, mas também em posições acima 

do solo, fator que faz o desgaste de quem faz esse monitoramento a partir do carro seja 

maior e seu rendimento caia, o que faz com que o comandante de carro tenha que 

escolher entre segurança e velocidade. 

 Dentro do contexto imposto pelo ambiente, em resumo, conclui-se que há vantagens e 

desvantagens para os carros de combate em áreas urbanas, como se expressa a tabela 3: 

Tabela 2: 

Tabela 2

 

Fonte: SELBACH, 2016 
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 Durante a guerra do Vietnã, blindados norte-americanos foram decisivos na retomada 

da cidade de Hue, por parte das tropas sul-vietnamitas e norte-americanas. Lá, o afunilamento 

do movimento imposto pelas ruas estreitas de boa parte da cidade fazia com que os carros de 

combate M48 fossem alvos fáceis para atiradores dotados de armas anticarro. 

“Os tanques M48 eram um adicional bem-vindo no arsenal dos Fuzileiros Navais, mas 

estes tinham limitações severas em Hue. As ruas eram muito estreitas e um foguete B-40 podia 

aparecer do nada.” (GOTT, 2006, p. 34). 

Figura 1 - B-40 ou RPG 2 

 

 Fonte: Firearms News3 

 

Os blindados atraiam fogo de todas as armas dos norte-vietnamitas, 

incluindo armas pequenas, morteiros e foguetes. Um dos M48 

supostamente foi atingido por foguetes mais de 120 vezes por volta de 

6 guarnições passaram por ele. Em cada caso, os tanques eram 

recuperados, reparados e levados novamente à linha de frente em horas. 

(GOTT, 2006, p. 34). 

 
3
 Disponível em <https://www.firearmsnews.com/editorial/rpg2-grenade-launcher-evolution/374847>. Acesso 

em 29 de maio de 2020. 

 

https://www.firearmsnews.com/editorial/rpg2-grenade-launcher-evolution/374847
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Figura 2 - M48A3 Patton

  

Fonte: Flickr4 

 

 No caso do M48, atingido 120 vezes por impactos de armas anticarro, observa-se como 

os blindados se tornam o foco dos fogos do inimigo, consequência disso é a diminuição do risco 

para os fuzileiros que atuam desembarcados, que não serão mais a prioridade dos fogos 

inimigos. 

 Na batalha de Hue, ficou evidente que é inevitável que os blindados sofram danos, 

porém sua proteção blindada costuma ser capaz de conter a grande maioria dos impactos das 

diversas armas utilizadas pelo inimigo, desde que sejam empregados os blindados dotados de 

blindagem condizente com o armamento inimigo. 

 Contudo, há outra influência do ambiente urbano que limita a atuação dos carros de 

combate, a limitação do espaço. Ruas estreitas e descontínuas impedem que os blindados façam 

uso da sua velocidade e de sua manobrabilidade. Construções próximas umas das outras 

impedem que a torre dos carros possa girar para todas as direções e utilizar seu armamento em 

todas as direções possíveis, além de limitar o seu movimento dentro de ruas, o que torna o 

movimento do carro previsível e torne seu engajamento pelo inimigo mais fácil. 

 Segundo ANNES, Daniel Bernardi. Entrevista concedida a Vitor Chemim Viezzer. 

Resende, 11/06/2020 [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” deste Trabalho de 

 
4
 Disponível em : <https://www.flickr.com/photos/145177318@N02/31300563116/>. Acesso em 

29/05/2020. 
 

https://www.flickr.com/photos/145177318@N02/31300563116/
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Conclusão de Curso], as maiores limitações dos CC inseridos em áreas urbanas são a restrição 

ao movimento de viaturas e os limitados campos de tiro e de observação. A canalização do 

movimento das viaturas facilita sua destruição pela defesa anticarro (C2-1). 

 Com isso, as forças armadas ao redor do globo tomam diferentes medidas para diminuir 

estas limitações, exemplos já observados na prática são: “Adestramento, treinamento para a 

realização de engajamentos múltiplos, melhoria na capacidade de observação e detecção de 

ameaças, emprego de caçadores, emprego de sistemas ativos de defesa.” (ANNES, Daniel 

Bernardi. Entrevista concedida a Vitor Chemim Viezzer. Resende, 11/06/2020 [A entrevista 

encontra-se transcrita no Apêndice “A” deste Trabalho de Conclusão de Curso]). 

 Obviamente, o uso de blindados menores reduz estas limitações, porém nesses casos a 

proteção blindada será menor. Visto isso, cada situação tem o carro ideal para ser usado, para 

que seja melhor adaptado aos fatores de decisão de cada combate, tendo em vista que cada 

inimigo utiliza um diferente armamento e cada cidade apresenta diferentes dimensões de ruas, 

campos de tiro, material presente nas construções (podendo haver, ou não, a necessidade de 

carros dotados de armamentos mais ou menos pesados). 

 Nos combates travados em Hue, Vietnã, ficou claro que diferentes carros são mais 

favoráveis para diferentes situações: 

Aliás, os fuzileiros navais eram mais entusiasmados com os “M50 

Ontos” do que com o carro de combate médio. O canhão sem recuo de 

106 mm era uma arma eficaz, muito familiar aos fuzileiros. A fina 

blindagem era suficiente apenas para conter armas pequenas, enquanto 

o tamanho compacto do M50 permitia que ele manobrasse em qualquer 

rua. (GOTT, 2006, p 34). 
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Figura 3 - M50 Ontos  

  
Fonte: Pinterest5 

Figura 4 - M50 Ontos e seu operador de canhão sem recuo 106mm

 

Fonte: Tank and AFV News6  

 

3.2 ARMA ANTICARRO 

 

 As armas vocacionadas a destruir blindados entraram em destaque com a criação do 

Panzerfaust, pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, e tinham por objetivo conter as 

 
5
 Disponível em: < https://www.pinterest.pt/pin/287667494935306371/>. Acesso em 29/05/2020. 

 
6
 Disponível em: < https://tankandafvnews.com/m50-ontos-vietnam-1968/>. Acesso em 30/05/2020. 

https://www.pinterest.pt/pin/287667494935306371/
https://tankandafvnews.com/m50-ontos-vietnam-1968/
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numerosas colunas blindadas soviéticas. Assim como as armas atuais, era uma arma que 

equipava a infantaria e tinha a capacidade de penetrar as pesadas blindagens dos CC. E até a 

atualidade elas são a maior ameaça aos carros de combate em áreas urbanas, segundo ANNES, 

Daniel Bernardi. Entrevista concedida a Vitor Chemim Viezzer. Resende, 11/06/2020 [A 

entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” deste Trabalho de Conclusão de Curso]. 

 Na batalha de Aachen, que foi a primeira cidade alemã a ser sitiada durante a Segunda 

Guerra Mundial e início de uma resistência mais ferrenha por parte dos alemães ao avanço 

aliado, os Panzerfaust eram grandes carrascos dos carros de combate norte-americanos. Desta 

forma, os americanos precisavam utilizar seus blindados a retaguarda dos fuzileiros que faziam 

sua segurança aproximada, expondo muito mais a infantaria por não ser possível o 

aproveitamento completo da proteção blindada dos carros. Evidência disso é o relato da batalha 

de Aachen a seguir:  

Os norte-americanos estavam bem cientes da ameaça constante dos 

panzerfausts. A infantaria cobria os blindados, que eram vulneráveis 

aos panzerfausts, e em retorno os carros de combate davam cobertura à 

infantaria. Na prática, os tanques e os caça-tanques permaneciam uma 

rua atrás do avanço da infantaria, que rastejava a frente ou ao redor de 

uma esquina para engajar seus alvos. Uma vez que a quadra estava 

segura, os blindados avançavam até a rua recém conquistada.” (GOTT, 

2006, página 14, tradução nossa). 

 

Figura 5 – Panzerfaust 

 

 
Fonte: Warhistory Online7 

 
7
 Disponível em: <https://www.warhistoryonline.com/world-war-ii/armored-fist-of-germany.html>. Acesso em 

30/05/2020. 

 

https://www.warhistoryonline.com/world-war-ii/armored-fist-of-germany.html
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 Por serem leves e portáteis, armas anticarro são muito adequadas a serem utilizadas em 

áreas urbanas, devido à escassez de posições que permitam a utilização e transporte de armas 

mais pesadas. 

 Além da portabilidade, as armas leves anticarro têm alto poder de penetração em 

blindagem. O lança-rojão AT4, um dos mais populares do mundo na atualidade, tem uma 

penetração de até 420mm, segundo a SAAB, sua fabricante. 

 O ambiente urbano cria situações onde os combatentes que portam esse tipo de 

armamento se aproximem dos blindados dentro de seu alcance útil, cobertos da observação da 

tropa que atacam, principalmente do próprio blindado, sendo a maior ameaça aos CC nesse 

ambiente operacional. Um dos muitos exemplos práticos ocorreu na batalha de Aachen, na 

Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e foi relatado no livro Breaking the Mold: Tanks 

in the City: 

As linhas consecutivas de casas, com paredes grossas e em ruas 

estreitas, formavam o pesadelo de qualquer guarnição, com 

oportunidades ilimitadas para um soldado inimigo atirar um B-40 de 

qualquer ângulo. Os fuzileiros não tinham como proteger todos os 

veículos o tempo todo em um ambiente como aquele, e era inevitável 

que houvessem impactos. Era vital que os carros pudessem ser atingidos 

e continuar lutando. (GOTT, 2006, p. 42, tradução nossa). 

 

 

Mais uma vez usando o AT4 como exemplo, seu alcance útil é de 20 a 400m, segundo 

a SAAB, sua fabricante, SAAB em, sendo esta distância grande se considerarmos os campos 

de tiro que existem nas áreas urbanas.  
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Figura 6 - AT4

 
Fonte: Wikimedia 8 

 

Outro exemplo de arma anticarro é o Míssil FGM - 148 Javelin, descrito pelo CIBld no 

periódico A Forja: 

[...] O armamento é leve, com 11,8 Kg, e de fácil utilização, operado 

por um atirador e um auxiliar, que podem realizar o disparo sobre o 

ombro ou adaptar o armamento em um tripé. Além disso, o míssil pode 

ser utilizado em viaturas blindadas, como o Bradley. Possui um 

lançamento suave que permite ao atirador ocupar posições dentro de 

edificações, limitando sua exposição ao inimigo. Durante a primeira 

fase do emprego, o míssil atinge cerca de 20 metros para a frente, por 

meio de um pequeno cilindro de gás comprimido, localizado na parte 

de trás do armamento. Após isso, o motor principal é ativado e persegue 

o alvo, orientado por uma câmera termal. [...] O alcance máximo do 

míssil pode chegar a 4750m, nas versões mais recentes, e de acordo com 

a munição empregada. Possui câmera termal na ogiva, além de um 

computador que permite seguir o alvo mesmo em movimento. O Javelin 

pode realizar duas modalidades de tiro, o direto, sobre tropa e posições 

fortificadas, ou o top-attack, tiro realizado para atingir a parte superior 

e mais vulnerável do blindado inimigo. Para isso, após disparado, o 

míssil alcança uma altitude entre 330 e 660 pés e mergulha no alvo em 

um ângulo de 45º, onde a primeira carga da ogiva detona a blindagem, 

para que a segunda carga penetre no interior do veículo. O armamento 

possui a capacidade de perfurar blindagens entre 600mm e 800mm [...].  

(1º SGT KRUSCHE, Míssil Anticarro FGM 148 - Javelin – Estados 

Unidos, CI BLD, 2020). 

 

 
8
 Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AT4_2.jpg>. Acesso em 14/02/2020. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AT4_2.jpg
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Figura 7 - Lançamento do Míssil FGM– 148 Javelin 

 

Fonte: A Forja9 

 

 Prova da multiplicação da capacidade de combate das armas anticarro em ambientes 

urbanos foi a batalha por Grozny, no contexto da primeira guerra da Chechênia, ocorrida de 

dezembro de 1994 até 1995, onde as forças regulares do Exército Russo e separatistas 

chechenos foram os beligerantes. 

 Nessa batalha, tropas russas dotadas de grande quantidade de blindados atacaram 

rebeldes chechenos, visando suprimir a revolta, e tiveram colunas de blindados inteiras 

emboscadas, cercadas e destruídas.  

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

rapidamente tomar os pontos chaves da cidade, mantendo suas tropas 

blindadas em colunas, os fuzileiros embarcados não realizando a 

segurança aproximada dos CC, e realizando um rápido avanço a fim de 

intimidar os defensores, demonstrou-se ineficaz.  (SELBACH, 2016, 

p.16).  

 

 

Graças à correta utilização do terreno e com uma estratégia defensiva arrojada, os 

guerrilheiros chechenos foram capazes de abater poderosas colunas blindadas russas que 

adentraram sem qualquer tática de progressão em combate com suas viaturas. O fracasso russo 

 
9
 Disponível em: <http://www.cibld.eb.mil.br/index.php/periodicos/a-forja/593-a-forja-nr-87>. Acesso em 

14/02/2020. 

http://www.cibld.eb.mil.br/index.php/periodicos/a-forja/593-a-forja-nr-87
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provou que a mobilidade e proteção blindada não são suficientes para prover proteção aos carros 

dentro do ambiente urbano.  

Se não forem aplicadas as corretas táticas de progressão, que incluem o monitoramento 

do compartimento que se ataca (ideia chave deste trabalho de conclusão de curso), o destino de 

uma força blindada em ambiente urbano é sucumbir diante de forças dotadas de armas anticarro. 

Inclusive forças que aparentemente tem um poder de combate muito inferior ao seu. 

 

A estratégia defensiva dos chechenos trabalhava além das expectativas. 

Os pequenos times utilizavam RPG - 7s e granadas para destruir os 

veículos na vanguarda e na retaguarda das colunas. Uma vez 

bloqueados, os blindados nas colunas eram destruídos um por um. 

(GOTT, 2006, p. 78, tradução nossa). 

 

 Grozny foi a prova de que no ambiente urbano o poder de combate do defensor se 

multiplica. Considerando as armas anticarro, a vantagem do defensor vem da possibilidade de 

manter-se escondido enquanto a tropa atacante avança seus blindados para as dentro do alcance 

útil do armamento anticarro. Além de que há a possibilidade do defensor engajar os blindados 

a partir de posições que impossibilitavam aos carros uma resposta imediata ao fogo inimigo, 

devido à limitação de movimento vertical do tubo. 

 

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

armamentos principais eram incapazes de abaixar o suficiente para 

engajar alvos nos porões ou elevar o suficiente para engajar alvos nos 

telhados. A completa perda de mobilidade russa permitiu aos chechenos 

destruir a coluna sistematicamente, por cima e por baixo, utilizando 

RPGs (lança-rojões) e granadas. (GOTT, 2006, p. 80). 

 

 As possibilidades e limitações das armas anticarro e dos carros de combate, assim como 

a  própria história, comprovam que este tipo de armamento é a maior ameaça aos blindados. 

 

3.3 CARRO DE COMBATE 

 

 Neste capítulo serão expostas e caracterizadas as principais capacidades dos carros de 

combate, mostrando em alguns casos suas possibilidades de emprego. Ao final as limitações 

dos carros serão mostradas contextualizadas com o ambiente urbano. 

 

3.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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 “De sua iniciação na Batalha de Somme, em agosto de 1916, aos engajamentos atuais 

[…], a premissa básica do carro de combate não mudou; ele fornece impressionante poder de 

fogo, proteção e manobrabilidade para permitir que as forças militares lutem e vençam no 

combate aproximado.” (JAMES, 2010, p. 7) 

  As características inerentes aos CC são, grande mobilidade no campo de batalha 

(mobilidade tática), grande proteção blindada, e um alto poder de fogo graças às suas 

metralhadoras e seu armamento principal, um canhão que varia de calibre de acordo com o 

carro. Resultando em um aparelho com grande poder de choque. 

 Exemplo da importância dessa ação de choque que o carro de combate proporciona, é a 

tomada de Fallujah, segundo MONTEIRO (2012, p.13) os carros de combate têm as seguintes 

missões no campo de batalha: 

Operações que requerem elevado poder de fogo, mobilidade, proteção 

blindada e efeito de choque;  Atacar e contra-atacar sob fogo inimigo;  

Destruir blindados inimigos pelo fogo;  Garantir mobilidade, proteção 

blindada, poder de fogo e comunicações flexíveis, para com sucesso 

explorar os efeitos dos fogos nucleares e não nucleares de apoio;  

Conduzir operações de combate, sob condições de visibilidade limitada 

e em quaisquer condições meteorológicas, explorando os equipamentos 

de visão noturna;  Participar em operações de combate ao terrorismo e 

de contra insurreição;  Capacidade para atuar de forma independente 

até ao nível de secção;  Capacidade para conduzir ações de combate 

próximo com armamento portátil;  Capacidade para garantir apoio a 

forças blindadas fazendo uso de proteção portátil;  Capacidade para 

observar, negar acesso, ocupar e defender pontos fortes;  Capacidade 

para controlar ou manter a posse do terreno conquistado ao inimigo e 

preparar posições defensivas;  Capacidade para atuar em condições de 

extremo calor ou frio e em todo o tipo de condições de terreno;  

Capacidade para conduzir operações em áreas urbanizadas. [...]. 

 

No contexto dos combates urbanos, essa premissa se mantém, sendo seu armamento 

pesado decisivo nos engajamentos, mesmo que com grandes efeitos colaterais, enquanto pode 

servir como abrigo (anteparo que proteja quem se protege atrás dele dos fogos inimigos) para a 

tropa a pé e realizar uma poderosa base de fogos para que os fuzileiros realizem seu avanço 

com maior segurança. Utilizando também a sua proteção blindada em detrimento da tropa a pé 

e atuando como elemento de dissuasão no campo de batalha. 

Segundo ANNES, Daniel Bernardi. Entrevista concedida a Vitor Chemim Viezzer. 

Resende, 11/06/2020 [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” deste Trabalho de 

Conclusão de Curso], as missões dos carros de combate nos investimentos em localidades são: 

Neutralização das posições inimigas pelo fogo das metralhadoras 

para permitir aos fuzileiros cerrarem sobre o inimigo e destruí-lo; 

destruição de pontos fortes do inimigo pelo fogo dos carros de combate; 

destruição das barricadas encontradas nas ruas, abrir passagem nas 

edificações, facilitando aos fuzileiros vasculharem seu interior, quando 
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as passagens estiverem bloqueadas por entulhos, obstáculos ou fogo 

inimigo e permitindo seu acesso pelo segundo andar; tomar sob seus 

fogos qualquer outro alvo indicado pelos fuzileiros (C17-20). 

 

Por mais que não seja uma prática nova, a utilização de carros de combate em ambientes 

urbanos, em muitos casos não é abordada na doutrina das forças armadas ao redor do mundo. 

Contudo, seu emprego oferece muitas vantagens, e para exemplificar basta elencar algumas das 

características dos blindados.  

A proteção blindada dos carros protege não só sua guarnição, mas também os fuzileiros 

que progridem em apoio aos blindados. Basicamente, a blindagem apoia o avanço dos fuzileiros 

que estão fazendo a segurança aproximada dos carros de combate, seja o carro atraindo o fogo 

inimigo ou os fuzileiros usando o próprio carro como cobertura. 

O enorme poder de fogo dos blindados presta apoio de fogo direto aos fuzileiros, 

engajando posições de metralhadoras, saturando áreas com grande volume de fogos, destruindo 

posições onde o armamento do soldado de infantaria não é capaz de atingir o inimigo e até 

mesmo combatendo outros blindados. 

Combinadas as características proteção blindada, mobilidade e poder de fogo, temos 

outra capacidade dos blindados que pode ser utilizada também nos combates urbanos, sendo 

ela a ação de choque. Que no campo de batalha se traduz na capacidade de avançar rápido sobre 

o inimigo, causando a sua destruição ou fazendo-o abandonar sua posição, devido a um misto 

de fogo e movimento irrefreável, que não cessa nem com o emprego total de armamentos dos 

defensores. 

Os carros de combate costumam ser dotados de poderosos equipamentos rádio, que 

permitem comunicações amplas e flexíveis, seja com o escalão superior ou com tropas amigas 

que estão na mesma área de operações. Assim são capazes de manter a consciência situacional 

da tropa, evitando que seja atacada por onde não espera, que cometa fratricídio ou que entre em 

áreas que estão sob fogo amigo. 

A deficiência doutrinária quanto ao emprego de blindados em áreas urbanas e as 

capacidades dos carros de combate, foram vividas pelos combatentes do Corpo de Fuzileiros 

Navais dos Estados Unidos na cidade de Hue, durante a guerra do Vietnã. 

 

No procedimento usual, o uso de blindados em Hue não era praticado 

para essa finalidade na doutrina de combate urbano, tanto no Corpo de 

Fuzileiros quanto nas forças do Exército da República do Vietnã. As 

guarnições dos carros e os fuzileiros que os acompanhavam aprenderam 

o procedimento ao longo de seu avanço. Blindados eram usados 
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primeiramente na função de oferecer suporte à infantaria, mas 

ocasionalmente eles lideravam avanços limitados com os fuzileiros 

agachados atrás deles. Ressuprimento e manutenção eram feitos 

retirando os veículos para trás, não por algum plano ou cronograma. O 

combate ocorria durante o dia, enquanto combates noturnos eram raros 

para os americanos nessa época, os carros de combate M48 tinham 

equipamentos de visão noturna rudimentares, enquanto os Ontos não 

tinham nenhum. Para os fuzileiros, os poucos aparelhos de visão 

noturna eram pesados e incômodos, além das baterias terem curta 

duração. Artilharia, morteiros, aeronaves de iluminação e “gunships” 

normalmente provinham iluminação. Iluminação esta que dependia 

muito das condições climáticas, e o tempo durante a batalha por Hue 

era geralmente muito ruim. Apesar de uma longa e amarga luta, a 

batalha de Hue demonstrou a capacidade das forças blindadas de se 

mover sob fogo pesado e impor fogo ainda mais pesado aos seus 

oponentes, mesmo em terreno urbano. (GOTT, 2006, p. 42, tradução 

nossa). 

 

 Atualmente os carros de combate são dotados de eficientes equipamentos de visão 

noturna, sendo normalmente câmeras termais, que além da visão noturna, permitem que a 

guarnição do carro possa ver através de determinadas cobertas, como cortinas de fumaça e até 

mesmo certos anteparos, onde o inimigo pode se esconder. 

 Segundo  emprego dos carros de combate em ambiente urbano 

 

3.3.2 PROTEÇÃO BLINDADA 

 

A proteção blindada dá à tropa a pé um abrigo contra os fogos inimigos ao longo de sua 

progressão. Por serem móveis, os blindados oferecem essa proteção continuamente, avançando 

junto com a tropa e posicionando-se exatamente onde ela precisa. Mesmo quando não podem 

fazer uso de seu pesado poder de fogo, os blindados oferecem um apoio importante à tropa. A 

batalha por Hue, na guerra do Vietnã mostrou isso: “A importância da proteção blindada dos 

veículos de combate era clara nas ruas estreitas de Hue, particularmente na Cidadela, onde a 

capacidade dos carros de combate e das viaturas Onto em manobrar e colocar alvos na mira de 

forma efetiva era restrita.” (GOTT, 2006, página 42, tradução nossa). 

Muitas vezes a blindagem dos carros é tamanha que até mesmo o maior poder de fogo 

em posse do inimigo passa a ser inútil contra eles, sendo o carro de combate, muitas vezes, um 

inimigo impossível de ser combatido, principalmente para tropas de infantaria. 

Na batalha de Hue, na Guerra do Vietnã, em março de 1968, os M48 se mostraram bem 

protegidos até das armas anticarro utilizadas pelos norte-vietnamitas. “As baixas eram pequenas 
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entre as guarnições, já que os M48 geralmente se saiam bem contra os B-40.” (GOTT, 2006, 

página 38, tradução nossa). 

Figura 8 Soldado Utilizando B-40

 

Fonte: Pinterest10 

 

Figura 9 - M48 Patton 

 
Fonte: Wikimedia11 

 

 
10

 Disponível em: <httpswww.pinterest.depin316729786279486050>. Acesso em 29/05/2020. 
11

 Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M48-Patton-latrun-2-1.jpg> . Acesso em 01 de 

junho de 2020. 

http://www.pinterest.depin316729786279486050/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M48-Patton-latrun-2-1.jpg
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 As forças tarefa blindadas, por serem frações dotadas de alto volume de fogos, proteção 

blindada e elevada ação de choque, acabam sendo uma enorme contribuição a favor de quem 

as emprega, inclusive nos ambientes urbanos. 

 

Forças blindadas foram um elemento chave na difícil vitória em Hue. 

Os tanques trouxeram seu tradicional poder de fogo e mobilidade à 

batalha, com blindagem suficiente para proteger suas guarnições da 

maior parte dos armamentos norte-vietnamitas. Os carros de combate 

M48, em particular, eram aptos a receber um grande volume de fogos e 

manter-se na luta. Essa capacidade de suportar danos permitiu aos M48 

a lutar ao longo da batalha após reparos improvisados e com rodízio de 

guarnições. Felizmente o controle de fogo, carregamento e direção do 

carro eram simples o suficiente para permitir que pessoal inexperiente 

conduzisse os tanques ao combate quando não havia a disponibilidade 

de guarnições adestradas.(GOTT, 2006, p. 41, tradução nossa). 

 

 

 

3.3.3 APOIO DE FOGO DIRETO 

 

Se considerarmos as vias convencionais de apoio de fogo, constataremos que nem 

sempre ele terá o efeito desejado pela tropa que está requisitando este apoio. A atuação da 

aviação depende de condições climáticas favoráveis, impedindo que a tropa em terra receba o 

apoio de fogo sempre que requisitado. O apoio da artilharia atinge sempre áreas, não pontos 

específicos no terreno, além da concentração de edificações impedir que os estilhaços das 

granadas possam percorrer distâncias consideráveis. Portanto, há uma impossibilidade de se 

atingir certos alvos no campo de batalha urbano quando e onde é necessário através desses 

vetores de apoio de fogo. 

O poder de fogo, proveniente dos blindados, é capaz de causar grande impacto na quase 

totalidade dos alvos inimigos, uma vez que, além de terem um poder de fogo devastador, as 

munições de seus canhões podem ser trocadas, se adequando aos alvos, na medida que se 

necessita de maior poder explosivo ou de penetração. “As guarnições dos carros trocaram para 

as munições alto explosivas antitanque (HEAT), que normalmente podiam atravessar as paredes 

antigas com quatro ou cinco disparos.” (GOTT, 2006, p. 38, tradução nossa). Este é um relato 

de tropas na Guerra do Vietnã que ao se deparar com um inimigo protegido por paredes grossas 

demais até mesmo para as granadas alto explosivas, bastou trocar a munição e os blindados 

passaram a ser capazes de atingi-los. 
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Ao mesmo tempo, os blindados estão presentes na frente de batalha, logo, sempre estão 

disponíveis para dar apoio de fogo à tropa e podem atingir tudo o que estiver nas vistas da tropa 

a pé, uma vez que estão lado a lado com ela, tudo isso em um tempo muitas vezes menor do 

que o necessário para as outras fontes de apoio deste tipo. 

A batalha de Hue, no Vietnã deu exemplos práticos disso: 

 

Com o tempo ruim e o efeito limitado da artilharia pesada contra as 

estruturas de pedra, os fuzileiros navais tiveram que contar com seu 

armamento orgânico, particularmente com os morteiros e com os 

blindados. Os tanques e os Veículos Ontos foram anexados ao nível 

pelotão para que tivessem uma maior capacidade de resposta. Enquanto 

os fuzileiros faziam a proteção aproximada, os blindados engajavam 

alvos pontuais conforme necessário. Geralmente os comandantes de 

carro podiam apear e ir a frente com os fuzileiros para reconhecer. Ao 

engajar um alvo, o carro podia rapidamente dar ré até um ponto coberto 

enquanto os fuzileiros podiam fazer um assalto a frente. (GOTT, 2006, 

p. 38, tradução nossa). 

 

Desde os combates da Segunda Guerra Mundial, os carros de combate demonstram o 

valor de seu poder no apoio de fogo direto, impondo ao inimigo em volume de fogos que a 

infantaria é incapaz de produzir, a batalha de Aachen, na Segunda Guerra Mundial, assim como 

inúmeras outras, foi a prova prática disso: 

 

Apesar de as unidades envolvidas na luta terem sido 

predominantemente formações de infantaria, ambos os lados falharam 

em obter sucesso a não ser que houvesse o apoio de carros de combate. 

Apesar das deficiências técnicas, os M4 Shermans e os M10 caça-

tanques, provinham o apoio de fogo pesado, que era vital para 

atravessar as grossas paredes onde os defensores se protegiam. Apesar 

da séria desvantagem contra os Panzers e os panzerfausts, a blindagem 

dos veículos americanos oferecia proteção suficiente contra armas de 

fogo pequenas. Quando suficientemente protegidos pela infantaria, os 

blindados americanos se provaram muito aptos ao combate urbano. A 

batalha de Aachen influenciou a doutrina do Exército dos EUA por 

anos. (GOTT, 2006, p. 19, tradução nossa). 

 

Ainda na Segunda Guerra Mundial, onde tropas norte-americanas empregaram o 

combinado CC/fuzileiro, com os carros servindo como apoio de fogo aproximado à infantaria 

para realizar o assalto a Aachen, primeira cidade alemã a ser atacada pelos aliados na guerra, 

onde foi encontrada ferrenha resistência. Como fica exposto no livro Breaking the Mold Tanks 

in the Cities (GOTT, 2006, p. 12, tradução nossa): 

 

O plano consistia em utilizar os blindados para proporcionar apoio de 

fogo direto, mantendo uma edificação sob fogo enquanto os fuzileiros 
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realizavam o assalto. Enquanto o assalto se desenrolava, os blindados 

podiam voltar seus fogos para a próxima construção ou qualquer 

posição de onde viesse fogo inimigo. 

 

Desde a concepção das primeiras doutrinas para combate urbano na Segunda Guerra Mundial, 

os blindados se provaram mais do que úteis, eles foram decisivos. Sua natural potência de fogo 

já foi, naquela época, notada e utilizada como um facilitador para o avanço dos fuzileiros, 

realmente suprimindo a ação inimiga, enquanto a tropa a pé progredia, o que dá mais segurança 

ao avanço da infantaria. 

 

A luta em Aachen se desenrolou em uma rotina para os norte-

americanos, que aprenderam, em mais detalhes, como se combate em 

ambiente urbano durante o desenrolar da batalha. Normalmente, os 

carros de combate atiravam bem a frente dos fuzileiros, a quem eles 

estavam prestando apoio, servindo como base de fogos até que a 

infantaria pudesse se aproximar e utilizar suas granadas de mão e armas 

automáticas para tomar o aparelho. (GOTT, 2006, p. 14, tradução 

nossa). 

 

Figura 10 - M4 Sherman e M10 Tank Destroyer 

 
Fonte: Pinterest12 

 
12

 Disponível em: <https://www.pinterest.co.uk/pin/486036984757352612/>. Acesso em 06/06/2020. 

https://www.pinterest.co.uk/pin/486036984757352612/
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3.3.4 LIMITAÇÕES 

 

Os carros de combate têm como principais limitações o grande consumo das classes III, 

V e IX; projeção estratégica da força limitada por serem um equipamento pesado, segundo 

MONTEIRO, 2012.  

Em ambiente urbano há uma maior vulnerabilidade dos CC a engajamentos feitos de 

uma menor distância. Por isso, a letalidade das armas anticarro cresce dentro deste ambiente. 

A melhor prevenção quanto às armas anticarro é o monitoramento completo da área de 

operações e o engajamento de inimigos portando armas desse tipo. Dito isso aparecem dois dos 

maiores problemas enfrentados pelos CC em áreas urbanas: 

● Danos colaterais necessários para neutralizar estes alvos utilizando o armamento 

presente no carro; 

● Dificuldade de monitorar todo o compartimento ao qual o blindado está exposto.  

Apesar da grande capacidade de monitoramento de alvos a longas distâncias, graças aos 

optrônicos presentes no carro a disposição do atirador e do comandante do carro, juntamente 

com uma câmera termal, que permite a observação noturna, os carros de combate têm pouca 

consciência situacional do que rodeia o carro em curtas distâncias. 

Outra grande complicação sofrida pelos carros de combate é a dificuldade em manobrar 

em áreas edificadas. Sendo, por vezes, utilizados veículos menos blindados e com menor poder 

de fogo, justamente por serem menores e oferecerem uma capacidade de manobrar em ruas 

apertadas melhor do que grandes e pesados carros de combate. 

Exemplo disso aconteceu na Guerra do Vietnã, durante a Batalha de Hue, onde os 

fuzileiros navais norte-americanos optavam, muitas vezes, pelos M50 Ontos, carros menores e 

mais manobráveis. O relato das tropas norte-americanas na guerra do Vietnã a seguir ilustra 

muito bem essa situação: 

 
Os veículos M50 Ontos não tinham blindagem adequada e eram 

vulneráveis ao fogo inimigo. Um impacto de gradada de foguete B-40 

poderia facilmente atingir a guarnição, causar baixas e tornar o carro 

inoperante. O atirador e o remuniciador não tinham proteção blindada, 

com exceção do próprio veículo que ficava a frente. Eles podiam utilizar 

seu armamento somente com apoio aproximado dos fuzileiros. No 

entanto, graças à familiaridade do fuzileiro regular com o canhão sem 

recuo de 106 mm e à manobrabilidade dos pequenos Ontos em ruas 

estreitas, este veículo era largamente utilizado.” (GOTT, 2006, p 42). 
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Figura 11 - M50 Ontos, armados com canhões sem recuo de 106mm

 
Fonte: Historynet13 

 

3.4 CAÇADOR 

 

 Segundo o Manual de Instruções Provisórias “O Caçador”, do Exército Brasileiro: 

Temos como capacidades do caçador, realizar tiros de precisão a curtas e longas distâncias, 

avaliar distâncias com precisão, realizar fogos seletivos (baixo efeito colateral), atuar como 

elemento de inteligência (coleta de informações), monitorar regiões de interesse para a 

Inteligência (RIPI), realizar busca de alvos, camuflar-se, infiltrar-se e realizar reconhecimentos 

de pontos ou pequenas áreas (BRASIL, 1998). 

 
13

 Disponível em: <https://www.historynet.com/when-an-ambush-nearly-destroyed-a-combined-marine-and-

army-group.htm> - acesso em 29/05/2020. 

https://www.historynet.com/when-an-ambush-nearly-destroyed-a-combined-marine-and-army-group.htm
https://www.historynet.com/when-an-ambush-nearly-destroyed-a-combined-marine-and-army-group.htm
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Figura 12 - Caçador em ambiente urbano

 

Fonte: Blog do Pedlowsky14 

 

As missões do caçador de acordo com o Manual de Instruções Provisórias “O Caçador”, 

do Exército Brasileiro são: Eliminar pessoal inimigo, eliminar caçadores inimigos impedindo 

sua ação sobre nossas tropas, destruir ou tornar indisponível meios materiais e durante o 

cumprimento de sua missão, procurará, se possível, obter informes para a sua unidade.  

 Tendo em vista estas capacidades, o caçador é um multiplicador do poder de combate, 

no caso do seu emprego conjunto com tropas blindadas, o mesmo tem a capacidade de 

monitorar a área à volta da tropa, graças aos seus meios ópticos, ajudando a encontrar e 

neutralizar ameaças aos carros de combate. 

 Assim, o emprego de caçadores em apoio à uma força-tarefa blindada em ambiente 

urbano pode reduzir as limitações dos carros de combate neste ambiente operacional, como cita 

ANNES, Daniel Bernardi. Entrevista concedida a Vitor Chemim Viezzer. Resende, 11/06/2020 

[A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” deste Trabalho de Conclusão de Curso], 

que deu como sugestões para identificar defesas anticarro inimigas diminuir a velocidade de 

progressão, aumentando o tempo de observação, designar de setores de observação, padronizar 

a designação de objetivos, para rapidamente neutralizar uma ameaça identificada. e empregar 

de caçadores, o entrevistado também citou os caçadores como sugestão de medida a ser tomada 

para neutralizar as defesas anticarro inimigas. Os procedimentos sugeridos, além do emprego 

 
14

 Disponível em: <https://blogdopedlowski.com/2018/02/16/no-pos-carnaval-a-intervencao-militar-na-

seguranca-do-rio-de-janeiro/>. Acesso em: 08/06/2020. 

https://blogdopedlowski.com/2018/02/16/no-pos-carnaval-a-intervencao-militar-na-seguranca-do-rio-de-janeiro/
https://blogdopedlowski.com/2018/02/16/no-pos-carnaval-a-intervencao-militar-na-seguranca-do-rio-de-janeiro/
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dos caçadores propriamente ditos, vão de encontro com as capacidades dos caçadores, pois 

exigem boa capacidade de observação, identificação e designação de alvos e capacidade de 

neutralização dos operadores das armas anticarro.  

 Seus fogos seletivos traduzem-se em menos efeitos colaterais, se comparados com os 

fogos que propicia um carro de combate, e uma capacidade de abater combatentes dotados de 

armas letais aos blindados (que podem ter um alcance maior do que o armamento da tropa a pé) 

em uma distância maior, em menos tempo do que seria feito pelo fuzileiro comum e com menos 

efeitos colaterais do que com o emprego das armas contidas no carro de combate. 

Segundo Bonomini, 2019, p. 7, a atuação da turma de caçadores pode ser um meio 

valioso de reconhecimento a ser empregado em todas as fases do Ataque a Localidade, sendo 

especialmente empregada para coletar informações e atuar sobre alvos compensadores 

inimigos, dessa forma além de proporcionar segurança, também podem selecionar alvos para 

os carros de combate.  

Segundo o manual estadunidense Intelligence Support to Urban Operations (EUA, 

2015), caçadores são observadores treinados que podem fornecer informações claras que 

ajudam a esclarecer uma situação. Os atiradores podem identificar prováveis líderes, gênero de 

indivíduos, tamanho de grupos e qualquer equipamento que eles possam estar carregando.  

É justamente esta capacidade de observação e levantamento de informações que pode 

atenuar a deficiência de monitoramento que o combinado CC/fuzileiro tem. De acordo com 

BRASIL, 1998, é desejável que os caçadores sejam dotados de dois tipos de equipamentos de 

ópticos de pontaria e de observação. 

Estes equipamentos devem ser de fácil transporte e manuseio, rusticidade e ter as 

seguintes características: 

● Equipamentos ópticos de pontaria, com aumento de 3 a 12 vezes, com 

iluminação de retículo para engajamento de alvos iluminados durante a noite, e 

mira telescópica para visão noturna, para missões específicas com ausência de 

luminosidade; 

● Equipamentos ópticos de observação, sendo eles uma luneta com uma potência 

de aumento de no mínimo 20 vezes, um binóculo com potência de aumento de 

3 a 12 vezes e um telêmetro com uma aproximação de 10 vezes 

(aproximadamente). 

 Esta gama de equipamentos, permite aos caçadores o monitoramento de áreas a grandes 

distâncias e com o detalhamento necessário para ao menos identificar possíveis ameaças à força 
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tarefa blindada. Identificados os alvos, o caçador pode abatê-los com seu próprio armamento, 

causando danos colaterais quase nulos. Outra linha de ação é informar, através da rede de rádio, 

ao carro de combate, que pode realizar tiros a distâncias muito maiores, porém com grandes 

danos colaterais. Há ainda, a possibilidade do caçador realizar tiros de munição traçante para 

mostrar ao resto da tropa onde está o inimigo. 

 

Figura 13 - Caçador monitorando compartimento em área urbana

 

Fonte: Zecamat15 

 

Por possuírem instrumentos optrônicos especializados e de visão noturna, como óculos 

de visão noturna, que auxiliam a equipe de caçadores na busca de informações valiosas em uma 

ampla gama de condições, combinando esforços com os carros de combate, que possuem a 

mesma capacidade. Segundo Gonçalves (2017) o caçador contribui com grande capacidade de 

obtenção de informações e fogos seletivos: 

 
[...] se configura como multiplicador de força, como uma fonte de 

informações confiáveis (consciência situacional) e oferece letalidade 

seletiva no combate em áreas urbanas. Em determinadas missões, 

quando corretamente e oportunamente empregadas, as turmas de 

caçadores acabam por ser menos custosas e mais efetivas, que as 

alternativas tradicionais. 

  

O Quadro de Organização das turmas de caçadores do Exército Brasileiro as divide em 

duas equipes, formadas por dois caçadores (normalmente 3º sargentos) por equipe: 

 
15

 Disponível em: <http://www.zecamat.com.br/pag0115.htm>. Acesso em 08/06/2020. 

http://www.zecamat.com.br/pag0115.htm
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Esquema 1 Turma de Caçadores

 
Fonte: BRASIL, 1998 

  

 

Dentro das equipes, os homens alternam-se entre observador e como caçador propriamente dito. 

 A o alcance e precisão dos fogos de cada caçador, no Brasil, atende requisitos do Manual 

de instruções Provisórias O Caçador, do Exército, sendo eles: 

• O caçador deve estar equipado com um Fz projetado para um alcance na faixa de 800 a 

1000 m, para emprego antipessoal. 

• Geralmente o que se espera da precisão de um caçador é que ele consiga acertar: 

o (a) a cabeça de um homem, distante até 400 m; 

o (b) o torso de um homem, distante de 400 a 600 m; e 

o (c) um homem de pé, até 800 m. 

 Uma vez que estas distâncias são suficientes para que os caçadores possam abater 

inimigos, portando armas anticarro por exemplo, antes que estejam dentro da distância máxima 

útil da maioria das armas anticarro utilizadas no mundo. 
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4. RESULTADOS 

 

ÁREA URBANA OU EDIFICADA 

 

A pesquisa conclui que o ambiente urbano oferece várias vantagens para quem realiza 

sua defesa e ao mesmo tempo dificulta a atuação dos carros de combate, principalmente na 

ofensiva. 

O ambiente de combate urbano, por todas as suas características, é extremamente 

volátil, incerto, complexo e ambíguo. Por isso, impõe enormes dificuldades ao emprego de uma 

força-tarefa blindada, já que limita suas capacidades e expõe suas limitações. As áreas urbanas 

impõem severas limitações aos carros, desde a dificuldade de movimento em espaços 

relativamente apertados, passando pelo limite no emprego de seu poder de fogo, devido aos 

grandes danos colaterais que o armamento pesado pode infligir, e às limitações de movimento 

do armamento e do próprio carro dentro das cidades.  

Mesmo assim, é indiscutível que o combinado carro de combate/fuzileiro consegue ser 

um fator decisivo dentro do combate urbano, principalmente pelo grande poder de combate que 

os blindados adicionam a essa força, com sua proteção blindada, poder de fogo, mobilidade, 

ação de choque e às capacidades amplas e flexíveis de suas comunicações. Sendo isto 

comprovado pela própria história, como foi demonstrado nas batalhas de Aachen, na Segunda 

Guerra Mundial, de Hue, na Guerra do Vietnã, e Fallujah, no Iraque, dentre outras. 

 

ARMA ANTICARRO 

 

São armamentos vocacionados à penetração de blindagem, sendo a maior ameaça a 

qualquer blindado inserido em combate urbano. A tamanha complexidade do combate urbano, 

somada com a versatilidade e facilidade de utilização das armas anticarro, possibilita que essas 

armas sejam muito mais empregadas do que seriam em outros tipos de campo de batalha, 

inclusive em distâncias menores do que as normalmente impostas por outros ambientes 

operacionais, tornando o combate muito mais perigoso para os carros de combate. 

Graças à combinação do armamento anticarro e da complexidade das áreas urbanas, os 

carros de combate deixam de ser “predadores” absolutos no campo de batalha e passam a ser 

focados e destruídos com facilidade se não forem corretamente empregados. 
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CARRO DE COMBATE 

 

O trabalho conclui que os carros de combate são fatores decisivos e pesam muito a favor 

de quem os emprega, fazendo com que o combate urbano seja mais dinâmico e menos travado, 

graças à sua mobilidade, proteção blindada e poder de fogo. Exatamente como ocorreu nas 

batalhas da Primeira Guerra Mundial, onde os blindados quebraram o impasse da guerra de 

trincheiras e devolveram à cavalaria a ação de choque das cargas, que há muito tempo deixaram 

de existir. 

Contudo, a dificuldade da guarnição de um carro monitorar os seus arredores é um 

enorme impeditivo para a designação de alvos,  negligenciando também a segurança do próprio 

carro. Apesar dos avançados meios optrônicos presentes nos blindados modernos, que 

permitem uma ótima designação de alvos em longas distâncias. Tornando os carros mais 

vulneráveis dentro do combate urbano, que exige um combate a menores distâncias. 

Resumindo, o poder de fogo adicionado á proteção blindada provém segurança aos 

fuzileiros e grande volume de fogos sobre o inimigo, sendo o carro o expoente de força da força-

tarefa blindada. 

 

CAÇADOR 

 

No ambiente urbano, se faz necessária uma peça de manobra focada na proteção do 

carro de combate, uma vez que ele é a maior fonte de poder de combate, mas ironicamente tem 

dificuldades em manter a própria segurança.  

A alta capacidade de monitoramento dos caçadores contribui para a análise do 

compartimento para o qual o blindado se deslocará, aumentando as chances de qualquer ameaça 

ser detectada e destruída antes da execução do avanço da força-tarefa blindada. 

Esta solução traz além da capacidade de monitoramento, os fogos seletivos e de baixo 

dano colateral dos caçadores. Justamente o que o combinado precisa em áreas urbanas. 

 Deixar os caçadores  responsáveis pela faixa do terreno que fica além do limite da área 

de segurança que os fuzileiros são capazes de criar e a área engajada pelo carro de combate, faz 

com que a segurança da tropa blindada cresça, mitigando os pontos fracos das forças-tarefas 

blindadas. 

Com o apoio de uma equipe de caçadores, o combinado CC/fuzileiro terá uma segurança 

aprimorada nas áreas urbanas. Onde a complexidade do terreno, traz a dificuldade de 
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monitoramento de áreas e engajamento de alvos, que se encontram além do alcance máximo do 

armamento dos fuzileiros. Não podendo ser os carros de combate serem responsáveis por isso 

devido ao seu enfoque ofensivo. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A força-tarefa blindada é um combinado que multiplica o poder de combate de seus 

componentes (carro de combate e fuzileiro), onde os pontos fracos de um são cobertos pelos 

pontos fortes de outro, além dos pontos fortes de ambos aumentam a força combativa do outro. 

Contudo, esta conduta ainda não é suficiente para proteger o carro dentro do ambiente caótico 

de uma área urbana, onde armas anticarro podem ser utilizadas com maior facilidade, pela 

proximidade que este ambiente impõe ao combate e pelo efeito surpresa que uma região 

edificada pode oferecer em favor de seus defensores.  

 Já que por muitas vezes os carros estão engajando alvos a maiores distâncias e os 

fuzileiros também estão engajados no combate ou tomando edificações durante a progressão da 

tropa, é necessário que o combinado tenha um outro elemento com capacidade de 

monitoramento das regiões a volta do carro. 

Visando uma solução barata e que aproveite material já existente, com pessoal já 

adestrado no Exército Brasileiro, a proposta deste trabalho é integrar equipes de caçadores ao 

combinado CC/fuzileiro. Alguns países da OTAN já empregam caçadores nos seus pelotões e 

subunidades de carros de combate para atenuar as deficiências de monitoramento dos carros e 

para aumentar a segurança deles nos ambientes de combate urbanos. 

Se o ambiente urbano consegue diminuir as vantagens advindas do emprego de forças 

tarefas blindadas, pois consegue anular grande parte das suas possibilidades e explorar suas 

limitações, o emprego de caçadores (tropa vocacionada para esse tipo de ambiente) devolve 

grande parte da capacidade de manobra à força-tarefa blindadas, reduzindo os riscos 

operacionais para o atacante. 
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APÊNDICE A - Transcrição da Entrevista com TC Daniel Bernardi Annes, 

Cmt C Cav AMAN, e currículo resumido do entrevistado 

 

OBJETIVO 

 Obter informações referentes ao tema “CARRO DE COMBATE (CC) EM 

AMBIENTES URBANOS”, para serem utilizadas no TCC “A ATUAÇÃO DE CAÇADORES 

NO COMBINADO CC/FUZILEIRO EM AMBIENTES URBANOS”. 

QUESTÕES: 

1.    Qual a missão dos CC nos investimentos em localidades? 

Neutralização das posições inimigas pelo fogo das metralhadoras para permitir aos fuzileiros 

cerrarem sobre o inimigo e destruí-lo. 

Destruição de pontos fortes do inimigo pelo fogo dos carros de combate. 

Destruição das barricadas encontradas nas ruas. 

Abrir passagem nas edificações, facilitando aos fuzileiros vasculharem seu interior, quando as 

passagens estiverem bloqueadas por entulhos, obstáculos ou fogo inimigo e permitindo seu 

acesso pelo segundo andar. 

Tomar sob seus fogos qualquer outro alvo indicado pelos fuzileiros (C17-20). 

2.    Quais as vantagens da utilização do CC em ambientes urbanos? 

Proteção blindada, poder de fogo e o efeito psicológico que causam no inimigo. 

3.    Quais as maiores limitações dos CC inseridos em áreas urbanas? 

A restrição ao movimento de viaturas e os limitados campos de tiro e de observação. A 

canalização do movimento das viaturas facilita sua destruição pela defesa anticarro (C2-1). 

 

4.    Dentro da sua experiência, o que o senhor já observou ser feito para diminuir essas 

limitações? 

Adestramento, treinamento para a realização de engajamentos múltiplos, melhoria na 

capacidade de observação e detecção de ameaças, emprego de caçadores, emprego de sistemas 

ativos de defesa. 

5.    Qual a maior ameaça aos CC inseridos em áreas urbanas? 

Defesa anticarro inimiga. 

6.    Quais medidas são tomadas para identificar essas ameaças? 
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Seguem algumas sugestões que podem ser tomadas a fim de identificar as defesas anticarro 

inimigas: 

Diminuir a velocidade de progressão, aumentando o tempo de observação. 

Designar de setores de observação 

Padronizar a designação de objetivos, para rapidamente neutralizar uma ameaça identificada. 

Empregar de caçadores 

7.    Quais medidas são tomadas para neutralizar essas ameaças? 

Seguem algumas sugestões que podem ser tomadas a fim de neutralizar as defesas anticarro 

inimigas: 

Engajar com os CC assim que os objetivos forem identificados. 

Empregar os fuzileiros desembarcados para atacar as posições anticarro. 

Empregar de caçadores 

8.    Que consequências o senhor observa na utilização de carros de combate em confrontos 

dentro de áreas urbanas? Para o desenrolar das operações e para os carros em si. 

Caso não sejam corretamente empregados, sua completa destruição. 

Caso sejam corretamente empregados, os CC podem trazer enormes vantagens aos atacantes, 

tendo em vista sua capacidade de destruição, a capacidade de engajar alvos a longas distâncias 

e a sua proteção blindada. 

9.    Em sua opinião, o monitoramento feito pelos CC é suficiente para sua segurança dentro de 

operações em áreas urbanas? 

Não. Os países da OTAN empregam caçadores nos Pel e SU CC a fim de dirimir tais 

deficiências. 

Países como EUA, Israel e Rússia utilizam sistemas de proteção ativa com esta mesma 

finalidade. 

10.    A proteção fornecida pelos fuzileiros é suficiente para garantir total segurança de um carro 

de combate em ambiente urbano? 

Não. Os países da OTAN empregam caçadores nos Pel e SU CC a fim de dirimir tais 

deficiências. 

Países como EUA, Israel e Rússia utilizam sistemas de proteção ativa com esta mesma 

finalidade. 

 

CURRÍCULUM resumido – blindados 

TC Daniel Bernardi Annes, Cmt C Cav AMAN 
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Na área de blindados, possuo a seguinte especialização: 

- Estágio de Adaptação à VBC Leopard 1 A1 

- Curso de Operação da VBC Leopard 1 A5 

- Curso Avançado de Tiro da VBC Leopard 1 A5 

- Curso de Instrutor Avançado de Tiro da VBC Leopard 2 A4 do Centro de Entrenamiento de 

Tanques do Exército do Chile 

E as seguintes experiências: 

2010 e 11 - Instr CI Bld. 

Ch GT que elaborou a proposta de Criação do C Op Leo 1 A5 e do C A Tir Leo 1 A5 no Brasil, 

bem como de toda doc de ensino. 

Ch GT que elaborou a proposta de manual do Instr Avçd Tiro, de Técnica de Pel CC e do 

protocolo de correção em zero a ser adotado pelo EB. 

Coordenador do C Op Leo 1 A5, do C A Tir Leo 1 A5 e do Estágio Cmt OM Bld. 

Membro GT que elaborou a proposta de alteração na sistemática de formação das Gu dos CC, 

proposta esta que passou a vigorar no EB a partir de 2012, quando foi inserida no PIM. E da 

proposta de adequação do capítulo na IGTAEx contemplando as atuais técnicas de tiro do novo 

CC, que passou a vigorar no EB a partir de 2014. 

Representante brasileiro na Conferência Internacional de Master Gunner, na Grécia 

 

2017 e 18 - E3 5ª Bda C Bld 

Plj Prep e Emp Bda 

Plj Op Diamante, HE que contempla o Desloc Estrt da Tr Bld. 

Gerente do Projeto de Implantação do Polígono de Tiro de Bld no CIMH. 

Membro Gp Elb do MC Bda Bld. 

Representante brasileiro na Op Orion, em Portugal, na qual a Bda Bld daquele país foi 

certificada pela OTAN. 

Palestrante convidado na 1ª Conferência Nacional dos Instr Avançados de Tiro. 

 

2019 - Adj G3 Bda Espanhola na UNIFIL. 

Na ocasião, a Bda empregada na missão foi a Bda Acorazada. Durante a preparação (2 meses) 

tive a oportunidade de conhecer a estrutura de Prep e Emp da Tr Bld daquele País. 

 

2020 – Cmt CCav AMAN 
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Membro do GT que incluiu o C Op Leo 1 A5 como eletiva para os Cad que tem como destino 

a tropa CC. 
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